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A modern magyar irodalom kibontakozása a  huszadik  szá-

zad első két évtizedében történ meg, Ez az ellentmondásokkal  

teljes kor, "a forradalom elvetélésének kora", ugyanakkor  je- 

lentős politikai erők és mozgalmak, a munkás- és parasztmoz- 

galmak kiteljesedését hozza, és érdekes módon polgári mozga-

lom, a radikalizmus megteremtője. A reformkorhoz hasonlóan a 

politikai  és irodalmi bare  most  is  párhuzamosan folyik, az i- 

rodaim.9 háboruság politikai  küzdelmeket takar. Ennek  '.ellené 

re a kölcsönbatás felmérése eddig csak részben vagy alig tör-

tént meg.  Legtel jesebben talán a polgári radikalizmusnak Ady-

ra tett hatását dolgozták fel, a kisebb jelentőségű írók, köl-

tők: munkásságával alig foglalkoztak ilyen szempontból. 

Megneheziti a  munkát, hogy  az irodalmi anyag még jórészt 

feltáratlan, napilapokban, ' oly6iratakban szétszórt, másrészt 

a radikalizmus történetének feldolgozása is a kezdet kezdetén 

tart ,. Az irodalom második, harmadik  vonalába tartozók neve 

éppen hogy feledésbe nem merült. Igy érthető, ha még a jelen- 

tősebbek értékelése is sok bizonytalanságot, olykor tévedést 
mutat. Az elfeledettek közé tartozik Bir6 Lajos is. Pedig az 

igényes Kosztolányi egy 1906-os cikkében Mikszáth, Gárdonyi. 

és Ady mellett rá is' gondol, amikor az akadémikusok gyászos 

sopánkodására válaszolva igy Jr:  



111 	a magyar irodalom sohasem Ant sem az irők, sem az 

egészségés és üditő bulleamzeksok tekintetében Európához 

közelebb, mint ma: Ma benne vagyunk az egész világot At-
jóró irodalmi  áramlat  fősodrában. 	oly iróink vannak, 
kik a szó legnemesebb értelmében magyarok, s.  mégis  vi. 

lágáramlatoktól veszik a lökést, és immár az egész vii 
élvezheti irásaikat." 

Biró Lajos noire a mal olvasó, sőt az irodalontörténész 

mára is alig jelent  valamit.  1919 óta szinte állandóan kUl-
földön  tartózkodott,,  a harmincas években felhagyott irodalmi 

működésévelo és törvényszerUen kiesett as emlékezetbM 1948- 

ban néhány rövid ujsághir közölte halálát. Négy elbeszélése 
nsgjelent a  Vihar  előtt  című kötetben 1953-ban. Válogatott 

eIbeszéléseinek gyŰjteménytt Szolgák ország? cimmel 1957-ben 
Lengyel  Géza rendezte sajtó elec. A Jókai Színház 1958-ban 
ujitotta fel Sárga liliom cimii színdarabját. Erre korlAto-

zódik irodalmi utóélete. 

Kortársai emlékeznek rá, neve egyike volt a legismer-

tebbeknek. Az Adyról szóló irodalom siirűn emlegeti: legjobb 
barátai  közé tartozott, irói  pályájuk  együtt indult Nagyvá-
radról. Minden irodalomtörténet, kézikönyv enlitio  a legutóbb 
megjelent Kis magyar irodalomtörténet is. 

Ez a szerény munka talán hozzájárul néhány adalékkal a 

radikalizmms irodalmi hatásának felmérésébez és a századeleji 

polgári irodalom egyik képviselőjének megismerésébez. Nem via- 

lalkozhatik Bir6 teljes munkásságának értékelésére. Az emig-

ráció után külföldön megjelent milveihez, a filmszövegkönyvek-
hez hozzáférni nem  lehet,  és ez utóbbiak mér nits tudomány kö-
rébe tartoznak. 



BIRO LAJOS, A PUBLICISTA  

1. Bevestöl Nagyváradig /188o--19oo/ 

Az éetrajziró nagy zavarban lenne, ha csak önéletrajzból, 
visszaemlékezésből kellene irnia B ró Lajosról. Perakivül szül- 
szavu ember, "önéletrajzai" alig pár sorosak. Ide iktatom az 
1911-ből szárazót teljes terjedelemben: 

"1880. augusztus 22--én születtem. 1898-ban lettem u jság-
iró.. Ma is az vagyok. Ittam három szindarabot, két regényt 

és nagyon sok novellát. Megházasodtam és négy évvel eze-- 
lőtt született egy  kislányom. Más emlitésre méltó dolog 
tincs az életedben. "1  

Semmiféle más adatot nem közöl, munkáiban alig találunk élet-
rajzi vonatkozást. Bécsben született, de alig két-három éves, 
amikor szülei Revesre költöznek. "Az apám, a nagyapám és a 
nagyapám apja Reves városában éltek" - ir ja. Egyik nagybátyja 
orvos itt, a parasztok csak Bisu doktornak nevezik„ igen nép-
szerü köztük. 2  Blau Péter, az apa koránmeghal, édesanyja 
Löffler Rozina neveli a három gyermeket, Irmát, Lajost és 04- 
rost férje halála óta sok üggyel-bajjal. A Jászságba vezető 
uton abban az alacsony, földszintes házban laknak, ahogy. 1843' 
ban Levesi Lajos irÓ született. Lengyel Géza, az iró gyermek- 

1. « A Budapesti U jság3rók Egyesületének almanachja 1911.   évre 
2. Lengyel Géza  rendelkezésemre bocsátott kéziratából. 
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kori barátja, iskolatársa és később u jsógiró kollegája igy ir-  

jQ le: 	 . 

"A ház hosszan elhuzódik az udvarba.ris az utcára csak szé- 

les  szobájának két ablaka néz. 	ópültek a parasztházak  

és az muri" házak is. Az igazi uri házhoz azonban kocsi- 

felhajtó vezetett virágos kerten At, ,"1  

Az özvegynek kis vasboltja van afa3.0 közepén, a községháza 

épületének sarkán. Itt sok ember megfordul, az üzlet  elég jó  

£orgalm,i. Futja a jövedelemből a két fiu tani#tatAsára is. Gyer-

mekkorához  hozzátartozik  Patron  azaz Petronella, a szakácsnő  

is.  

"A legrégibb gyerekkori emlékeimtől elválaszthatatlan  

az az er#Stöl duzzadó fiatal nő, aki reggeltől estig jó-  

ked:vüén és fáradhatatlanul a kor.~yhában dolgozott ugyan,  

de ha találkoztunk vele, szinte indulatos mozdulattal  

kapott fel a földről  engem vagy valamelyik testvéremat, . 

és forró gyöngédségü  öleléssel szoritott bő mellére.  

"Csillagom, gyöngyöm, gyöngyvirAgom°" mondta egy kxelé-  

gitb.etetlen anyai szeretet gigYögésével.. Tiyexa furosa,  

becéző szavai voltak... "2 	 . 

A hevesi homohdombok ajátezadozó gyerekek képzeletében vár-

rd nőnek, ahol katonásdit játszanak, ostromot vezetnek, indi-  

An módra settenkednek. A. zül:la dzsentr i Milano képviselői é-  

lik itt zárkózott életüket a "+vigaszta/anul egyszerü, lapos,  

poros és békés községben. Szigoruak, merevek az erkölcsök, 

paras polgárokat, paraGztokat, birtokos és birtokukat vesz- 

1. Lengyel. Géza: Ady  a mü,helyben, Bp. 1957. 343. 1:  
2. Szolgák országa, Bp. 1957. 368. 1.  
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tett törzsökös családokat, zsidókat mérhetetlen távolság választ- 

ja el egymástól. Az emigráció megszépiti a szülőföldet, "egy 

szép tájék van a világons Heves ivadékén az Alföld"1- ifja majd. 

Heves megye konzervatív politikát csinál ekkor. Irányitőja 

az egri érsek; a kormánypárt megbukik a választásokon, főként a 
' zsidók támogatják. Hevesen a demokratikus hagyomány kiveszőben 

F van, " iémeth Berci" gyanus embernek számit, oszlopos kuriája 
)kertjében a  zsidóiskola gyerekei játszanak. 	. 

A népiskola elvégzése utan Báró a budapesti  T.  kerületi 

reáliskolában járja az első osztályt, három évig az egri reál- 

gimnázÍum tanuló.a.2  Vidéki zsidó gyerekeket. . nemigen vesznek fel 

a iiceumba.; Egérben ez érsek az ur o lbzigoruAan a papok városa." 
"... a ciszterciták nem nézik e7.néz6 fő énnyel...a fiatal- 

ság bolondságait, hanem szigort arccal járnak tél és le 
délután a Fontak, s fogadják az ijedt kis gimnazisták 

köszöntését Laudetur Jesus Cbristus. In aeternum, Amen! 

. . ., a  "ciszterek nem szeretik a zsidó gyerekeket, minél 
jobb tanulók, annál. kevésbé. "3  

A serdülönek rosszul esik a megkülönböztetés, ás kissé avult-

nak tartja a zsidó életformát. Származását már  kora  if juságá- 
bán elválasztónak érzi, talán az egri tapasztalatok inditották 

meg benne ezt a folyamatot. 

"Tizenkét éves koromban azzal a tervvel, foglalkoztam, hagy 

apostolként fogok fellépni a magyar zsidóságban., és rá- 

birom az egész magyar zsidóságot, hogy térjen át a 
református egyházba, vagyis legyen annyira magyar, rogy 

már kálvinista lesz."4  

1. Bir6 Lajos; A zsidók utja, Bécs,. 1921. 65. lap. 
2. Vö. a Dobó István §imrázium névkönyvei az 1891-94, évben.:  
3. Lengyel i.m. 543. lap.  
4. Bl,r6 i.n. 44. lap. 
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A későbbi években is lelkes asszimiláló és teljesen közömbös 

a zsidósággal szemben, az asszimilálást kikeresztelkedéssel 

kezdi. 

A középiskolát Budapesten fejezi be. Irodalmi ambiciák 

fűtik, és gyermékköii álma megvalósitására készül.: ujságiró 

akar lenni. Egyelőre szerény igényü: lapokban  jelennek  meg ver- 

sei l  novellái. Már 1898. év márciusától találkozunk nevével a 

Heltai Jenő szerkesztette Magyar Figaró cmü élclapban. Juli- 

usban a Függetlenség belső munkatársa. 	. 

A Filiggetlenség 48-as lap, dr. Székely Béla és Sima Ferenc 

képviselő szerkeszti. Három éve alapították, de már menthetet-

lenül haldoklik. Sima kilép az a jságtól . , dtől kezdve .megszűn- 

tetésén gondolkodnak. A munkatársak közé tartozik Somogyi Béla, 

a Népszava volt szerkesztője, aki a Munkásvilág állandó rays- 

tot vezeti. A Függetlenség az utolsó időben szélsőbaloldali, 

közös akciói vannak a szociáldemokrata párttal.1  A lapot csak 
május 25-én vette át a Vörösmarty Kiadóvállalat, julius 23-án 

mér uj kézen van: a Függetlenség Kiadóvállalat tulajdona. 

A magyar sajtó történetében páratlan vállalkozás ez. A 

lap szerkesztősége és nyomdai munkatársai elhatározták, hogy 

maguk tartják fenn a lapot. A Hirekben hozzák az olvasók tus 

domé,sára, hogy harminchéreman uj vállalatot alapitottak e 
célból.. Az-ügyeket hat tagu igazgatóság intézi, fele részét a 

szerkesztőség, fele részét a munkások választ jer. Az igazga-
tóság hetenként ülésezik, elnöke a felelős szerkesztő. B3avon- 

kint közgyűlést tartanak. A laptulajdonosok közt - most lesz 
18 éves -- ott vad. Bíró Lajos  is .2 

1. V. Révész Mihál.y: Somogyi Béla élete ós  munkásság  Bp. 1925. 
Népszava 38. 1. 

2. FügeetlensEla 1898. Julius 3o. 



A lap megszünCséig összesen öt szignált irása jelenik 

meg - tárca, hir és politikai rigmus. Talán ezek a legérd.eke«- 

sebbok. o'A demokrácia levegőjében nőttünk fel, és ki.rálycsu- 

foló irodalmi munkákon mulattunk if ju korunkban" -- irja kezdő 

_ éveire em:3.ékezveJ A két "versben"  ez a hazafias  •- fU,getien- 

ségi - maga. tartás kétséget kizáróan megfogható. Az elsőt 

Bánffy miniszterelnök bécsi utja alkalmával szerezte kuruc nó- 

ta ritmusára. 

Hajh, te hires i  Bécset járó 

Nagy kuruc, 

Bánffy báró most mutasd meg, 

zdni 
 

győzni hogyan tudsz!  

Szemben annyid lenséggel 

Most, hogy igaz merészség kell, 

Mire  jutsz? 

• • • • • • • • • • • • 
Ellened van magyarfaló 

Sok osztrák, 

Kik a magyart mindenétől, 

Ha  lehetne - megfosztnák, 

De mig jogainkat véded, 

Melleid van, kitart véled. 

Az ország. 2  

A másik travesztia Tompa Mihály költeményére: Ausztria -- fia-

ihoz. Alcime is jellegzetes: A rajorrát holnap megnyilik. 3  

1. Az Ujság,1912. április 20. 
2. Niggetlenség, 1898. augusztus 14. 
3. uo. 2098. szept. 24. 



Az ifju ujságir6 hamarosan a Eereskadelmi Bank gyakornoka, 

csak nagyon  rövid  időre. Talán kicsit magát is rajzolja a Rd - 

véház ciniü novellában. 

"Berg Géza 18 éves korában került fel Budapestre egy Nut 

dor utcai  nagy bankba,  Se rokona, se ismerőse nem volt az 

egész nagy városban. 	szivós elszántsággal látott ne- 

ki A mankának.  Szépnek  találta ezt a szabad életet, amelY- 

be az iskola szolgasága után belekerült, és minden reggel 

uj gyönyörüséggel töltötte el, hogy kávéházban reggelizikV 1  

A gyakornoki fizetés nagyon kicsi, tubs megoldásra van szükség. 

Parizsba vágyikv és szülői segitséggei megy ki az év végén. Cik-

keket ir. Párizsban ekkor folyik a Dreyfus-per reviziója. A 

Nagyváradi Vaplóhoz küldött tudósitásában a Grand Orient nagy-

termébentartott gyülésről számol be. Az igazság kiderülését 

irja "nem illitotta meg semmi. Sem a vezérkar kétségbibsett 

erőlködései, sem a kelikálisok, a  jezsuiták  befolyása, sem a 

Rochefort-ok és Brummont-ok tvöltése az igazság ime győzel-

meson halad előre."2  

Radikális republikánusok, militarista és  royalisták  harcolnak 

egymással a francia politikában. A küzdelem becsap a Sorbonne-

ra is, az egyetemisták pártokra szakadnak. Biró nagy izgalom-

mal figyeli az eseményeket, táguló szemmel gyüjti az élményt. 

Franciaország és Párizs más, mint amilyennek gondolta. Nehéz 

ezt a telet kibirnia, éhezik és fázik. 

" A szobától el voltam ragadtatva, as Agy bársony-meny-

nyezetére tisztelettel bámuLtam fel, a kandalló pedig e-

gyenesen elbüvölt, mert akkor fogalmam se volt még róla, 

1. Szabadság, 19o4. augusztus 23..  

2. 1898.  december 29. C'est Piquart qutil nous faut! 



mennyivel többet ér az ilyen romantikus yzobadisznél egy 

közönséges, banális, de buzgó vaskályha.... 18 éves vol-  

tam, négy hete 61  modtam mar szomjas Almokat a párizsi nő-

ről n.em,a parisien...~e-ről . . . "1  

Ez a fél eszteníiónyi idő nemcsak azért fontos számára, mert  

megtanul franciául, a francia kul,tura lelkes hivévé lesz,  ha-

nem alakuló világnézetére is  döntő befolyással van: ösztönös  

radikalizmusának forrása itt keresendő.  

Betegen tár vissza a rövid párizsi kirándulás után Buda-

pestre. Bevesro utazik, nagybátyja gy$gyit ja, tejen és gyógy- 
 

vize.n tartja. A család  már rosszul  All 29oora. Az üzlet nem  

jövedelmez ke:l.ltiRéppem, és kölcsönt kell felvenni. A legidősebb  

fiut, Lajost nagykorusitják, a váltókon az ő neve  is szerepel.  

tvtizedek mulva, még  Londonban  is fizeti ezt a hevesi ad6aságot? 

1900 elején megy vissza  Budapestre, a Magya,r Távirati I-  

rods kis magánvállalatának alkalmazottja, "a fővárosi zsurna-

lisztika tagja", de olyan kicsi a fizetése, hogy vidékre kény-

telen menni. A nagyváradi Szabadság kiadója h1.v#a meg, és el- 

fogadja  a felajánlott 411Ast. Telve van ambicióval és  a Szajna-  

parti Parizs emlékeivel, "amiket  csak nehezen felejtett  el a  

Pece-parti Pár,~,zsban°t. 3  Az ujsagná.3 ~. szükség van, fiatal, erős  

tehetségekre. Most először nyílik igazán alkalma  tervei megva-  

lásitaséra. A magyar ujságirás a század elejére már sokféle i-

gényt kl.elégit.  

A modern ujság hosszu integrálódási folyamat eredménye. Két  

fő forrása van. Először kial,::kult a politikai pamflettekből,or-  

szkgyiá ,lés9. tudósitasokból:, kalendé,riumok bizonyos rovataiból  

1.Szolgák országa,Bp. 1957. 116. 1.  
2. Lengyel Géza és Bíró La jenné kéziratos emlékezései alapján.  

3. A Szabadság 4o éves jubileumi albuma, 1914.65.1.  
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összenőve a politikai levelezést pótló, komoly, férfiaknak va-  

3ó hírlap. Ezzel a folyamattal egyidőben keletkezett a kalen-

dáriumokból, vásári ponyvakiadványokból, később divatba jött 

irodalmi évkönyvekből, a főleg női közönséghez szóló szépiro-

dalmi lap. A modern sajtó ezt a két formát egyesit., közönsé-

get nevel, bizonyos mértékig szervezi olvasóit. .A lapok köré  

tömörült emberekből  kialakul  az ujságirók egyre népesebb tá-

bora. Aki irodalomból akar megélni, ujságirő lesz. Modern idők-

ben járunk. Az ujságiró már nem  garabonciás, az ujságiró bohém.  

A derék polgár a félelem respektusával ejti Ihi  ezt a szót, a-  

mely a rendetlen életet élő, éjszakázó, kopott ruháju, szaba-

dabb erkölcsil merész esubereknek kijár. Az ujságiró keveset gon-  

dol mások véleményével, de  ennek nagy  az ára. Rendes havi fi-

zetése van, de ez rendesen nem elegendő; igy szólítják: szer-

kesztő ur - mert valamikor szerkesztő is lehet;  megszokott  6- 

let 

~~`

tese  / a kávéház, az éjszaka is nyitva van ,  és az ujságirás 

főként égszakai munka.  Társadalmi helyzete: se bent, se  kint.  

Ugyv'éd., orvos }  hivatalnok barátkozik vede l  együtt ülnek a kár-  

véházi asztalnáál, mégsem egyénrangu velük. Napról napra keser-

vesen érzi, hogy minden illuziója ellenére nem teljes jogu  

tagja a polgári társadalomnak. Megbecsülik mint j6 szolgát.  

A modern sajtó izig-vérig kapitalista. A kapitalizmusban  

a munkaerő áru, a szellem munkaereje is. Az ujságiró a meg-

győződését adja  el. Ezt a keser i igazságot azonban kevesen  

merik bevallani, bár minden látó ember tudja. Aki bevallja,  

cinikus: mindenki büszke látszatfüggetlenségére. Az átlegujság-

irá bértollnok, de vannak néhányan, öregek és fiatalok, ztagy,  

őszinte, erásleikü emberek, akik nem  futószalagon  gyártanak  



cikkeket, nem váltortatják meggyőződésüket mindenkori szerkesz-

tőségük és közönségük izlése szerint. Ritkán szólhatnak oz el-

ső oldalon, de nyulfarknyi irásokban, napi vagy heti kommentár-

jaikban makacsul és szivósan döngetik Ó meggyőződések várait, 

nevelni akarnak: publieisták. Ilyen lelkesedéssel kezdi uj mun-

kahelyén Bin() is tevékenységét• 

2. "A szentlélek lovagja" /19oo-19o4/ 

29oo.  március  közepén érkezik meg Biró Nagyváradra. A Sza-

badság a vármegYéhez távozott Pdsztor Bertalan helyébe segéd-

szerkesztőnek alkalmazza. Adyt már itt ta144a a  Szabadságnál,  

hamarosan összebarátkoznak, és 19o1. május 22-ig, amikor Ady a 

Nagyváradi Napló szerkesztőségébe megy át, együtt dolgoznak. A 

Szabadság munkatársa másfél évig  öccse,  Biró  János  is. 

A századelő egyre szaporodó fővárosi és vidéki kis redak-

ciói fontos szerepet játszanak a magyar irodalomban: költőket, 

irókat nevelnek. A modern magyar irodalomban kevesen vannak o-

lyanok, akiltnem ujságiróként kezdték:pályájukat Budapesten, 

Szegeden, Debrecenben vagy Nagyváradon. Lehetne sorolni a ne.- 

veket: ujságiró volt Ady, ilóricz,  Juhász,  Kosztolányi t  Dutka, 

Bir6... Hi több, ki kevesebb ideig tartott ki t  kettejüknek 6- 

lethivatása letbes a pálya Adynak ós Birónak. Mindketten 

Nagyváradról indulnak. 

Vagyváradon megtalálható ekkor Uagyarország fejlődésének 

valamennyi hibája és er&ye. A kor minden lényeges kérdése 
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megoldásra vár ebben a városban is. A régi és az uj vonások 

ellentmondásos bonyolubságuk°ban, egymással összefonódva jelent- 

keznek; a feudalizmus, a  vármegye, a pusztuló dzsentri, kleri-

kalizmus és szabadkómüvesség. A város képe is kettősséget mu- 

tat. A vörös, dupla zsindelytetős, barokk püspöki palotán tul 

a vizes réteken szegényes, nádfedelű fa- és vályogházak állnak. 

A régi város, Váradolaszi,a Körös jobb partján fekszik. Utcái 

keskeny, kanyargós sikátorok, a földszintes házak bekönyököli► 

nek az utba. A kutyatej kövezet magát a folyóból kotorják id, 

egyenetlen, zötyögős. A Szent János utcát ezért nevezik a vá-

radiak Pokol utcának. A Fő utca, a korzó is igy épült. Most é- 

pül a villanytelep, és az első utcákat aszfaltozzák, Az uj-vá«t 

rosban már paloták emelkednek, ezeket I imanóczy mamán építi, 

A legnagyobb vállalkozó és városatya.  A vendéglők, a  Magyar  

király, a Korona itt kapnak helyet, i*.... versenytársuk a Katona-

városban a Lloyd kávéház a Kereskedelmi qsarnok ugyancsak uj 

épületében. 

A polgárság délelőtti sörözésekre  gyakran tér be ide, de 

esténként többnyire csak 'a katonatisztek szórakoznak. A civi-

leket ilyenkor nemigen törik meg . Kasztot alkotnak, nyelvük, 

származásuk többnyire idegen.  A leghirhedtebb mulatások azon- 

ban nagyon "magyarosan" folynak, különösen a braganzai herceg 

itt-tartózkodása idején, pezsg©ve , cigánnyal, szinésznőkkel, 

tükör éohár töréssel: 

A bihari dzsentri földszintes házait telente  foglalja el. 

Itt lakik báró Fejérváry honvédelmi miniszter anyósa, Gerliczy 

Félizné és a hatalmas Tisza család. A Easzinó tagjai  a Beöthy-

ek, Szunyoghok, Cziffrák, Baiásházyak, Lovassyak. A dzsene is 
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mulat, itt is ur, a rendörsóg tisztelettel elnézi az urak hó-

bortját.  

A polgárok gazdagok vagy legalább jómóduak, előfordul,  

bogy egyik,-másik Párizsból hozat ruhát, ékszert feleségének,  

leányának. Az asszonyok cukrászdába járnak, német kuplét hall-

gatnak, a közös gyalogezred zenekarának térzenéjét élvezik.  . 

Egyelőre '"a breli.i" hódit, zsonglőrök jelentik az al3ealmi szen-

zációt, de épül már a szinház, nagy  lesz és impozáns, a kolozs-  

vári társulat rendsveresen vendégszerepel addig is.  

Az ujságoknál Ktugtatan fiatalok dolgozn .ak tekintélyes tagy- 

védek: és a bevételre .íigyelc laptulajdonosok ellenőrzése alatt.  . 

Nem  igazi nagyváros, de többre vitte sok vidéki városnál.  °'Eak-  

goaa" város,  de előnyös belyzetü. Budapesten Tisza miniszterel-

nök, de hataltia blharban gyökerezik. Itt is vannak virilisek , 

de mégsem az álmos Debrecen. b"Királyl. Katolikus Jogakadémián"  

tanit Somló Bódog,  a Társadalomtudományi Társaság tagja. A t -ár=-  

sad.al.mi ellentétek a város  fejlődésével párhuzamosan éleződnek.  

A Magyar Királyban külön asztala van a r"reakcáónak.r itt a kle-

rikálisok ülnek ., és a"prog.ressziónai,: ° ` azaz a szabadkíimüve-  

eeknek. Ez azt  mutatja,  hogy a polgárság  sem egységes már.  

Wagyvárad közhangulatát legjobban HegedUs I3 ~ándor jellemzi:  

"P Az individualis vállalkozás vágya akkor a levegőben sis-  

tergett. A pincér: kilvés, a kereskedősegéd:boltos, a mun..  

ká.s p iparos akart  lenni. Az autbició mindenkit azzal fütött,  

hogy saját, önálló egzisztenciája legyen. "1  . 

Véleményem  szerint e2 a szellem határozza m.eg Nagyvárad kultu-

rális arculatát is. '~ppen ezért nagy tévedés Ady egyik önélet- 

1. Heged.üs Wán.dor: Ady Endre nagyvá.radi napjai, Bp.  1957.  
Akadémiai 12. l.  



rajzi irásának "zsidós" jelzőjét ugy értelmezni, hogy a  prog-
resszió a zsidósághoz kötött, hogy a polgári haladást csak a 

zsidók képviselúzk. Ady a  magyar  társadalom demokratizáiódásád-

ban a zsidósernek  a kovász szerepét tulajdonitotta. Ilyen ko-

vász szerepük van Nagá~radonis. Lengyel Géza statisztikai -a-
datokat sorakoztat fől a zsidós jelleg igazolására. 

`"Igaza van Adynak* ez valóban "zsidós" város. ész fagyar

országnak ez időben /Horvát- $zlavónorszá , . nélkül/ nem e-

gészen 18 millió lakosa volt,  s ebből 4,9% izraelita. N y-

varad polgári lakosságából 25,8% a zsidó..Megel©zik a ró- 

mai katolikusok 38,8 százalékkal, a reformátusok 3o szá-

zalékkal."1 
±'demes egy kicsit tovább nézegetni a statisztikát. A város a 

kiegyezés óta fejlődik rohamosan. Három  61161  3_6 községet csatol- 

tak hozzá, de nagy volt a betelepülők, elsősorban a zsidők szá- 

ma is. 1869-ben 28698 az ölsz-lakosság. A lélekszámot tekint-

ve Nagyvárad 19oo-ban a l2= helyen all. Megelőzik olyan vidó... 
ki városok is i  mint például Temesvár a hatodik, 4' ad a hetedik 
helyen. Az  összes lakosok száma 501 77, de le kell számitani az 
ittálloisozó mintegy 3000 katonát. 

A vallási regoszlásnál talán többet mutat a foglalkozások 

szerinti megoszlás. A kereső foglalkozásuak közül csak 7,6% 

él a mezőgazdaságból. Szántóterülete 8313 kh .. /Aradé 1953o, 
Temesváré 6358 kh./ A birtokeloszlás is arra mutat, hogy a 

földnövelés nem játszik Jelentős szerepet a város életében. Ha-
tárában loo kh-on felüli birtok 49 van. Igazi nagybirtok csak 
kettő és kétszáznál valamivel több kisbirtok. Mintegy háromszáz 

1. Lengyel i. m. 17. 1. 
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mezőgazdasági cselédet és 65o mezőgaZdasági bérmunkást tarta-

nak nyilván, ezek annyira nincstelenek, hogy mindössze 74-nek 

van saját háza. Xis számuk miatt azonban a társadalmi mozgal-

inak szempontjából nincs komoly befoly&suk. /Temesváron a la-

kosság 2,8, Aradon 8,0%-a foglalkozik mezőgazdasággal./ 

Ezek szerint Nagyvárad ipari-kereskedelmi  jellegű.  Ova-

tosan kell azonban ezzel a jelzővel is bánni. Bar minöhArom 

városban a lakosságnak több mint fele él iparból, kereskede-

lembőlAgazin jelentős ipar még sincs .  Kovács, lakatos, asdn-

los,  szabó,  cipész, kőmives, ács, hentes, pék kisiparosok e-

gyedül vagy egy két segéddel dolgoznak 2000-nél  többen.  A 3-20 

munkást  foglalkortató iparosok száma mintegy 35o, négy-ezer 

segédet alkalmaznak, ezeknél nagyobb  üzem  mindössze 26 van ösz_ 

sze .sen 1330  munkással.  5o  körüli létszámmal dolgozik 3 tégla-

gyár, egy élesztő, egy cipő  üzem, két malom, két épitkezési 

vállalat és egy szeszfőzde. TulajdonkéPPen 3 jelentősebb ipa-

ri létesitménye van: két szeszgyár és egy nagy  malom, száznál  

több munkást alkalmaznak egyenként. Ugyanekkor Aradon 29 üzem-

ben 3000-nél több, egyetlen gyárában l7oo, Temesvár 32 üzemében 

350o-on  fölült,  dohánygyárában 1600-nál több munkás dolgozikl. 

A két város tehát az ipara fejlettségét tekintve is Nagyvárad 

előtt All. Viszonylag nagy a kereskedők száma, de ezek sem nagy-

kereskedők, hanem inkább csak szatócsok.  Nagyváradot  a zsidó-

sag nagy száma nem tette gazdaságilag haladottábbá néhány más, 

ugyancsak fejlődőben lévő vidéki városnál. itt is csak elsősor-

ban mezőgazdasághoz kapcsolódó  ipart,  illetve a lakosság szük-

ségleteit kielégitő kisipart te3Nmtett. A progresszióban betől- 
tött szerepére még visszatérek. 

1.Magyar statisztikai Közlemények,Bp. 1902. /Az 1900. évi nép-
szamlálás adatai./ 



A zsidók lélekszáma tekintetében Nagyvárad valóban egyedill 

all, de ez a százalékos kimutatás nem sokat jelent. Aradon is, 

Ttmesvárottis Goo° kőrill van a zsidó lakosság száma. A zsidó-

ság„ Magyarország sajAtos történeti fejlődéséből következően 
n-emosak NagyváradOn játszott haladó szerepet* Az itteni zsi 

dóság semegy-séges, és nem elpprofesso haladó. Megoszlik vallá-

si szeppontból: ortodoxok és asszimiláltak élesen szemben All. 

nak egymással. Megoszlik vag -yonci tekintetben is: a zsidók egy 

része a Katona-vár'osban békés 	 prémes bekecses, 

lovagolónadrágos, rámásosizmás, lócsiszár és ökörhajcsár. A 

mftea* félProletér helYzetti zsidóság politikai magatartását 
anyagi érdekei határozzák Beg. A gazdagabb zsidók is csak 

kényszerből, a vármegyével szembekerülve, sokszor tudattalanul 
ésnem lelkesedéssel állnak a haladó eszmék oldaláta. Még a 
zsidó  intelligencia sem egységes. Egyrésziik as ortodoxiával 

tart, a kis zsidóság vezetője. Csak egy kis csoportja prog-

ressziv gondolkodásu. A zsidóság társadalmilag meglehetősen 
elszigetelt, a"keresitény uri családok" nem érintkeznek ve. 

lúk szivesen. Az érdekeknek ezt as összeszövődöttségét tint. 

rözi a nagyváradi sajtó is. 

A Szabadság tulajdonosa Laszk3r Armin zsidó nyomdásZ* 

A lap  a Tisza-Cárds hivatalos orgénuma, mint ilyenkormánr-

szubvenCiót élvez„ megkapja as Allard hirdetéseket:  mindez ,  

biztos pénzt jelent. A főszerkesztő Blatky - Bndre Ugyvéd e  ké. 

söbb Szunyogh Szabolcs, Beöthy László főispán sógora. A köz. 

vetlen  munkatársak  sorában van zsidó is, keresztény is. Kö. 

zötsége: megyei urak, jegyzők, gyarapodó városi polgárok, 

kereskedők, értelmiségiek. 
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A radikális kvagyváradl, Napló tulajdonosa Fehér Dezső zsi-

dó, első szerkesztáje Lovassy Andor vármegyei aljegyzá, .  dzsent-

ri. bvel$ig főmunkatársa  Ady  &dre., A lap megindulásakor a vár-  

megye felé is tapogatózik, szubvenciót akar ,  szerezni. Hegedüs  
megjegyzi, 	" az elvhüség ezeknél a lapoknál az üzleti  

érdek korlátai közt  bukdácsolt." 	A faji megkülönböztetés 

gy hát helytelenül tükrözi a politikai eriSvonalakat t az al-

ternative nem zsidó  és nem-zsidó,: hanem haladó és nedna3.aá.ó,  
mindkét táborban  vau  ' 

 f
ajmagyar"  és zsidó  is. Nagyvárad eze- 

-_______________ 
 

dei progressziv szerepének magyarázatában a ,  zsidbs jelleg  
arIgsulyozása legenda-gyárt s körébe utalbatt5 •  

Bir6  nagyváradi  élete a szerkesztáség ., a sz3 Oé:z, a kévé  
báz-. kiskocsma és áz albérleti szoba közötti  négyszögben te-

lik el, alig különbözve az  átlagos vidéki ujságirók életétől.  

Magas, izmos, sötéthaju férfi. Area hasszukás, feje  finoman 

mintázott, a szá.zacl.-végi izlésnek megfelelően csaknem szépgiu.  

Félelmetesen jó vivó, és ez a tulajdonság nem utolsó helyen  

a7:1, tekintve az igen siiri?n megismétlődő párbajokat. EgY-egY  
párbaj jobb esetben néhány napi fogházzal végződik. 2  

a társasági ember, klttxik nagy ktal.tu.rájával» , kellemes haang -  

já.va1 és modorával. A lehetőségekhez képest  igyekszik elegán-

san öltözni, e célbbl gyakran vesznek igénybe kisebb- nagyabb  

kölcsönt is Adyval együtt. iabukkat sziv, szeret U1.d"dgélni a  

váradi  előkelők társaságá:bani valóságos hagyomány a Szabaddság-  

xél,, bogy  a fel.elös szerkesztő délután a Royalban u.zsonuaits  
~ 
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a törzsasztalnál.  

1. 

 

ilegedüs ~ándar;Ady Endre nagyváradi 	f 	1957.17 

 

2. 19o2. január végén a szegedi államfogházban párbaj vétségért  
kiszabott 5 napi büntetősét tölti.  
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Nem éjszakázó'ember, bár részt vesz különböző barati 

összejövetelekenl  de csak tekete és szivar mellett, mert bort 

aohasem  iszik.. tlete  ktlsőleg teljesen eseménytelen. Hosszu 

itt-tartózkodása alatt csak egyszer távozik el huzamosabb idő-

re. 1902 szeptember végén bevonul I éves önkéntesnek. A nagy. 

váradi tüzezredhez kéri beosztását . - az öntéttesek maguk vá 
laszthatták meg ezredtiket, de Olmiltzbe keen, az I. krakkói 

bedtest tüzérezredhez. Nagyon egyedill vane  a katonaság  elei 

te 'nem  izlik neki, bár nem gyülöli, inkább enyhe megvetéssel 

viseli el a drillt, alkalmazkodik. Később itkerül a nagyvár a. 

di hadtest temesvári iskolájába, majd a nagyváradi 19, u.k. 

tilzérezredhez. A tiszti vizsgákat 1903. szeptembe végén kez. 

dike  okt6ber 1-én ismét belép a Szabadság szerkesztőségébe. 

Mint segédszerkesztő, meglehetősen elfoglalt ember. A re 

dakci6'a Sas utcában, a későbbi Kassuth Lajos utcán a Takarék-

pénztár éptiletében van. Hosszui folyosószerti k.6nyvesbolt tar- 

tozik bozzá, Allandóan ág benne a gázláng, a vkében egy iiveg-
, 

ajtó mögött van a kiadó hivatal, Laszky szobája, Az ujságirók 

azonban inkább as udvar felől járnak be. 

A Szabadság egyik szerkesztői  üzenete  A milhely  titkai  cim-

mel eleven  képet  ad munkájukrat 

Bejön a segédszerkesztő e Bir6 Lajos. nOgy ez csak 11-12 
óra tájban történik  meg, mivel Bin!)  nem  nagyon igyekszik 

a felkeléssel,  sokszor  as éjszakát is a szerkesztőségben-

tölti- nem irja meg, E.J./ Mindenekelőtt is Atnézi a 

1. A SzabadShg,1902. szeptember 21-i szám VI. lap Változás a 
szerkesztőségben cimii hire ás 1903. október 1. IV. lap 
A szerkesztőségből cimü hire. 



helyi lapokat, és napról napra elégilten konstatálje, 

" nem maradtunk le". Mert a segédszerkesztők mindig ar-

ról álmodoznak, hogy az ellenlap lefőzi őket valami 

ballatlan szenzációval. Aztán bozzálát a holnapi laphoz; 

Blső a Urea. Az asztalfiában van bőven novella, cseve- 

Fővárosi szerkesztőnk legnagyobb iróink mtiveit ti-

zönével kedi bozzánk. Aztán itt vannak szárnyprobálga- 

tások, Szegény segédszerkesztő dolga, bogy Atolvassa 

azokat. Bizony, száz keen ha  beválik  egy. Vidéki leve 

lezőinktől is ilyenkor érkeznek be nagycbbéritudósitli-

sok. Az egyikből lesz szenzációs cikk, a. másik papirko-

sárba kerül". 1  

A tulajdonképpenLgyakorlati szerksztést végzi, ráadásul Bi-

ró feladata a pesti  telefon  felvétele gyorsirással, erre a tu- 

dományára nagyon.  büszke.  A meglebetősen sok és  terhes  elfoglalt-

ság miatt kevés ideje jut az irásra, de as ismert kézjegy: B. L., 

b.1. 0  27 . 0  ha ritkán is, felttinik a Hirek, a Vasárnapi le - 

vél, a Hétről-Hétare rovatban. / Ady távozáse után ővé ez a 

rovat./ 

Nagyváradon Oland() belső forrongás feszitit döntő évek 

ezek világnézete alakulásában' Ady és Bir6 kölcsönösen segitik 

egarmást a fejlődésben. KettejUkbarátsága hamarosan renakive 

meleg kapcsolat lesz, Ady haláláig tart, bár később Biró 124#- 

zassága után személyes találkozásaik megritkulttek. Pagyváradon 

a Szent dános ut66ban, később Budapesten / E. ma Bajcsy-Zsi-

linszky ut 74.sz. alatt/ 2  egy ideig együtt laknak. Biró #  noha 
két évvel fiatalabb Adynál, as idősebb barát szerepét tölti be. 

1. Szabadság,19oo. március  31. .  



Nyugodtsága €s szélesebb kört tájékozottsága teszi alkalmassá 
enn a szerepre. A két fiatal-ember csakhamar összetartozik á 

váradu' -  szemében. Együtt járják a kávéházi=ot, lékesednek 

Dankó .Pibtáárt, az 1900, szeptember i-i banketten í3 szavalja .: 

Ady bankó-versét. Együtt fogadják a Nagyváradra látogató 

Jókait 1901: november 5-én és rajonganak Pedák Sáriért. Szin - 

te az első naptól kezdve közösen  lépnek . áe .;, pl . néhány nappal 

B+.ró ideérkezése után a fád2-affér során. Irásaik témáit meg 

beszélik, együtt szövik fantasztikus terveiket egy japáni 

vagy szentpétervári utazásról, A " szüz ni .lt".akarják elő. 

készíteni, elvenni. " a buta sokaség. jókedvét." Elkeseredetten 

állapodnak meg a minden mindegy jelszavában. Z4aguk is elége.. 

detlenek ezzel a bölcsességgel, mert végre is nem minéten  mind-

egy. Erről tanuskodik Ady egyik levele. . 

" Ea tudom„ bogy neked és nekem igazunk van, s hogy volta.. 

képpen minden mindegy. De mégis csak irigylendők, kik  
erre az igazságra sohse jönnek, reá..: 1 

Ady  részben Biró segittségével tanul, franciául, neki ir js meg 
először Párizsból betegsége történetét, és elhagyatottságóban 

hozzá fordul biztatásért, vigaszért. " 

" Ugy szeretném, ha itt lennél, Állandó hiányosság vagy 

az én beteg, vivódó napjaimnak; Talán egész életemben 

a te hatásod volt rám a legerősebb, a legmaradandóbb. 

Az egyre gyériilö találkozások ellenére ezek az évek sohasem 

homályosulnak el, Bíró mindig segítőkész, hmm. barát marad. 

Adynak egy 1913-as levele kapcsolatuk mély, meleg emberségét 

mutatja. 

1. Lengyel  i.m. 17. lap 
2. U. o. 353..  lap 
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... betegen is kapok annyi erőt, hogy késve, de könnye -- 

son hajtsam felét a fejem. Tudod ugy, mint valamikor, 

amikor te voltál a publikumom, s a te lelked a bennem 

égett versek füst-fölfogó kéménye." 1  

Publicisztikájuk alaphangja is közös: mindketten, bar még igen 

ellentmondásosan, a radikalizmus felé közelednek. Világnézeti 

fejlődésükben sokat jelent, hogy Birá márt fórt Párizsban, 

igy a magyarországi viszonyokkal való összehasonlitásnak köz-

vetlen élményi alapja van. Valószinüleg olvassák a Huszadik 

Századot, a Szabadság l9oo áprilisától minden szám meg jelenő-- 

séről kiirt ad.  A folyóirat cikkeiből a kor Magyarországa leg- 

haladóbb polgári mozgalmának eszméit ismerhetik meg Ennek el-

lenére radikalizmusuk még inkább ösztönös je,legü. 

Biró 19x4-től szabad- kőműves ;  a nagyváradi László király 

páholy tagja. Nemcsak a gyvárgdi viszonylatban, hanem .orszá-

gosan is a szabadkőmümességen belül a legradikálisabb páholy :. 

Wilton  hirdeti a társadalmi reformok szükségességét és  

hetetlenségét,, de természetesen messzebb menő követelései nem 

lehetnek, már összetételénél fogva sem. Szabadkömüves Nagy -. 

váradon a  nagyon rokonszenves, művélt Dr.  Várady Zsigmond, 

a szabadelvű párt tekintélyes alakja, Lsza rendületlen hive., 

és szenvedélyes antiklerikólis. Stern Herman, a nagyváradi 

Korona, majd az Emke tulajdonosa, városatya. Hajós Izsó, 

Reisman Mór bankigazgató veje, a nagyváradi káptalan bánom-

pusztai birtokának bérlője, aki az 19o3. szabadkőmüves ván- 

dorgyiüleésen felolvasott ódájában az igazságról, Szépsógról, . 

Szeretetről fennlengett. Az ujságirók közül szabadkőmüves 

Halász Lajos, a Nagyváradi Friss U jsdg tulajdonosa, később 

1. Idézi Lengyel Géza 372. lap. 
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országgyü,lési kóviselő. A  tagok zöme nagykereskedő, nagyvállal...  

kozó; ügyvéd, bankár-gyerek. A László kir6ly páholy viszonyla».  

gos haladó jellegét mutatja, hogy a pesti páholyok a mozgalom  

megbontóinak tek3.nt;ik őket.Vá.rady Zsigmond által 19 0o-ban meg.  

fogalmazott Tarsada3:mi programjukban a szabadkörnizvesség ta.rtal , -  

matlan formaságainak elvetését a felekezetieskedés megszünteté.  

s€t, a mozgalomnak az élethez való közelítését  követelik. A  

társadaJ  m-i.  kérdések iránti ' érdeklődésük persze inkább csak em.  

berbaxAt_i indulatból fakad.. A szabadkómüvesség, ir ják:  

°t Komolyan töreked jék. -megáliapitani a nagy néposztályok  

boldogtalan szenvedéseinek oka3i.t,, €s azok el.háritásának  

.,.,_ 
módján tanácskozzék. ... Kutassa és terjessze egy észt  

szerü társadaind berensiezkédés törvényeit." 1  

A progresszió nagyvfiradi képviselői elsősorban a nagypolgár-

ságból kerülnek ki, és IA  ennek a' progressziónak a tartalmát  

meg a#rar  juk határozni, nem a radikalizmusban, hanem a nagypol-

gári iibera.l.i.zamusban jelölhetjük meg. Ez magyarázza, hagy a  

szabadelvű pártot támogatják, hogy a társadalmi haladást  

kén értelmezik, és bogy  a  haladó magatartásnak is egyetlen  

kritériuma  lesz Nagyváradon: az antiklerikalizmus. Ezt figye-

lembe véve teljes elismeréssel kell adóznunk Bíró  ~~i.rásaai.nak, . 

amelyek 	ci.kkei mellett s a szókimondás bátorságában el . 

nem  maradva mögöttük, a leghaladóbb eszmék harcosai voltak,  

sokszor már a kispolgári rad;i.kal.:izrnus egy-egy  tételét fogal-

mazzák meg.  

A cikkek témakörét megköti, hogy alkalmazkodni kell a  

város és a megye aktuális eseményeibez, bár  igyekszik tágabb  

látókört nyitni,  az országos politikáról, néha egy egy v3.l.ág,  

1. Társadalmi program,  A  László királypáholy felirata, . 1901. . 

Nagyvárad 12. lap.  



politikai kérdésről is veleményt mondani. A témaválasztás so k. 

szor kényszeriiség, a hozzá fitzött fejtegetés sohasem provin. 

ciAlisc Miré itéletének mércéje azeurépaiság. Eeveset 

anal inkább támad. Elsősorban a feudalizmus megnyilvánulásai 

ellen. Most mé2 nem gazdasági következményeit látja, nem a fe-

udális magybirtok elterpeszkedését, hanem szellemi rekvizi-

tumait, p1. a nökultusz hamisságát. 

A feudaIis gondolkozás as egész vonalon fenyegetően 

nyomul előre, és tetszetős hatugságokkal kendőzi magát 

Tiporauk le máv egyszer végképpen a leggyalázatosabbat, 

a legszennyesebbet, a legbArgyubbat a hazugságok közül: 

azt, amely ostoba dadogással a középkor nőkultuszát di-

cséri." 1  

Fiatalos lendülettel birálja a sokat dicsért város életének 

vidékies, maradi vonásait. A vidéki városok:közül, Ady élményei 

alapján,Debreoent ő is as elmaradottság jelképének érzi, de 

Nagyváradon is talál kifogásolnivalét. 

A Szabadság évről-évre oldalakon keresztűl közli a viri-

lisek névsorát. Következő vasárnapi  levelében barbár  és gyt. 

löletes szokásnak minősiti ezt a rendszert, amely .  még mindig 

életben van a szabad választások helyett ebben a modern város-

ban is. A virilizmus után a képviselő-választás kerül toll 

hegyre. Ekkor zajlik as 19o1-es választási hare. A csak kissé 

is kritikus figyelő észreveheti, mennyire nem szabad választá-

sokról, mennyire nem as ország ujjászületésérő/ van  sző.  A tő. 

meg azt hiszi. 

1. Szabadság,1902. május 18. Nőkultusz W.14 nirek/ 
U.o. Vasárnapi levél x. 19o1., szeptember 8. 
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fI Ét aYllig esküszik e1.Vre, libertasra, odaadja magát  as el-  

só libertiának. ... Sirja tovább panaszát ott, ahol  ei~► 

hagyta, összeszoritott csköllel, fogát csikorgatva. Mert  

fő dolog, hogy szidni lehessen va.la.kit f  ha részolgál.t,. Yra.  

nem . ff 1  

19oQ-ban az ujt,:ágok hetekig cikkeznek,több hasábos tudósitá.-  
• 

sokat ;  " e percben érkezett külön táviratokat" közölnek Ste -  

fánia  főhercegnő ós Lónyal Blernér gróf készülő morganatikus  

házasságának izgalmas eseményeiról, majd válásukrbl :Bir6  

rezignált-an vonja le a következtetést.  
ft  ... Kell,  hogy király-idill legyen minden koronás  fő  

históriájából, akár-milyen bus, akár-milyen rut is kii-  

lönben. Nincs demokré .cia; a törté.nelem számáta a koro-  

nás fejekről jekrríl. most csak idi:llei :l:et szabad irni. ~f 2  . . .. 
Király-idill, viriliz:mus, nökulttasz :, ,  ós a feudalizmus minden  

más maradvárya sz°rosan összefonódik a  kletilinlázmussal.. ff  Az  

éhes fekete csőcselék" ráveti magát a szabad gondolkodás min--  

° den jelére. 1901 tavaszán BudapeSten p.3.kier Gyula jogprofesz-  

mort val.amd Kőpödy nevii ember és néhány társa felelősségre vont  

1° 

 

ateista és kozmopolita" előadásai miatt. Bin!) Sötétség  

iré.sábar, válaszol erre a támadásra. Ki jeleriti ;  hogy mint Ma.  

gyarorszá;orx nagyon sokan, a.tel:sta .. Felismeri, hogy as egész  

keresztes hadjárat antiszemita jellegi klerikális huzás, a sza-  

bad gondolkodás és a  tudomány szabad.ségénak megalázása. A val-

lásosság és felekezetieskedés elucal.koclik az ország politikai  

életében is. Bármiről legyen szó, ,f  az tinnepi dikciót fel  kell 

ereszteni egy kis  vallási kérdés levével". A tisztelt honatyák  

1. Szabadság,19o1.. szeptember S. Vasárnapi Levél. .. A témakörök  
egyezését  mutatja, hogy Ady is fogla1kokik érdéssel &fel-
ség itvese cimu irásában u.o.l9oo.VI. 27. 

2. Vasárnapi levélu.o. 1901. X. 13. 
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tőzsdeadó-vitájához pompásan elkel " a parkment felekezeti 

gyülöletének ttizón forralt keserti és kozmás mártás is",  a- 

mellyel egymásnak kedveskednek, . s ezt nolenss-voleos le kell 

nyelni. 1  A hit, a tulvilágért való sóvárgás egyes ós erős 

emberek kezében hasznos eszköz nagy tömegek szellemi rabság-

ba ' döntésére. -" Ez a hit a maga tudákos, önkényes morál. jávai, 

furfangosan kieszelt korlátaival terhes bilincseket rak az 

€1 etre és az élőkre". 2• 

Az imperializmus fokán a régi, . klasszikus polgári jelszavak 

elvesztik tartalmukat, iáres formává. válnak. Akik hisznek még 

benne, hamarosan rájönnek balgaságina; az ismétlődő gyarma-

ti háboruk fellebbentik a humanista leplet. A kínai boxerlá-- 

zadással kapcsolatos események megdöbbentik Birót, A szabad-

ság, testvériség, egyenlőség hirdetői halálra gázolnak egy 

népet, megfosztják szabadságától. A kulturnépek, a civilizá-

ció élén haladó országok a föld egyik legősibb kulturáját zuzv . 

zák szét. 

" A szabad nemzetek képviselői, a népek kegyelméből való 

kormányok elkövettek egy olyan borzalmasságot ., amelynek 

nincs példája a világ törtónelmében." 3 

Egy másik apró kis jelből  as  amerikai cigaretta európai ós 

egyiptomi térhóditásából a nemzetközi imperializmus terjesz-

kedésére figyel fel. Pt Ugy haladnak a dolgok, hogy Európa nem-

sokára gyarmata lesz Amerikának" - ir ja. 4 

1. A  Sötétség /1901. április 27./ cimü irása miatt a felelős  
szerkesztő  alaposan megorrolt, és kinos jelenetekre került 
sor,  ezeknek nagyrészük volt abban hagy Ady kivált a laptól. 
Az idézetek A tőzsdeadó 	cikkből valók. 190o.V.11. 

2. U. o.1902.111.30. Husvéti strófák 
3. 19o1.1.IZ.l6 . Una? 
4. U. o.  1901. XII.29. Cigaretta:-haboru, B.L.Hirek 
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Korán rádöbben az alig fejlett magyar kapitalizmus ellent-

mondásaira. Ezekre a sztrá..,ikok formájában megnyilvánuló mun-

kásmozgalmak nyitják rá a szemét. A szocializmus bizony gyen- 

ge lábon á1l. ekkoriban Nagyváradon. Az lgol. évi választásokon  

Te1:.ozéder oston szocialista  jelölt egy szavazatot kap. Né-

hány év mtt9:va mar nagyobb eséllyel indulna: a város fejlődésé-

vel rohamosan erősödik a munkás-•t©kég,éllen.tét.  

Báró igen fiatalon is jó képzettségü, jó szemiz u jságiró.  

Szocialistának vallja mag ~~á.t. Nincs egyedül. Ezek az önzetlen,  

lelkes, magukat szocialistáknak valló t°jónadrágos és nyakken-

dőt hordó urakó° tudják, hogy Bakunin és Most tanai nem a szo-

cializmus tanait jelentik, de arrólte jtelmük sincs, hogy az  

eiserne Eohmgesetzet nem Marx találta ki.  

A  korabeli sztrájkmozgalmak ösztönösségére felfigyel. Az  

osztályharc helyett indi.tó okként a nyomort, egyes  kapi.tal.is-P 

ták gonoszságát,  - esptleges faji kd:.önbözáségból származó an-

tagonizmusukat jelöli. meg. Iétsegbevónhatatlan, jogin, hogy jobb  

életet akarnak, sőt ennek elismerését kevésnek tartja. A resi-

cabányai sztrálk alkalmával a humanista tiltakozása szólal meg.  

.,Annyira, 'ugy 1á.tazirk, megérrett már a mi közönségüllk, .ho►gy  

elismerje a munkások követelésének jogos voltát, de annyi- 

ra  még nem, hogy melléjük álljon és meg segítse őket.. Hal: "r  lr 
vány módon, közömbösen szívjuk szalmaszálon át a jég behi-  

tött italokat, mug ftesicán ezer Munkás éhesen és szédtl©,. 

forró aggyal azt követel$. hogy embernek tekintsék, ne 

pedig baromnak. „1  

Mindvégig  mérsékli radikalizmusát az, hogy a kapitalizmus tan- 

1. SEabadság,,l9ol. junius 16. Hétről-hétre /-r- 
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den embertelensége, borzalma ós koserve ellenére kiván.atos tár-- 
saclal  ui3. rend lett volna Uagyarorszá.,,on. Ezért Janus-arcu állás-

foglalása is.  A feudalizmust mint társadalmi rendszert tAmadja., 

egészében; a kapitalizaúus kifogásolt antihusanizmusá.t ki javit- 

hatóna.k tartja. Egyetlen lehetséges ut: a feudal.l.s vonásokkal 

terhelt, klerikális Magyarországot monopolkapitalizmussá fej- 
1 ii.0`` G leszteni. A terjeszkedő imperializmussal szemben Európa  alkossa 

ou," fl meg a maga vámunióját, tösztjeit és versenypusztitó monopol.i-. 

umait.. Igy megoldódnak a szocidlis problémák is  : anau m.óxia- 

póiiumok olcsó és sok jó minőségt; árut gyártanak, kulturális 
célokra áldoznak és aól fizetik  munkásaikat. Világosan felis- 

merhetők ebben az elgondolásban a polgári radikalizmus  egyes 

elemei, az Európal Egyesült Államok, demokratikus imperializ-

mus stb, primitiv, rendszertelen formában. Szüksége volt és 
lesz illuzióira, hogy őszintén harcoihassen mindkét fronton: 

as antikapitalista tendenciák és a kapitalizmus an .tihuma21i`b- 

IAusa ellen. 	 . 

?Politikai  állásfoglalásának radikális vonásai még jórészt 

csak ösztönösek. Tggg megtéveszti a hazafiasságnak látszó na,ei.- , 

onall.z:mus, a magyar politika sók soviniszta szólama. Ennek meg-  . 

nyilvánulása, hogy  a  .nemzetiségekkel szembea egyedül a kiméletw 

len erő alkalmazását tartja  helyesnek, a teljes elnyomás hive. . 

A szerb,roffián, szász, horvát jó magyar  hazafi a priori nem  le- 

het, a magyarságot erős,zakkal terjeszteni jogos, helyes és szük- 

séges. "A szász,  ©láb és más söpredék" a magyarság ázsiai mi- 

f vo]ltá.t gunyolja. Ujjongva számol be a Morgan  és Scheil ázsiai 

kutatásai alapján felbukkant  feltevésről, amely szerint " a tu-- 

-ráni faj már ott kulturát és civilizációt tere mtett. tál  

1.  737M-Mag, 3go2. julius 8. A _kuítura nemesi levele. B. '. Hirek. 
ggy kis  nacionalizmus  Adytól sem idegen ebben az időben. Vb , 
száz bujdosó család u. o . 19o4. jul . 4. 



KitUnően meglátja, hogy az antiszemitizmus - egy  fajta  
sovinizmus - a reakció, . a feudalizmus fegyvere, de nem . veszi  
észre, hogy a román, a szerb, a szász ellen való uszitás - a  

sovinizmus általában is csak fegyvert a figyelem elterelésé- 

re szolgál a magyarság belső problémáiról.  

A magyarság szupremáciájának hangoztatása ellenére Magyar-

ország helyzetével, ku2turájával nem maradéktalanul elégedett.  

Az iskol:ai történelemoktatás kulturbostiákat nevel, a véron-

tást glorifikálja, irja. Igazi kulturális tőke, nyugatiasság,  

kezdeményező erő csak Budapesten van. A tudományos kutatásban  

a 'szittya álláspont" a rezervált, előkelő, tétlen várakázás, . 

r$a kultura nagyszerü munkáit mások végzik el", Ti.  

Két erőt lát, amely  a visszahu.zb kul.:turdlxs--társádal:mi  

tétlenségből kimazds.thatja az országot, . forradalmat csinálhat.  

Mindenekelőtt a könyvet, amely zajtalan, néma, csendes forra-

dalmat készit az elmékben, ` amely forradalom mindennap nagy, uj  

területeket hódit meg és-, az idő szociális államalakulásban tel -  

jesiti ki. Isteni bizonyossággal,. mindenelzárkózás és minden  

kaszárnyák ellenére elkövetkezik végső győzelme. 	. 

És látja  a népet. Piatalsága teljes hitével vallja, hogy  

emberiség, magyarság utja Csak felfelé vezethet, hogY sotétség* . 

gen, áligazságon, osUgged,ésen és kiábránduláson győz a baladás.  

Az élet a nép, az élet a fiatalság.  

"Lehetünk mi, mag cyarok elégedetlenek a kulturáakkal:,  

gazdasági helyzetünkkel, a politikánkkal, csak eggyel nem  

szabad elégedetlennek lenniúak.: a n.élaüntskel. Ez a nép a  

legfelségesebb,  a legistFlná.bb anyag a világon. 2  

lf jus.,ág,tavasz és forradalom szorosan összetartozik gon.dolka- 

0,11,..414.111111.......**4111■111110  

l. Szabadság„ 1.9o2. Julius 8. A kultura nemesl. levele  
2. Uo. 19o1. Julius 5. Könyvek  B~i 
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dásában. .1901. 	ius 15--én a teremtő  lfjuság, a szent Tavasz 

ünnepének nevezi március idusát. Egy évvel később, tévesen Ady- 

nak tulajdonitott cikkében, amely a forradalmat, a fiatalságot 

ünnepli Fedák Sáriban, megismétli ezeket a gondolatokat. 

id.es, erős, okos Fedák Sári - a miénk vagy te: fiatalo- 

ké, ' forradalmáröké. Te vagy a szűz erő, te vagy a hóditó 

fiatalság, a szent tavasznak gyönyörű gyermeke  vagy.  A 

pedánsok, a gyávák, az ostoba elvek, a megmerevedett for- 

mák szegény, elaggott bolondjai i, j edten kotródnak e l e-

lőled, mert romboló és téremui erő vagy a szabad művészet 

szabad birodalmában. "1  

Nagyváradi pullcisztiká fának jellemzője ennek ellenére, hogy 

adikaliZ usa lényegében megáll a haladó értelmiség elvónt, 

humanista magat artásánai fokán. Nagyvárad, bármennyire dicsé-

rik is Pecekparti Párizsnak, nem biztosit ja azt,hogy bárki is 

nagyot, rohamosan fejlődhessen. Nagyvárad megbuktatta Tisza 

Kálmánt, de Tisza Istvánt és politikáját feltótlenül támogat-- 

ja. Biró maga is hasonulni kezd a város szelleméhez. Elveti 

liugyan a született előjogok tisztcetét, "amelynek isten kuláns 

szolgái elismerik isteni származását", hiszen eredetlik nem is 

\olyan tiszta és ragyogó. Elitéli a magyar soviniszták "eretnek- 

2, irtó fanatizmusát", mert aki maga forrón soviniszta, nem nerasz- 
p 

. alhat el mast ugyanebben a bűnben. Ilyen hangot azonban csak 

elvétve találunk. Tanán ezt is honorálják neki  azzal, hogy a 

lapsál egyre magasabb feladatkört tölt be. 19o3. december 25-- 
a a ág, 1902. május 6. Fedők sári /x./ Szinház. Talán 

az egész tévedés alapja Fedák Sári közlése, aki Utközben cimü 
visszaemlékezéseiben /B ig.  1928. 2. köt. lo. 1. / - ezt i.r ja= 
"Kezembe akad egy kritika.  Dyb van  aláírva: 'édes, erős, okos 
Fedák Sári ...: r' A cikik x jelzésü. Ady ekkor már nem a Sza- 
badságnál dolgozik, tehát nem valószinti, hogy  a cikket ő ista. 
-Kétségtelenné teszi ezt az, hogy a Szabadság 19o2. julius 5- 
én határozottan Birót mondja szerzőjének: "A  szent tavaszbak 
gyönyörű gyermeke Fedák Sári - irta róla Bitó Lajos." 
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én neve felkertl a lapra: szerkesztőnek nevezik ki. A szerkesz-

tőség karácsonya cimü. közleményben Hegyesi MArton hivatalosan 

is bejelenti,"hosszu évek:becsületes munkásságának s a férfi-

as jellemnek jutalmául ma nyujtjuk át a lapfelügyelő bizottság 

határozata alapján az igaz elismerés 361 kiérdemelt koszoruját 

Biró Lajos munkatársunknak, megjelölvén őt hivatalosan is ezen 
lapok szerkesztőjeként.. 

1904. julius 1-től, Begyesi Uárton lemondása  után  felelős 

szerkesztő lesz. 1  Népszertiségél; mutatja, hogy megválasztják a 

Sziglige 	saság tagjának /1904 4  december 25.4 a nagyvára- 

di munkások számára rendezett tanfolyamra előadónak hivják meg, 

a kereskedetui alkalmazottak gyűlésén együtt szerepel Edelman 

Menyhérttel és Gárdos Mariskával, aki ekkor több alkalommal 

jar a városban és akit a lapok mar ekker szocialista agitator-
,mőként emlegettek. .it, radikállshang elnémulására mutat, hogy 

1 fenntartás nélkül támogatja a. szabadelvii  pártot  és különösen 
• 

U Tisza Istvánt. 

"Ah nemvoltam soha Tisza-kutya,és soba nem lelkesedtem 

feltétlentl a Tisza István politikájáért. De most vilá.. 

gos előttem, bogy  ennél  az embernél értékesebb embere nines 

a magyar politikának." 

Vehezen tájékozódik a politikai viszonyok közt, és a. szabadel-

,vi‘lelthez való közeledését az is magyarázzaphogy ugy látja "a 

magyar politikában a szélsőségeket voltakénpen  csak  árnyalatok 
választják el". 2  Véleményét, 	ha helyes megállapitásokat tesz 

1 
 

is, a szabadelvű párt érdekei Lodnyitják, tudatosan vagy tu-
dattalanul. A függetletségi  párt  "48 nagybérlője" lett, pozi- 
................14.0...... 

1. Szabadság, 19o4.. julius 1. Hegyezi Márton: Szives tudomásul 
2. Do. 19o3. október 18. Vasárnapi levél. Mindkét idézet innen. 
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tiv programot  mem tud adni: "csupa tagadás, csupa negativum". 

A politikai élet nagy vásárában az önzés mozgatja a résztvevő-- . 

ket. Az egész vásárból csak Tisza István alakja emelkedik ki, 

küzd az ellenzékkel, "a szájas, lármás, oktalan és hazug haza-

fiaskodás po jácáivall! Látszólag igen aktiv harc folyik, az obst- 

strukció kormányokat buktat meg, "Hangos dobpergéssel folyik a 

nemzeti licitáció: ki ad többet érte . "3  

A liberalizmus eszméit még időszeriieknek tartja MaL,yaror- 

szágon, Anglia a példa, hogy meg is lehet valósitanis ott az 

egységes kormánypárttal egységes és eras ellenzék áll szembenin 

A magyar obstrukciós parlament "a ki a legény a csárdában" par-
lamentje. Ezzel igyekszik igazolni Tisza brutális politikáját. t 

Hangjában fában. és állásfoglalásában a Budapesti . Naplót tekin-

ti példaképének, ennek képére és hasonlatosságára igyekszik a-

lakitani. a Szabadsomot. A szent -  jelszó, minden erőszak törné 

nyesitő jet a rend. Az obstrukció rendzavarás - el kell tipor-

ni; a 48-as és a szocialista urak lázítják a népet - természe-

tes, hogy a nép lázongását sem lehet eitürni; Alesden vér fo-

lyik, csendőrök lőnek a tömegre - nem ők a hibasah, nem bűnös 

a nép sem. 

"yenes vidékén az urakból akarnak  asztagot rakni  az idén... 

A nép nem bűnös. Szegény elamitoit százak és ezrek, milyen 

végtelen szánalommal ás szeretettel gondolom rátok. Az 

oláh falu szalmatetős házai között  megjelent egy bőszavu 

idegen, és beszéde nyomán felröppent alázatos, együgyű 

és szegény lelketek előtt a szabadságnak, a jólétnek ás 

a boldogságnak sugárzó képe. "2 	 . 

1. Szabadság, 19o3. nov. 13.Lu_kás hazafiasság. 19o4. jun. 28. . 
Tiszta ás jó magyarságú. Nov.  9. A spanyol lovagok c. cikkek:` 

2. Uo. 19o4. Kik a gazemberek? /vezércikk/ április 29. 
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Felemás a véleménye a munkásmozgalomról és a szocializmusról 

is. Nagyon élő probléma lett néhány év alatt Nagyváradon  ez  a 

kérdés. A. népkonAa, az ingyenes tüzelőosztás, a nbegyletek 

jótékonykodása mar nem elég hatásos gyógyszere a szocidlis 

problémák megoldásának. L9o3-ban husz alkalommal sztrájkoltak 

a nagyváradi munkások, a kömiivesek ós a 4yomdászok. Már nem 

ad igazat nekik, "a munkások viselkedése zsarnokság volt, tö-

megzsarnekság, amely nem kevésbé felháborító arra nézve, aki 

elszenvedni kénytelen, mint a Gessleré."1  

A kapitalizmuzról, szocializmusról való ismeretei semmit 

sem tisztázódtak. A sz ajk t nulséga s hogy a t8késeknek össze 

kelt fogriok a "forradrAmi munla"  ellen,  mert másként megvaló- .. 

sul a szocializmus "szólsőradikillis" gazdasági tartalma: a kol-

lektivizmus. 

Rákosi Jenő jelszava, a Vagy-Nragyarország ideája igen ro-

konszenves számára. Hamisan  értékeli  az ált,aáros választójo-
gért folytatott harcot is. A radika/izmus hatá..,át mmtatja, 

hogy bevezetésétől a magyarországi értelmiség politikai suly4- 

nak megnöveRedését várja, de egyelőre elegendőnek tartja a vá-

lasztó-og eldiginél szélesbb körü kiterjesztését. 

"Az általános választójogról... szó sincs nalunk. A tar.- 
vény határait azonban valamelyest mégis kell tágitani. 

Magyarország választó polgárainak mai száma szégyenlete-

sen kicsi /de/ as an lfabétákat joggal zárjuk ki a válasz-

tás jogából..."2  

A külföld  eseményei közVl csat 4z orosz-Japán háborura reagál. 
A cári birodalom megrendülését örömmel konstatálja. Bármennyi- 

19o4. julius 24. Vasárnapi levél 
2. Uo. 19o4. aug. 6, Választási reform 
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re  szépen is, csak azokat a gondolatokat találjuk meg cikkkben, 
amellyeket a legliberálisabb politikusok is bátran magukénak 

vallhatnak. Az orosz birodalom vereségét ugy értékeli mint a 

feudalizmus térvesztését. 

"Hej, ti papjai a szent szinodusnak: ostromoljátok csak 

dühödt imáitokkal a makacs eget, hátha megkönzoörül rajta- 

tok az a rides',  bíboros  isten, amelynek nevében térdre 

nyomtátok a muzsikot... A nép megmozdult, ki az, aki neki 

ellenálljon?...0h, testvérek, egy ellenségünk van: a sá-

padt ember malachittal bevont zöld termében, Ott van az 

ellenség -  testvérek  Cárszkoje Szeloban. ...Felkelt a 

nép„és egyvtlen mozdulásával  szabaddá  tette mageit."1  

Nagyváradi tartózkodása  ide jén  politikailag non fejlődik 16- 

nyegesen, sőt bizonyos fokig kezdetben radikálisabb, belad6bb 

nézeteket hangortat. A párizsi élmények megfakulása, Ady távo- 

zása után visszaesés következik, és most azon a fokon al pub ,- 

licisztikáje, tartalmát tekintve, amelyet országos szinvonalon 

a Budapesti Rap16 képvisel. 

látszi:„ sohasem is lép tovább. Valósággal hozzá van 

nőve Váradhoz. Hivják Temesvárra, Huth Gaspar akkor, 19o4-:ben 

alapitott Temesvári Hirlapjához, fem megy. Ady is sürgeti: 

mentse ki és me, magát Váradról. 
"Te beletörődta Váradba, szabadkőmüves, hivtalos szer-

kesztő lettél, butort vásárolta, s Halb.szt per"Lajos" 

emlegeted.... Te se szerelta le. Osak to mindig egészség-

gesebb, fegyelmezettebb volta, mint én. Nagyváradi boron- 

dezkedésed is ezt jolenti.csak ugye?" noszogatja. 2  
inanarima , 19o4. julas 2. A háboru vége 
2. Ozli Leagyel i.m. 352. 1. 



3. A jövő országutján 
/A Budapesti Naplónál 1905-1907/ 

Világnézeti fejlődését döntően befolyásolja, hogy 19o5-

ben a nagyváradi nagynolgári-liberális, szabadkömiives környe-

zetből kiezakad. Mar sokkal korábban, 1903 őszétől próbál Bu-

dapest felé tájékozódni, körülbelül ugyanabban az időben, ami- 

kor  Ady is  Párizsba  készülödik. Az utat tárcanovellái készitik 

elő. Először a Budapesti Hirlapban jelenik meg néhány, majd 

1904. január 2-től a Budapesti Naplóban több mint harmin0 al-

kalommal. Ugyanekkor az U Időkben is ta/Alkozunk a nevével. 

Vészi József szivesen fogadja irásait, meglehetős tisz- 

, teletdijat fizet értilk. 1  Lassanként kezdenek felfigyelni rá. 

Közben szemdlyesen is  felkeresi ,  a Budapesti Bapló szerkesztő-

jét, 2  és W r  a 3zabadségnál ielelős szerkesztő nyár óta, az 

1905-ös évre már ide kötelezi e/ magát. Ady Párizsből is hama-

rább érkezik meg, mint Biró Nagyváradról. 

A politikai viszonyok a hires 1904. november.18-a óta erő-

sen fprrnak, januárban folynak le a választások. A szabadelvil 

pábt bukását még a Szabadságnál éri meg. Csaknem kéthónapos 

késéssel érkezik meg 1905. február végén. Többször kér halasz-

tást arra hivatkozva, bogy épPen a  választások  miatt szükség 

van rá a Szabadságné7 is. 

1. Lengyel Géza  kéziratából  idézem Vészi 1904. január 2-i le-
velét: " Eedves Uram! A gyermek pompás vale. A másikat hol 
nap olvasom. KéreT küldjön havonta két-három  tárcát. Igen  
örömest fogadom. Igyelóre a magunk szerénységéből harminc 
koronával honoráljuk." 

2. EftPaajos ugy tudja, hogy Biróról Somlyó Zoltán beszél elő- 
ször a Nev Yorkban, és Agai Béla horta fel Pestre, de ez 
nem valószinü. /Harminc év az ujságirói pályán. Bp, 1930. 
II. köt. 447. 1.! 
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A Budapesti Naplónál azonnal az országos politikai küz-

delmek központjába kerül. Föltétlemül meg kell jegyezni azt, 

hogy as "exlex", a Fejérváry-kormány létrejötte előtt, aztán 

a darabont kormánY fennállása idején, majd a kormány bukása 

után egészen a lap megszünéséig a Budapesti Napló a leghala-

dóbb polgári politikai ujság volt Magyarországon. A szó szo-

ros értelmében politikai napilap, és as emlitett időszakban 

ellenzéki jellegU. 

A lap karakterét a főszerkesztő, Vészi József határozza 

meg. Vészi a modern magyar ujságirés jellegzetes alakja, sa-

játos szint kénvisel. A NapIót 1896-ban alapitotta, amikor ti-

zennyolc munkatársával'kivonult" a Pesti Napló szerkesztőségé-

ből. A szabadPlvii part exponens tagja, 1901-től országgyillési 

képviselő. A lap Politikai véleményét ez a kaposolat korlá-

tozza.  Vészi  életpályáját a konzervativizmus felé való közele-

dés jellemzi: 1928-ban "érdemei elismerésédra felsőház tagjá-

vá nevezik ki. 

Szinte kezdettől fogva eltért álláspontja a Tisza-vonal 

tól pl. a választójog kérdésében, de 19o5-ig a Budapesti Nap. 

16 lényegében támogatta Tisza Istvánt. Mutatja ezt a magatar-

tAst a hirhedt házszabilyrevizióval kapcsolatos állásfoglalása. 

A házszabályrevizió az "alaki joggal" ugyan nem egyeztet-

hető össze, do "a parlamenti munka zavartalansága érdekében" 

szükség van rá. Mentségre talál az "alkotmányosságra vetett 

hazafiui tekintetben. Az Allamcsiny a parlamentarizmus lénYe-

gót akarja megmenteni ,1  Ez bizony szofisztikus játék a sza- 

vakkal. 
Iwne...•■•••073611400.64.019.01. 

1. D. N. 19o4. november 19. Letiporva... /v/ Hasonlóan érvel 
a Szabadságban Biró is. 
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Vészi igen kitünö publicista, nay müveltségt ember. Len-

dilletes és mindig logikus, his "/v/"-vel jelölt vezércikkei 

nap nap után fáradhatatlanul érvelnek, csillogó retorikával 

akarják megg,:őzni az olvasót. Demokratikus haladást követelnek: 

egyházjogi, hadügyi, népoktatási reformot, uj választójogot, 

demokratikus földbirtokpolitikát, a kivAndorlás okainak fel-

számolását, progressziv adósást és más intézkedéseket. A gy a. 

korlatban, konkrét és elvi kérdésekben egyarint, állandóan 

megalkuvásra kényszerül. Kijelenti, hogy "a reformokat, ha 

kell, a nagytőkével, feudalizmussal, hitbizománnyal szemben" 

is végre kell hajtani. Meg kell akadályozni a kézmüvesség le-

allését, javitani kell a nyomorgó kisiparos, kereskedő hely-

zetén, ugyanakkor "a gyáripar hatalmas felkarolását" sürgeti. 

Heves lendUlettel fakad ki Magyarország elmaradottsága ellen: 

még ott tartunk, hogy a népies politika ebben as or- 

szágban forradalom számba megy, a de4okratikus haladást 
tarsadalmi felforgatásaa bélyegzik, és bazátlan bitangok 

tizelmének mondják a szocializmust." 1  

1,

, pe 
Furcsa módon, a demokratikus haladásban MI. Leo papa és Vil- 'P 

mos császár a példaképei. Zagjarország szuverenitását a Habs-

burgok vezetésével gondolja megvalósitani, mert szerinte el- 

szakadni senki sem akar. A hiba ott van, irja, bogy a nemzeti 

egyséset a császár nem a magyarokra támaszkodva akarja megte-

remteni. 

"a monarchia a magyar ktrályság hegemoniája alatt világ-

hatalomalá nő megint, /ha/ a nagyhataimi állás az osztrák 

pártütések inGoványáról a magyar királyhüség gránittala-

jára költözhödik 

1. B.N. 19o5. márc. 5. Tizenhat... /v/ 
2. B.N. 1904. aug. 2o. %ram  eset /v/ 



-637- 

" A mai sorvatag parlament", "az osztalyképviselet" helyett az 

"igazi magyar nemzet" bevonását követeli a parlcmentbe, de meg-

lehetősen hamalyos, mit ért ezen. 

A lap következetlenségét mutatja a munkásmozgalmakkal kalo-

csolatos állásfogIalás is. Magyar  sztrájk  cimmel 19e4. április  

lg-én Thury Zoltan ir eihket, és helyesen allapitja meg, hogy 

a sztrájk Yagyarországon magasabb szempontok nélkül, "a cares 

jegyében" folyik ós csak a tzakszervezetek szük keretei közt. 

Néhány nap mulva általános vasutassttájk kezdődik. Április 21- 

én jelenikmeg az első "/v/"-s vezércikk: A vasuti sztrájk. 

Pártatlanságra törekszik: a vezetés hibás a "körültekintés hi-

Anya miatt", a sztrá jkolók "izgekonysága" a "közösséeérdekeit" 

sérti. Huszonkettedikén már tUrelmetlen: az  általános  sztrájk 

"képtelen háboruság". A misnapi vezércikk cime egyetlen szól 

Elég! 

"Itt as ideje, hogy megmondjuk a sztrájkolóknak, miként 

vélekedik a  dologról  a közvélemény. Olyan jogokat vindi-

katak ők maguknak, amelyet sehol közrend és államhatalom 

nem koncendál a vasutasoknak. Az egyesülés korlátlan joga 

nem minden hivatást illet meg. ... Mert PAs dolog az, ha 
a cukrászlegény sztrájkol." 

"Milliók érdekeivel nem lehet packázni", a  sztrájk  "tömegrablas". 

- A munkások parlamenti képviseletét sürgeti, mert igy - a nyu-

gati politika gyakorlata bizonyítja -"a tőke és a Dunka,ellen-

tétes érdekei között okos kompromisszumok érvényesülhetnek" 1  

Ezt vonja le tanulságaként. 

nég egyetlen jellémző példa: az 19o5-ös forradalom. Vészi 

brill is neki, meg  fázik  is töle. A forradalom fenyegető példd-

jára hivatkozva - a házszabályrevizió és a Fejérvary-kormány 
17,7117-179b5.  április  26. A munka parlamentje /v/ 
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megalalatlása közötti idő! - a nemzeti torzsalkodás felszámo-

lását propagálja. Ossze kell fogni " a katasztrófa elháritásá- 

ra", mert "a forradalmak sohasem szigetelőduek el valamely or-

szágra. Az orosz események fogadtatásába belejátszik a félelem is 

"Nézzetek Oroszországra: onnan indul ki a régóta szerve-

zett világforradalom. V.. aert ilyen forradalom még soha-

sem volt a világon. Hiszen ebben a forradalomban  összecsap  

a nemzeti érzésnek és a  szociális  megváltás vágyának tüz-

oszlopa. Ha ez a két lángorkán .összefoly, ki tudná azt el- 

' oltani! Munkásforradalom és nemzeti  szabadságharc  egyszer. 

re ás egyazon néptömegben." 

Jelzői: dicsőséges, szőrnyü, kegyetlen. 

Tisza-pártiság, liberális demokratizmus, majd a rádikaliz-

mus felé valő közeledés jellemzi a Budapesti Naplót Tőszerkesz-

tője jóvoltából. Vészi baloldalisága  a legbaladóbb porton is 

4  osa4 nagypolgári radikalizmust jelent. A L3.rténelmi Uagyaror- 

W szághoz ás a Habsburgokhoz ragaszkodva, a Tisza-féle liberaliz- 

viZ'mus alapján, a kormány segitségének felhasználásával, a Darla- 

. ment Atalakitásával akar polgári Magyarországot, abol a mun-

kásság harcát kisebb engedményekkel tartják féken. 

Az 1905:- Óv politikai változásci elhatárolóan hatottak a 

lap politikai arculatának alakulására. Kifejezésre jut ez abban 

is, hogy Vészi 19o5. junius 22-én kilép a szabadelvü pártból. 2  
A Budapesti Napló mawAtartása egyértelmübhen radikdlis lesz. 

Uj  munkatársai - Ady ós Biró egyre nagyobb szerephez jutnak. 

A  Budapesti VeLpló komoly lap. Szerkesztőségi íróasztala a 

1. B.F. 1905, jar. 24. A történelem szózata /v/ 
2.. B.N. 1905. jun. 23. 3. old. 
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legnagyobb megbecsülésnek örvend. Közönsége a polgári progresz-

szió hivei közül kerül ki. Anyagában első helyen all a vezércikk, 

rendszeres és hosezu tudósitásokban számol be a  képviselőház.  0- 

seményeiről. A külpolitikai tájatortatás igen gyatra, többnyi-

re  csal;  távirvtokat közölnek, és ritkán füznek  magyarázatot  is 

egy-egy eseményhez. Persze a többi ujság se la tesz mást. A Hirek 

rovatban gyakori a "bircikk" valamilyen  aktuális  kérdéssel kap-

csolatban. /Itt jelennek meg  Ady párizsi  tudósitásai is./ A ve-

gyes közlemények közt irnak a vidék eseményeiről 7  sztrájkokról, 

rendőrségi  hirekről stb. Ileglehetősen sok helyet foglalnak el 

a terjedelmes hirdetések, amelyek as anyagi bázist jórészt biz-

tositják. 

A főszerkesztő és a munkatársak között igen jó a kapcso-

lat. 'Nem sokkal azután, hogy ideérkeztek, Ady és Biró megismer-

kedik Vészi népes családjával, és "mindenvasárnapos" vendégek 

dunavarságyi nyaralójvkban. A többi munkatárs felváltva vendé-

geskedik. Vészinek két nagYlánya van, Jolánt 1906.  március  18- 

án Biró feleségül veszi. Olaszországba mennek nészutra, hagyo-

mányosan Velencébe, két hétre. 19o7-ben születik első kislányuk, 

Vera. Biró nagypolgári környezetben él. 

A pesti ujságiró élete nem sokban különbözik a. vidékiétől. 

A szerkesztőség, kávéház, szinház sorhoz a képviselőház csatla-

kozik.  Persze  a pesti ujságir6 launkastilusa más, a rovatbeosz-

tás  nemcsak  az ujságban van meg, a pesti u6ságiró nem "mindenesr 

A munkatársak rendes tartózkodési helye a Szabadság téri Sza-

badság kávéház. Törzsasztaluk van itt, és a két főpincér, Géza 

és Béla ismeri a vendégek szokásait, hozzák a feketét, cigaret-

tát vagy a Regalia-média szivart« A kávéházat egészen a világ-

háboru végéig látogatják. Az asztalfőt Biró Lajos foglalja el, 



ritkán be-benéz Uolndr Ferenc, Kálmán Imre, Jakobi Viktor is.  

A munkatársak közti Jé  viszony nem jelenti azt, bogy Vészi  

kiengedi kezéből a vezetést. E abos Ede, a felelős szerkesztői  

Ady, Biró ritkán írnak vezércikkeket, akkor is a megbeszé eon--

do1atmenetet kell követniök. A vezércikk témáját, aragát a  

megírás elvitt megbeszéli a szerkesztőség. Ez a gyakorlat a töb-

bi budapesti nagy u jságan s, pl.  a Lég d r;ak Pesti  kiirlap já-

nál. Bir6 vezércikkeinek értékét ehhez kell mérni, és eleinte  

csak az 19o3-19o4--ben megütött mérsékeltebb hangon szól irása-  

ib.an. A főszerkesztő intenciói szerint születik az 1905. ápri-

lisi ujabb vasutassztrájk visszhangja. 

Biró irja a vezércikket; Az ezrek. lázadása. Igyekszik  

mindkl t féYvlláspont járlak megértésére, de a konkiuziá ez:  

milliók nem adhatják meg magukat az ezreknek.  

"Szép, megdöbbentő, Óriási dolog a s  ezrek támadása, de a  

legszebb támadás kedvéért sem  engedjük torkunkra teng. i a  

kést."  

Az életre-halálra menő harc oka a társadalmi, gazdasági hely-

zetben keresendő. Az ezreknek igazuk is van, de az erősebb győz,  

a harchoz °'a méltányosságnak, a belátásnak, a szánalomnak semmi  

köze nincs." Hem a munkások ©l-dalára € i: az egy év előtti Vé-  

szi cikk  gondolatait, érveit ismé li. 1  

A Budapesti Napló radikaliz Tusát nem az ilyen Vészi- tipu-.  

su vezércikkek mutatják, hanem sokkal inkább a fl rek-beli Ady  

és Biró i.rások Merészebbek,mélyebbre látnak, bizonyos értelem- 

ben a vezércikk baloldali korrekcióinak tekinthetők.  

l. B.N. 19o5. 4pw . 19. A ezrek  lázadása ápr. 
A szerlLe:.zto~.  intenciókat tükrözi  Ady  apr. 21-i vezércikke, a  
Zontra is. "Szegény, nyom.orusá.g os országban  no provokáljuk .a  
hatáltat". "Ne  siessünk az  osztályharc elességében elérni  
Nyugatot."  
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Magyarországon 1904-től a kormányválságban és a Tisza 1st-
van. bukásában is kifejezésre :utó forradalmi fellendald5tapasz-
talható. Ezt erősiti az 1906s orosz polgári demokratikus for-
radalom, és hatása 1906-ig tart. Bir6 ekkor ismeri meg a pol- 
Sari radikalizmus rendszerét, részint közvetlenal Magyarorszti.. 
gi fő képviselőjétől, nazi Oszkárt61. 

Akkor csatlakozik hozzátuk, amikor a TáraadalomtudomimYi 

Térsaság irányitáSa az 19o5-ben megindult válság eredményeként 

teljesen a radikAlisok kezébe keral. nkorra már az 19o1-ben 

alakult társaság, amelY akkor pusztán a társadalomtudományok 

mavelését tüzte ki célul, a polgári radikalizmus politikai 

mougalmába att &b. 

A polgéri radik4izmus semmiképpen sem egTségss  mozgalom,  
sem filozófiai, sem politikai szempontból. Ovetkezik ez a ma-

gyar polgárség sajátos rétegeződéséből, helyzetéből. Az egység 

csak a politikai hatalmat kezükben tartó uralkodó körökkel 

szemben mutatkozik, egyébként élesen szemben állanak a radl- 

I/ kalizmus nagYburzsoa-fincinctőkés elemekkel kapcsolatot tartó 
képviselői és •a középpolgárságot - a polgári értelmiséget, kis 

polgárságot, azaz as un. középosztélyt képviselő politikusait 

Valőjábanez utóbbi rétegnek a szábad kapitalista fejlődéshez 

filződő igényeit fejezi ki a. polgári demokratikus követelések, 
a politikai 613 gazdasági progresszió bangeztatásával és tevé- 
kenységében is. Aszi Oszkár ennek a baloldali szárnynak volt 

1(41/  
az exponense. Céljaik megvalósitása érdekében elméletileg fel- 

basználják a marxizmus egyes tételeit, mint ahogy eklektikuó-

sok mindent beépitenek a legkidonbözöbb polgári filozófiai 
irányzatokból. 
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Leghaladóbb képviselői a munkásosztály támogatását is i 
gyekeznek biztosítani. A munkásmozgalommal való együtthaladás- 
nak mindaddig megvan a lehetősége, amíg a polgári demokratikus 
forradalom negvivása van előtérben. Az eklekticizmus megnyil-
vánulása a rendszertelen kapkodás Marxt61 Spencerig, a feli- 
letesség,. impresszionizmus, következetlenlég. Mindez a mozga-

lom bázisát adó középosztály egzisztenciális bizonytalanát, 
politikai ta icstalanságát, erőtlenségét, sőt felelőtlenségét 
tükrözi. A polgárság az imperializmus fokán már nem képes ön-
Alló ideológia megteremtésére, mem képes életerős politikai 
tevékenység vezetésére, de ezt a változást nem  akarja tudomá-
sul venni. A radikalizmus elmélete szinte egyetlen időpontban 
sem statikus, a politikai viszonyoktól függően egymásnak ellent-

) mondó .követeléseket hangoztatnak  
Egyetlen tekintetben következetesek csakt a feudalizmus 

elleni harcot hirdetik, de eltulozzák a feudális maradványok 

jelentőségét, és igy érthető, hogy a társadalma, fejlődés kö-
vetkező fokát a kapitalizmus megvalósitásában látják, polgári 
államot akarnak, és időszerütennek tartják a szocializmusért 
folytatott harcot. Baloldali képviselőik elismerik a szocia-
lizmus szükségszerfa elkövetkezését, de csak a távoli jövőben. 

Magyarország valóságos társadalmi fejlettségét tekintve ennek 

az elgondolásnak az lesz a következménye, hogy nem akarják 

a társadalmi rend megváltoztatását, csak reformokat. 
A polgári radikálisok politikai  programját a fellendülé-

sek idején a következőkben lehetne összefoglalni. Elméleti ki-
indulópontjuk a klasszikus polgári liberalizmus, végső céljuk 

1. iksz György: Amagyarországi polgári radikalizmus törté-
netéhez /l9oo-1918/, Bp, 1960. Gondolat. 7x-25 lapok. 
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a teljes emberi szabadság, az eMberiség boldogsága, amely a 

szervezett világállam keretében valósulhat  meg..  Ennek első 

/épéseként meg kell teremteni az EUrópai EgyesUlt Illamokat. 
A tervmegvalósitiask)ek feltétele a békés együttélés t  és for-
•ditva: as Allamszövetség biztositan4 csak a békét. 

A hábarunak elvi ellenségei,  mért  a reformok megvalósulá-
sat késielteti. Uindenekelőtt a polgári demokráciát kell meg' 
valósitani, a végső 	az  emberi egyéniség kiteljesedése, 

11 csak azimperializmus totálie megvaIósitásával érhető 	Ez 

as imperializmus nem azonos a kapitalista imperializmussal, 
hanem demokratikus imperializmus. AzEurópai EgyesUlt Allamok 
létrejöttének konkrét és pozitiv feltétele a közép..európai yam* 

megteremtése, amely a.4ittel-Európa tery realizilásának / 
1 	. 
első léPesUoka. Az államszövetségen baill a nemzeti Allamok 
politikai ftiggetlenséget élveznének, a. szövetség csupén.gazda.• 
Sági jelleg4 lenne és a közös katónai védelem célját szoliál-
ná. Hogy ilyen szövetség megvalósitható i  arra Svájc a péida.1  

Demokratikus szabadságjogokat; gondolatszábadságot, a ' 
kritika szabadságát, lelkiismetéti szabadságott a hitbizomd-
nyok, a. felekezeti oktatis eltörlését követelik t  s mivel leg4- 
több követelésük as egyház érdekeibe Utközik, 
Az egyház hatalnának megtörése érdekében szükséges as egyház 
és állam szétválaSzt4sa, a Vallási ellentétek felszámolása Har-
coln-ak a dogmatikus táreadalmi moral, az erkölcsi előitéletek 
ellen. A prograMban első htlyet fogial el a választójog reformja. 

A demokratikusan átalakult nemzetek  szövetkezésével as 
Európai EgyesUlt Allamek lényegébenmegoldan4 a nemzetiségi 

1. A polgAri radikalizmusnak ez a tanitása Uérei Gyula vélemé- 
RitaingeugggotigongtadreayOkmzftbei? polgári ra- 
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kérdést is. Az emberi társadalom ugyanis gazdasági, nyelvi, 

politikai szempontból az integrálódás folyamatát mutatja, és 

ez a prooesszUs végső  soron  a hemzeti Allamok megszfinéséhez 

Imets Elegendő tehát egyminimélis nemzetiségi program végre- 

hajtása: az anyanyelvi oktatás i  ae autonóm  közigazgatás és jog-

szolgáltatás, a kulturális fejlődés szabadságának biztOsitit-

se. A demokratikus Allam megszüntetné a nemzeti torzsalko.- 
dást, hiszen az egyeS nemzetek között nem lenne különbség. .A 

magyar polgári radikálisok ezen az alaponragaszkodflak zár 
1914.481 Magyarország területi integritásához. Közép-BUrópit-

ban a német hegemónia, a Balkánon a magyarságé érvényesülne 

Szükség lenne erre a biztositékra a fenyegető pángermán ős pán-

szláv nyomással szemben. A tel 	megbékélés  érdekében be kell 

vonni a nemzetiségi uralkod6 osztályt is az állami élet irá-

nyitásába, ős a számgránynak megfelelő részt biztositani a 

belyi önkormátyzatban. 

A társadalmi reform megvalósitása a középosztályra vár„ 

amely fügGetlen egzisztenoiáju réteg. A középosztély felemel-

kedne a mostant uralkodó osztály - a nagypolgárság ős a rendi 
uralkodó osztály - szintjére: azaz társadalmilag egyenlő hely- 

zetet foglalnának, el. Az uJ társadalomban meg kell szüntetni 

a munkanélküli jövedelmet. A parasztság érdekébenvégtehajtan» 

dó földreform hidolgozásakor azt az elvet hell szem előtt tar-
tani, hogy mindenki csak annyi földde/ rendelkezhet, amennyit 

17' 0 maga ős csalddja meg tud müvelni. Ezzel az intézkedéssel 

intenziv mezőgazdaság jönne létre, és megszünne a munkaeró-

felesleg is, a kapitalista kizsákmányolés alapja. Hamarosan 

munkabér-emelkedés következne, ős biztositabák a sztrájkjogot 
is. Természetesen a föld kisajátitása kártalanitással történnék. 
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A kisparaszti gazdálkodás támogatásához hasonlóan a kis- 

ipar felkarolását, tőkeerős gyáripar létrehozását és még egy 

sor más gazdasági intézkedést látnak szükségesnek. A közép- ' 

osztály szövetkezne a birtokos parásztsággal_, az agrárproleta-

riátussal ás a munkásosztállyal. Az osztályharc ki.küszóbölhe 

tó egy általános népi-emberi elgondolás alapján, mindent meg 

lehet oldani parlamenti uton, de a legvégső esetben szükség 

lehet erőszakos eszközökre forradalomra:: Ezért vállalt 

szerepet a "magyar Gironde" /énei/ az 1918-as forradalomban . 

Az osztályok létezése történelmi sziikségszerüiség,, de fejlett 

államokban egyensuly jön létre az osztályok között. 
A Társadalomtudományi Társaság tagjai,/ Jászi, Szende,. 

Pikie`r és mások/ ennek a programnak az alapján akarják Magyari.. 

országot a radikális társadalmi haladás utján elinditani. 

A polgárság politikai szervezésére törekednek., felhasználják a 

szabadkőműves szervezeteket; bekapcsolódnak munkájukba, hogy 

a demokrácia számára megnyerjék őket. Jászi Oszkár, Szende Til t  

Biró Lajos az 1908-ban alakult demokratikus kus iránya. Martino- . 

vicsy-páholy tagjai.  
f A polgári radikalizmus egyetlen jelentős ideológusa Magyar- 

országon Jászi volt. Biró a maga publicisztikai  tevékenységé 

Etel már a Budapesti Naplónál is egyik leghatásosabb terjesz- 

tö je ennek a politikának egészen a két forradalomig. Mükódésé-» 

nek jelentőségét továbbra is Adyéhoz mérhetjük, Nem ismerteti 

a polgári radikalizmus egész rendszerét, vezércikkei mindig 
aktualizálnák, és a népszerriisités szintjén fejtik ki a radi- 

U: kális álláspontot. 

Politikai  magatartásának megmílárdulását, képzettségé- 

nek elmélyiilését mutatja, hogy a magyar politikai pártok k'üz- 

`V 
i 
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delmeinek jelentőségét, a pártok értékét eléggé világosan lát--

ja. Leleplezi a politikájuk osztály4jeilegét, kicsinyességét« 

A darabont Fe jérváxy-kormánnyal szemben létrejött komi• 

eió vezetője az 19°5, január végi választásokon abszoiut több- 

séget nyert függetlenségi párt. Ez a párt azzal kezdi a mii-

ködését, hogy lemond eddigi politikájának lényegéről, a demok-. 

ratikus követelésekről. "• Alig bogy közelébe ér a hatalomnak, 

egyszerre opportunus lesz, megalkuvó, kiegyező." 1  Legna -- 

gyobb, mert legbecsületesebb képviselője, Mocsáry Lajos 
lettnek és erkölcsi halottnak tartja saját pártját. A győz-
tes párt nem tud mit kezdeni a győzelemmel,, Politikusai kö-
zül nem 24o Teleki László, hanem 24o Holló Lajos lett képvi-
selőt a nagybirtokosok pártja lett. 2  

A szabadelvü párt, Tisza István pártja is régen méltatlan 

erre a. névre. Ez a "csodálatos t(ibérur" gyu"löli a szabad vá-
lasztójogot. Mostanra " szab }adelvii neve alatt minden ká azer 
vativ és reakciós hajlandóság helyet talált." A bukás után 
formálisan is feloszlik a part. 3  Ellenzéki és kormánypárt 
egyetlen politikát csinált eddig. védte a  nagy földbirtokoso-k 
érdekeit, tönkretette az orsz ot., Céljaik kicsinyesek, po- ► 

litiká. juk"a zászlónak, a vezényszónak, a cimernek és a gom. 
bokriak a politikája." 

°" Jobbról és balról nem csináltak eddig mást, mint egy uri 
kaszinó lovagias játékait 	az mind nem érintette a nép nagy 
életét. Vadásztörvényeket és cselédtörvényeket csinált eddig 
a magyar törvényhozás, 4  

1. B.N. 19o5. 11.28. Reverzális a néppártnak , 
2. U. o. 1906. V. 3. Várakozások. 1906. VII.31. Megsemmisült 
3. Uo. 1906. iV.13. Egy  ravatalnál 
4. Uo. 19o5. X,28. Holnap 
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A történelmet idézi a történelmi osztályok fejére. A jako-

binus Hajnóczy nem csodát várt, a szabadságért harcoló 
1 kus előre aézzen, szAméra & jövő a fontos #  nem a multi 	A 

"szent tavasz" forradalmáraira emlékezve sajnálni lehet a mai 

"szegény hektikás szabadsághősöket". " A márciusi pozsonyi  di- 

éta  urai Wm csak különbek voltak uraknak is szabadsághősők-

nek is, vezéreknek is," 2  

Mi az eredménye a koalició uralmának? Elvesztegotte a le-

hetőséget, puffogó frázisokat, busszueskiiket mond, ennek a 

földbözragadt politikának eredményeként "nemzeti 	lesz 
as ág is", de "földet a paraszt nem kap." 3  

A fejlődés világosan megállapitható. Budapestre kerülését 

megelőzően is láttunk antifeudális vonásokat Birórél, de álta.i 

lában a feudális szellem, feUaélis gondolkodás ellen harcolt, 

és emretlen területre sziikitette: az ant* erikális harcra. 

Most már konkrét politikai küzdelmet folytat, a feudalizmus 

védelmezőjét a kormányhatalomban, a nagybirtokban, as idejét-

mult politikai pártokban, az általuk kérviselt és terjesztett 

nézetekben, cselekedetekben látja. Az antifeudális hare terü-

lete kiszélesült, és es bőven kirpótol as antiklerikalizmus 

hátterébe szorulásáért. 

tlesen támadja a magyar nemzetiségi politikát .  Csaló és 

elhibázott. A nacionalizmust, as uszitést bóditául szánják. 

Valóbant a válságba került kiegyezés bivei 6s fenntartói az 

első perctől kezdve alkalmazzák ezt as eljárást: a figyelem.- 

nek a társadalom lényeges problémáiról, a poltikai rendszer 

váluágáról való  elterelés  érdekében önmagUkban haladó, de 

1. Uo. 1906.11.23. Beszélgetés Hajnóczyval 
2. B.N.1906.III.15.Marcius 
3. Uo. 1906. I. 11.Számok 
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az egészhez képest jelentéktelen probl.émátca fordit jélt a leg-

nagyobb gondot, a 9o-es években az un. egyházpolitikai küzdel-

mekre„ most a magyar hadsereg megteremtésére pazarolnak ener- ►  

.piát . 
"Nemzetiszinü faköpenyegekkel egy  éhes országot kielégi-  

teni nem lehet. Ennek az országnak demokrácia, munka és 

radikális baladás kell, és a nacionalista jelszavakat itt  

éhes gyoírok korgása teszi semmivé, "1  

A kiegyezés a függetlenség részleges feladása fejében  

biztositotta a magyarországi nemzetiségek elnyomását a ki-  

egyezésben érdekelt uralkodó osztály részére .,: A dualizmus vál-

ságát mutatja, hogy  a századfordulótól mind erőteljesebben sze-  

repel a nemzetiségek problémája. A radikálisok elitélik a régi  

neizetiségi politikát, amely nemcsak politikai, hanem kulturá-

lis függetlenségtől is megfosztja a kisebbséget, .- valójában  

az első világháboru előtti Magyarország lákbsSá£ ának többségét -  

de megelégszik a hibák javitásával. Konföderációs alapon rész  

leges politikai jogokat hajlandó hajlandók biztositadi, de po-  

litikai függetlenség ől, elszakadásról hallani sem akarnak. Bi-  

ró is elítéli egy  román zendülés bicére a tulzó nacionalizmust,  

amely egy-egy sortüzzel elintézettnek véli a nemzetiségi kér-

dést, de e mozgalmak okait nem fürkészi, igy  ujjáéledéstiket 

sem tudja megakadályozni. 2Az ellen azonban ó is  tiltakozik,  

hogy  a dualizmus txialiamussti alakuljon  át, Horvátország bevé- 

telével, mert előbb-utóbb Magyarország területi épségét érintené.  
e"A hátunk mögött egy  makacs  és fanatikus ellenség kapott  

erőre, a hátunk mögött tőrt élesitenek, a hátunk mögött 

döfésre készülnek." 3  

1. $ i N. 19o5. II. 28 .  Reverzális  a néppártnak  
2. Uo. 19o5. gII. 14. Kisértetek  
3. Uo. 1906. V. 5 . ta is virrad?  



A.radikalizmus nemzetiségi programja a dualizmuséhoz ké-  

pest még haladó volts Biró maga tagyot lépett előre ebben a  

vonatkozásban is .., a fenti példa ellenére -- nagyváradi, lénye-

gében nacionalista $'elfOgásBlhOZ képest ennek a p?'ograilk az  

elfogadásával*.  

Teljesen uj problémakörökkel is találkozunk publici.sztx- 

kájában. Többnyire jól mPtat ja meg a gazdasági és  politikai  

kérdések összefüggését. Az uralkodó osztály politikája a  gaz  

dasági életben is veszedelmes helyzetet teremtett. "Inog  a  

föld a lábunk alatt" ál3apitja meg. A magyar parasztság el-

pusztul ezen a pusztuló Mágyarországon. Pdr,lásának legbizto- 

sabb .jele a tömeKméreteké;t öltő kivándor ~~ ás . Most  válik Magyar.. . 

ország Osák. Máté földjévé, magyarugarrá  

"Minden hónapban ezrek kelnek utca Amerika felé ... xemsa-=  

kára nem  lesz 2Hagdr2ccországon más,matnt husz hitbizomanY, tiz  

püspöki  birtok  és ötezer béres  .:'1  Ugyanaz a gondolat kap itt  

megfogalmazást, mint Adynál az 	törvényt, ' Werböezi.- ►ber.»  

"Ugy elfogy a magyar s 	 . 	 . 

Mintha nem lett volna, 	 . 

Elmgy a kutágas,  
Marad csak a kut ja,  
Meg hires VfF,rbóczi..  
IIri pereputtya,"  

Nagyon  kézenfekvő oka van ennek a jelenségnek: a. nagybirtok. , 

A magyar paraszt sóhajttrzik, ftéhez .ák, föld nélkül marad, sőt  

miailka nélkül marad. t:resednok a falvak, és  otthon - maradt 
 

la- 

kéi is Amerikáról beszélnek,  aztán egy 

 

 napon aCunard.- Line  

valamelyik hajója átv3.szi (Wet as U jvá.lágba. A kivándorlónak  

utközben megleh.et az az öröme, hogy saját  kormánya  gondosko«.  

1, B. H. 1906. lti, . 27, A polgárság  
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dott szállitéeszközről ás távozásának megkönnyitéséről. Szo-

katlanul keserii és gunyos Biró haneja ezekben a cikkekben. 

Viszonylag keveset ir erről a kérdésről, gazdasági okaival 

alaposabban nem is foglalkozik, a Budapesti liaplónak RACZ Gyula 

a gazdasági szakértője, de politikai következményeit látja. A 

magyar uralkodó osztály, amely felelős érte, cinikusan nem 

veszi tudomásul. !Micas' Jenő a millennium idején birdette nog 

a herminomilliós magyarság reakciós, soviniszta programját. 

19o4-ben ekOrra mhr egymillió körtl van a kivindorlók szá-

ma - a Felvidéki Magyar Közmilvelődési Egyesilletben még.ntindig 

"a harmincmilliós magyarság álmé."-r61 beszél. A történelMi osz-

tályok változatlanul hazafiasak; "a fajszeretet dervisei", a 

"harmincmilliő magyar apostolai" azonban kissé furcsán értel-

mezik a hazaszeretetet: "háromszáz korona évi bér és pellagra: 

ez az 5 szerelmiik.' 1  

Vizsgálja az itthon maradt parasztság helyzetét is. Az 

uri Magyarországon a mezőgazdasági proletariátus samara iménY-

szerszerződést, Darányi derestörvényét tartogatja, Ugyészt és 

osendőrt as izgatók, az agitátorok megfékezésére. A magyar or-

szággyUlés 1906 novemberében és decemberében komolyan tárgyal-

ja Wenekheim Dénes javaslatát:  külföldről, esetleg Kinából 

kellene munkásokat hozatni a sztrájkok letörésére. 2  A magyar 

agrárproletariátus forrong. 

"Nem segit ezen se Ugyész, se csendőr; a háromszáz ko. 

rona jobban izgat, mint a világ minden ujságja ás agia,  

tátora." 3  

Készillődik Dózsa népe. Biró as agrárproletariAtus követeléseit 

gromeraeloraiwadarrriri......y.. 

1. B.N. 1906. V. 15. A megismerós 
2. Uo. 1906. XI. 3o. A kulik 
3. Uo. 190. U. 11. Rabszolgaság 
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teljesen jogosnak tartja. Harcuk  is közös: a nagybirtok ellen  

irányul. - A kivandor3úZs tömege a"menek.ülő forradalom". A tár-  

sadal:cum láthatatlanbilincsei, a rend évezredek bta beléjízk  

vert tisztelete nem tudja mar  a milliókat féken tartani. b.dy  

előtt is Dózsa képe jelenik meg ekkor. Bi.rá a kaszát ragadó  

parasztok é'>r jön.gő, de iőltartéztathatatlan felkelését várja.  

Ha a parasztság  

"százezrenként vándorol ki tovább is, az itthon maradot-

tak egyszerre csak eltehetik a kaszát. Sőt mást  is gondol.,  

hatnak. 'As ők milli..ozyian. vannalt. °'1  

A parasztság nyomorának afö3.dbirtok az oka. Helyzete,  

ha nem javitanak rajta  szociális reformokkal, tarthatatlan. 	é 
A politikai küzdelmek a gazdasági életből. táplálkoznak. A  

forradalom tüneteit az alapbaj gyógyitásával lehet megszüntetni.  

"A nép el: éged:étlexasGgét,nytagta3.a:Yako-ciását ¢  kivASad.Qrlását,  

tömeges felkelégeit! egyazóval a forradalmat, mely akkor  

is ég, mikor nem verik egyenesre a kaszákat, eff mód4n.  

lehet megszüntetni: jobbá kell tenni az életet, javitani  

kel.l a milliók gazdasági he2yzetét., ami Oroszországban  

és Magyarországon ennyit jelent, hagy földet kell adni  
~ 

a népn.ek. "~  

n~ óriási erő jelent. Ekkor, az 19o5_19o€-os évek forradalmi  

fellendülése idején megszilárdul korábbi meggyőződése: "A nép  

az ur, vagy legalább is a jövendő trónörököse . "3  

A polgári radikálisok foglalkoznk a parasztság be3.yzer-  

tének megoi .c~isáva2. is. Szövetoégest látnak benne a polgári  ~ 

1. B.N. 1905. XII. 22. Zockázatok  
2. Uo. 1906, V. 12. A duma  
3, uo. 19o5. III. 3.  Ezer kilogramm rostélyos /Ureic/  
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icélkitilzésének megvalósításában A koalició már csak azért sem 

érhet el semmi komoly eredményt, még ha ez volna is a célja, 

mert harci eszközeit, szövetségeseit rosszul válogatja meg'. 

Az egész magyar uralkodó osztély Károlyi Istvánhoz, "a.csend-

őrszuronyok óvatos grófi barátjához" hasonlóan csak az erő-
szakra támaszkodik a néppel szemben. ltdig "harcolni csak a 

milliókkal lehet; nemosak ellenük nem lehet, hanem még nélka-

lűk  sem lehet."1  

Az  emberi  társadalmat a milliók alkotják, a politika 

célja csak a nép lehet. A történelmi osztályok,a gagyar xis- p 4  
aurreezats.*.axa. 	 ) 

messég régen eljátszotta szerepét. Bir6 ezekkel egyértelmien 	' 

megtagad mindenközösséget. Az igazi_Ur_a-tartOnelem  jogán.  

ebben,--- az országban-csak, a parasztság_lehetne. Különösen fon-

tos ez a Telismerés, és ebben a radikálisok a munkásmozgaloM 

előtt járnak Magyarországon, mart a szocialdemokrata párt 

nem tart igényt a parasztság támogatására. Szervezését,  fel-

világositását elhanyagolja. Még annyira sem iameri fel tör4- 

ténelmi szerepét, mint amennyire Jásziék. 

"Ebben az országban voltaképpen egy történelmi osztály 

van csak; a magyarság megőrizője és fenntartója,  ezer-

éves  történelmünk nagy szenvedője, a nép... EZer esz*- 

tendő óta korbács hasogatja, törvény megtéPázza, val-

lás kiszolgáltatja, állam a vérét szivja és uri lábak 

a testén tapoSnak." 2  

A  parasztság  azonban csak a polgárság szövetségeseként jö-

het számitásba. MAr  itt meg kell jegyezni, bogy a radikáli-4 
sok osztélyfogalmai meglehetősenbizonytalanok. A nép fos ,  

1. B.  s 1906. II. 28. Harci eszözök 
2. Uo. 19e6.  XI. a.30. A kulik 
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galmán a "kisgazdákat",  elsősorban  a kis- és középparasztokat 

értik. Csak a felső határt vonjákmeg: a parasztság fogaliná 

ból  kizárják a "zöld internacionalét" - a nagybirtokosokat. 

A polgárságba nem számitják be a "sárga internacionálét" - a 

nemzetközi nagytőkét. /A nagybirtok és a nagytőke bitoralja 

a hatalmat Magyarországon, hi/ szövetsécese, a "fekete interna-

cionale támogatásával./1  

A polgárság eeladata az lenne, hogy vezesse a milliók 

harcát. Ennek a feladatnak a  betöltése  azonban nagyon bizony-- 

talanul valósul meg. Annak, hogy a polgári radikalizmus Hp-

gyarországon valóban jelentős politikai mozgalomm& váljék, 

legnagyobb akadálya a polgarsáz fejletlensége. Jásziék éppen 
a közéPosztály támogaUását nem tudják megnyerni, pedig ennek 

érdekeit képviselik. Biró kétkedve nézi a magyar polgárságot. 

Most még nem látja, hogy es a polgárság mar nem képes saját 

érdekeinek megvédésére sem. De itt-ott már erős kritikával ir 

róla.  Egy része  "elbóditott bivalyok" módjára harcol,  csaknem  

egészében átvette  a  nagybirtokosok gondolkodását.  Vezérei nem 

tettek és nem is hajlandők tenni semmit  érdekeiért,.  A polgár-

stignak szüksége vau uj vezérekre ésEzövetségesekrealolitikai 
la4 zskolázet sagát mutatja, hogy a legelső és legfontosabb viv-1 

mányért, az Altalános,,titkos választójogért eddig csak a mun7 

kásság harcolt. A választójogért folytatott hareban valósul 

meg legzavartalanabbul a radikálisok ős szocialisták együtt-

milködése. 

A polgárság elmaradottságáraorőtlenségére jellemző, bogy 

Magyarországon az imbrializmus  korában még  mindig polgári for-
radeleara van szükség, ős az is,  hogy  még mindig  nincs  - 16- 

1. B.N. 1906. IV. 25. Az igazi hazafiság 



nyegében nem is lesz önáll6 politikai pártja. 1907-ben el-

hamarkodott kisérletet jelent a Poolgári  Radikális  Wart létre-

hozására irányuló törekvés. Ilyen körülmények közt a radika-

lizmus hiveinek tömegét nem a polgárság, hanem a munkásosz-

tály adta. 

Bir6 több cikkében kifejti, hogy a polgárságnak termé-

szetes szövetségese a munkásosztály. A szövetség alapja, álla-

pitja meg, hogy a munka táborában találkoznak "mérnökök, or-

vosok, iparosok, irók, kereskedők, tanárok, vasutesok: mind-

annyian, akik munkából élnek," I  

A radikálisok és a munkásság, illetve a szociAldemokra-

ták együttmüködésének megvan a reális alapja: ideiglenesen 

együttmüködhebnek konkret politikai célok elérésében, ahogy a 

választójogi harcban össze is fogtak, együtt haladhatnak egé-

szen a polgári demokratikus forradalom győzelméig. Nem vélet-

len s  bogy az 1904-1906-os időszakban a legjelentősebb a , szo. 

cialista elméletek, köztük a marxizmus befolyása Jászaiékra s  

Biró cikkeiben is  meglátszik  ennek hatása. Kimondja, hogy a 

polgári forradalomban nem lehet számit:smi a polgárságra. 

"Aki akkor / ti. 1848 után K. J. ./ forradalmi kedvet kere- 

sett a po2gArságban, az a hamut akarta gyujtogatni. Aki 

• ma keres a polgárságban forradalmi kedvet, még rosszab- 

bul jár." 2  

A munkásosztályt többre értékeli a polgárságnál. Olyan je-e 

leit látja ekkor a proletariátus erejének, itthon és MUM-

dön,  amelyek érthetővé teszik lelkesedését. Közösséget válla 

velük, érzelmileg azonosul a munkásosztállyal. 1906-ban 6ira-

tét ir a oourriersi bányászszerencsétlenség alkalmával. Az a 

1. B.N. 1907. IV. 19. 
2. B.N. 1906. II. 21. 

kozik április 19-i 
vezércilekeiben. 

Az a törvény... 
Forradalom /Hirek/.' Hasonlóan nyilat-
és  19o7.  április 27-i és szeptember 1-i 
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hang szólal meg, amellyel a resicai: sztrájk idején iaár talál-

koztunk. "A  proletár, aki bennem  lakik, a munkás-keserüség :  

amely eltinti lelkemet,  haragra gyul. rt 1  

Zeservesen tapasztalta, bogy milyen nehéz a polgárságot  

összefogni, egy táborba tömöriteni nemzeti méretekben is.  

Igen nagyra becsiiYi, hogy a proletariátus nemzetközi össze-  

fogásra képes. Oroszország és Japán harcban all egymással - . 

as orosz proletár és a japan munkás nem  vesz tudomást erről.  

A  francia bányásznák és a német bányásznak közös az ellen.  

sége: Jaures és rebel, együtt küzdenek a békéért. 

"Ezeknél az  embereknél meggyőződés, bit,  élet, igazség  

és hatalom is.  A. polgári pártok minden szép szava a  

béke mellett éppen csak szép szó." 2  

A békecárok és békecsászárok minden szava szédelgés. . A. prole.  

tariátust  politikai aktivitása valamennyi má s osztály fölé  

emeli. B3ró alapjában véve mindvégig hisz a polgárság vezető  

szerepében, de idonként,
. 
 amikor a  polgárság tehetetlensége  

tulságosnn nyilvánvaló,, bevallja kétségeit, és a pro2etárak-•  

ban többet lát,, mint puszta szövetségest. 

" Forradalmi  elem ma  egy  van: a proletariá:tu.s, a munkás.  

s€ke. Aki ma forradalmat akar csinálni, és terveiből ki-

hagyja amnnkásség érdekeit... az lombikban akar  embert  

teremteni." .3  

A  mul:tba tanulságokért is ritkán fordul, a jövendő Magyar-

országért dolgozik, Már ebben az időben a radikalizmus bal.-  

szárnyán helyezkedik el, erősen közeledik a szocializmus fe- 

l.é. A magyarországi 	mozgalom ., a szociáldemokrata  

párt b.ibája, hogy nem tudja végl.egesen megnyer:ni a polgárság  

1. B. N. 1906.   I yGI « 14,  
2. D.E. 19o5. VII. 2. Jauras ós Bebel  
3. B . T3. 1906.  I T.. 21. Forradalom  
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legjobbjait. Ady ugyanezt az utat járja ekkor, . 

Gzinte kézzelfogható egyezétseket találunk ismét Bir6 ci.k-  

kei és Ady versei - közt. Ady a jövend'n fehéreit látja a szvGi-  

ali.stákban,- Birb a jövő 4atonáinák nevezi őket .. A radikaliz-  

rau.s történetében 190? .P&P uj  szakaszt jelent, depresszió 'je-

lei  mutatkoznak; Bir6 ekkor kerill legközelebb amunkásmozga-

lomhoz. 1907 őszén a választójogért tüntető szocialisták ezre.  

it üdvözli Bir6. A cikk nemcsak szavaiban, hanem hangjában,  

lendületében, gondolatainak megfqrmálsába,n is Ady versét 	 . 

juttatja eazünkbe ~ 	
. 	. 

"Te vagy az erő és te vagy a  szépség, benned van az 

- i.g€azség és benned a jövendői, ami nagyság van, as tőled  

ered... Eörul.tekintUnk ebben a szElm€iru országban,, ebben  

_a vérző orszOgb~ n, a haldoklásnak ezen a bánatos föld. 
 ,. 

jón, és rajtad kivéal nem látunk semmit, semmit, semmit,  

ami vigasztalna, megnyugtatna, i.gérne,. Meddő urak ós  

meddő papok, magtalan ifjak, sötét kopanyák, cudar galán--  

kok és becstelen léhák mindexfelé. Bennád van csak erő,  

és benned van csak igéret. "  

Ebben az évben irja Ady á Csák Máté földjén ci.niü. versét. A 
 ... . 

vers és a cikk befejezése is összhangzik.   	 .. 

"Veletek száguld, vYv, u j jong -a lelkem: 	 . 

Véreim, im, mr.a. gy174i.. proletárok."  	 . 

ti'Udvözlé;y, százezer főnyi nagyur; ffiegin.du,l.tam, mámorosan, köny-  

nyekkel a szemünkben acéiszöntank: ör ök hiségre és szeretetre  

eljegyzett hiveiö:, " < 1 -,  

' A magyarországi forradalmi válság kialakulásában  new'  

szerepe  volt az 1905. évi oro.2 u polgári demokratikus forrada.  

lomnak. Eur6Da a "jövő va3ua3ásá$' -»nak tanuja ozekben a napok-  

ban. Rdmanov iaklas trónja inog. Az uralkodó cserbenhagyja  

l.. R.E .907. X.lo. A százezer fajt nacyur  
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szövetségesét, a nemességet. Biró az orosz forradalom jelen. 

tőségét abban látja, hogy következménye az orosz feudalizmus 

széthullasa lesz. Az uralkodó, a nemesség ás a panság népels.' 
nyom6 "nagy história rablószövets4étek" véget vet. "A sza. 

bad Oroszarszág a haladas eszméinek forrongó , katlana leszi" 

Hogyan megrvégbe Magyarország Atalakulása? Ebbea a kér-

désban a radikalizmus egyértelmUen azt várja, 'logy nem form-

dalommal. A revolucióval szemben az evoluoiót tartja a társa. 

dalmi problémák megoldójának. Biró véleménye szerint Ma6yar-

országon temcsak a polgárság nem akar forradalmat* 0 maga em-

berileg irtózik a vértől, az erőszaktól, a forradalmat csak 

igy: véresen, erőszakosan tudja elképzelni. Ezen tulmenően 

elméleti alapon sem tartja lehetségesnek a forradOmat. A 

lent és fent elhangzó jelszavak megmaradnak jelszavaknakc 
"A forradalmat sohasem csinalták nagy eszmékért,  ideális  

célokért, gyöngyörii jelszavakért." ,2  

Egyetlea forradalmi erőnek a , proletariátust tartja. 

Akarnak-e forradalmat a magyar munkások? it tanit nekik a , 

szocialdemokrata part? A magyarországi szocialista part nem 

fOrradalmi. A magyarországi szocialista irodalom zömében re. 

vizionista jellegU. Ez a part gyakorlatban és elméletben egy-

arant lemond a szocialista forradalomról. Birő és a 

sok saját gondolataik igazolását találják meg ebben a 2e1f0-. 
gásban, érthetően vonzódnak a szocializmus ilyen változata. 

hoz. 3  

A nagymaraius tanulságait elemzi, és törtémelmi kategó-
riának fogja fől a haladb fogalmát, amelitek céljai nem lehet-

nek változatlanok. 

1. B.N. 19o5. VII.-  23 A zemsztvók 
2. B.N. 1906. II. 21., Forradalom 

Pukász ta. 235.1ap 
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"Iltezzilk és értsük  március  isteni termékenységét, a szent 

rilgyfakadást. iJVtifik meg, hogy ami ötven  esztendeje  bala- 

• dás volt, az mi megállás„ ami ötven esztendeje fejlődő 

volt, az korca maradi ha nem fejlődik. trtsük meg, mi 

magyarok hogy art  nem fejlődik„ az halott ." 1  

társadalom fejlődésével elkerülhetetlenill bekövetkezik a pro.. 

letáriAtus Uralma. A radikálisok és szocialisták véleménye 

szerint  azonban'  Magyarországon  először  a polgári társadalmat 

kell maradéktalatUl megval6sitani. A proletáriátus sem forra-

da/ommal veszi .  At a  hatalmat.  

"Ime: ez a forradOom. $e kardot nem fentek, se kaszát /lam 

euenesitettek. 	A nagy szociális átalakUlás nem hoz 

puskaropogást és ágyudikörgést. Az uj rend nem szillettk 

Meg vérben és  lángban.  ... a megnőtt,  tudatos, kiterjesz.. 

•kedett és kulturábanmagasrendli Munkásság 	kimegy az 

utcára. Csak kimegy az utcára. 	far győzött is."2  

Ez at elgondolás a s4dikelizmus polgári radikális  változata.  

Ady és Biró Politikai fejlettsége ekkor megközelitően a-

zOnos szinten áll. Talán bizonyitja ezt  két iásuk  összahason". 

IitáSa. 
1905-;ben  Biró  köszönti  'z  uj 64angélium tavaszi  ünnepét",  

"a ragyogó,  tüzes, erős, vörös május" napját, 1906-ban  Ady.  
Mindketten a  proletáriátus  hatalmának.megvalósulásár61 jöven-

dÖlnekair6 igy irt 

• "Valamikor eljön az AlMok,:valóra válása. A csodatevő kol- 

lektiv 	
,^•+ 

bereWszkedést  meghozza  as  idő,  a gazdasági fej- 

1. B.N. 1905. II/. 15. Uj március 
2, Uos 1906. 1I. 216 Forradalom 
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yidOm  iránya. Siettetni_1ebet t_utjábaAllni,lebetetlen. 

1, Forradalomról sz6 sines többé.... Az uj rend nem követke-

, zik el katasztrófákkalVi  

Ady cikkében ezeket találjuk: 
"A szervezett proletároknál tincsenek szilárdabb hivei a 

világi rendnek. Az ő forradalmuk a lassu, Allandó forra-

dalom... A világ észre sem fogja venni, mikor ők győztek. 

A őkgyőzni fognak."2  

A Budapesti Maple), ahol Ady és Biró a kor  publicisztikai  

szinvonalát eszmeileg és  formailag  messze tulhaladó irásai t  

Adynak mintegy két kötet verse megJelent, hamarosan megszUnik. 

1905 tavaszán a lap még nem foglal  állást  világosan, sőt 

még a Fejérváry-kormány megalakulásakor is habozik. Biró 1905. .  

Junius 23.i  cikkében még  törvénytelennek mondja a miniszterel-

nök kinevezését. Később teljes erejével támogatja a  darabont  

kormányt, leleplezi a koaliciós pártok Alellei‘ciségét. 
Vészi személyesen is a miniszterelnök szolgálatába  szegő-

dik, és mint "az öreg generális" legbizalmasabb  embere, október  

21-én a sajtóiroda főnöke, miniszteri tanácsos less. Főszer-
kesztői tisztségéről lemond, helyét Kabos Ede foglalja el, ok-

tóber 25-tő1 Biró a felelős szerkesztője a lapnak. 3  A kis "/v/" 

örökre eltUnik a vezércikkek elől. A kormány blik6sa után Vészi-

nek már névtelentil jelennek meg Írásai. 4  A. lop egyre balolda-

libb magatartásu lesz, 1906  Őszétől  Jászi is gyakran Ír bele. 

Bir6 ekkor kerül szorosabb kapcsolatba Jászival, kölcsönösen 

1. BT.  1905. április 30 . Az uj evangélium 
2. Uo. 1906. május 1. Tűnődésekmájus napján 68i /Hirek/ 
3. Vő. október 25-i szám 
4. B.N. 19o7. április 13. 14. lap /Szerkesztői tzenetek/ 



becs~il.ik egymást. .0 j munkatársak is megjelennek: Iengye3 ~. Géza,  

Szini Gyula, t?svát Ernő, asátb Géza, Kosztolányi Dezső, Kun Béla.  

A bukás mar 1906  nyaránlátható. Elsá jele, hogy Julius  

1-től az egyes példányok Ara emelkedik. :%az , bogy  állandó  

mellékletet igér Szabad gondolat cimen, de a lap terjedelme  

csökken és lassanként csak állandó rovata lesz. A melléklet  

szerkesztői Madzsar József, Jászi Oszkár, majd Dániel Arnold.  

1906+ augusztus 6-tól a. szerkesztőség is helyet változtat, az  

Eötvös utcába költözik a kladások csökkentése érdekében. . 

A politikai radikalizálódást mutatja, hogy egyre kiméiet-  

l.e~aebbi~l 

 

harcol a koalició ellen. A Budapesti Na ;pl.b pattantja  
ki Folaxyi Géza igazságügy-miniszter nevéhez fűződő kivándor-

lási botrányt .Z Album--naptárá.ban A huszadik század programja  

címen külföldi és hazai pQlitikusá ►k nyilatkoznak a szocia-

lizmusról. 	 . 
Utolsó kisérletként 19o7. május 22-től esti lappá alakul,  

melléklete megszünik. Beosztása megváltozik, form.al3.ag , közelit  

a "politikai bulvárlaphoz". Vezércikkei szenzációs, szokatla-

nul xíagybetüs civaekkel és agcúmekkel: jelennek meg. Tördelését  

is  megváltoztatják. Az olvasőkat legjobban érdeklő tőzsdei bi-  

vek és a legfrissetb tudóa ~i.tások as utolsó oldalra kc:rrii.taek t  

~~.,ndez azonban már nem seg3.t.. Ugyanaz a politikailag iskolá-

zatlan, saját érdekeit fel nem ismerő polgárság, amely a rad~t--  

kál.isokat sem támogatja, bagyja tönkremenni a lapot. 19o7.  vk- 
t6ber 31-6n War pályi Ede a lap felelős szerkesztője. 	. 

Biró a Budapesti N'apl6nál megbecsült helyet foglal el, a  

vidékről felkerült u jságiró országos hi.rnevet szerez. Kivéte- 

r7--ra iőz`. a Curd Tine monopoliumát megsértve német hajós-
. társasággal köt megegyezést kivándorlók szállitására.  



les szorgalommal  és termékenységgel dolgozik. Szabadsága  ide~ 

jén rendesen  kimegy Párizsba. A. bukás elkedvetl.eziitl., alig ir  

valamit. Október 3,o-tól Az  Ujság munkatársa s  de  emellett a  

1egkii1ön:bözább lapokba dolgozik. . .A következő években megakad  

Politikai fejlődése. Publicisakájábam az e1fraradás, kiégett-

ség nyor+aa.át találjuk.. 

4,,, .  ki`áraátdeiem /1.9o8-1.914/  

A polgári radikalizmus  magyarországi  történetében 190.. . 

tcí2 a vil.ágháboru kitöréséig három nagyobb szakaszt küliinbaz.  

tothetihak meg . 1911•-ig;, a forrad.almi depresszió időszakában  
munkájü,kban előtérbe kerül a szociológia.  A.  közvetlen paliti -- 
kai harc in.tenziv választójogi küzdelmekre korlátozódik. -

Ek-kor kerülnek kapcsolatba a gal:ileistákkal 4  megszervezik a  

Társadalomtudományi Társaság Szabad Iskoláját, előadásokat  
tartanak és bekapcsolódnak a  azabadkcsmiáves mozgalomba.  . 

Biró ezeknek a  küzdelmeknek eig$szakaszában nem vesz részt. . 

190 december végén csa2ádjáVal együtt  Berlinbe  költözik.  A-► 

pósa itt a . magyar kültigym;iral,szté;rium aajtó`ügy``, megbizvttja,  

most már a koalació szolgálatában 6.11.   
Néhány magyar venatkozasn cikket ir 19o8-ban a %:te.ralische  

Echo-43a, egyébként  aAz Ujság külföldi tudósitója, később  
ként tárcanovellákat Mild. Az  Ujság rég4 tekin,télyes munkatár«-  

sai» Uerczeg Feren.e,Kenedi Géza r  Kozma Andor mellett nehezen  

érvényesül. Nem  irhat olyan szabad.on, mint a Budapesti  Nap16. -,. 
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lehetősen zavaros. Magyarországnak a németekhez viszonyiuott 

elmaradottságát kulturális téren konstatálja. A tudomány nem 

tud versenyre kelni a némettel, általában a külfölddel, nines 

tekintélye. 

"maholnap egész lurópát kitiltottuk Magyarországról 

Maholnap nen lesz európai nagyváros, amelyben egy-két sa-

ját kezűleg feldühitett és állandó magyarfalásba széki o-. 

zott ujsag-ellenségűnk ne volna. ... Valami egyebet is 
kellene itt csinálni, mint állhatatosan, következetesens 
flegmatikusan kitiltani " 1  

A magyar önálXtatás,. rettenetes gőg, a hibáira is büszke magyar 

tipusa nem elé ti kii, mert anakronisztikus és versenyképtelen. 

Ha  küzd valamiért ebben az időben, akkor legkövetkezetesebben 
a kulturált magyarságért harcol. 

BPVaan a magyarságnak egy történelmi tipusa, az undordásig 
ismert lovagias magyar például., vagy a lóra termett vi-
téz huszár vagy a hazafias versek magyarja. "2 

Politikai küzdelemre nem is gondol, a kulturális haladás egye-

temes gyógyszer Magyarország problémáinak megoldására. A tudat-
lanság kiirtása nem ugy szerepei mint  a harc kezdete t  hanem 
egyetlen formája. Nemcsak as apolitikus magatartás tiiirÖződik 

állásfoglalásában, hanem világnézeti megtorpanása is. Sohasem 

volt egyértelműen materialista,  most határozottan szembe kerv.. 
vele. Lebon és Maxwell filozófiáját ugy értékeli, hogy bennük 

a materializmus tökéletes cáfolata található meg. Idealistának  

vallja magát. 

I.. .Az U jság, 19o8. augusztus 12.- A reprezontálb tudomány 
2. Uo., 19o8. augusztus 25 : 	u3 tipus 



"A materi.ali2mus - fiatalságunk dacos hitvallása és hara- 

gos csatakiáltása csakugyan egészen csődöt mondott"1-véli.  

A há.borus készülődést, Anglia és Németország fegyverkezési bej-

száját erőtlenül uta«3it ja el. Nem tartozik ránk a katonai Euró-

pa gondja. A technika fejlődése nem szünteti meg a há.horu lehe-

tőségét, ahogyan "néhány évvel ezelőtt lángoló és ren.dithetet..  

len hittel" hitte, de csak uj 3.23.uziókat tud találni, fásultan  

vár csodára.  . 

"A békét más erőktől, más fejlődésektől, más haladástól  

kell várni... geréssiink .más ill.uzi.ókat. " 2  

Ebben a két évben is többár megfordul Budapesten, a nyarat Miu,~ 

navarsányon 	véglegesen 19o9-ben költöznek vissza. Most'  

mé .r,  ő is bejár Az Ujság szerkesztőségébe, de. inkább csak  

ről szemléli  as itteni életet. Xem vesz részt a munka előtt  

szokásos "kaszinózásban", mindenkivel udvarias, mindenkit meg-  

hál   l.gat, de véleményt Csak négyszemközt mond.  
A m.i;vészettörténész Elek Arturrai dolgozik egy "boxba0.  

Tiinémén,yes gyorsasággal késziil el munk jával. ."Siró rágyujtott  

a szivarra, és 	az irásnak. Szitta a szivart  és  mire el-  

fogyott ., elkészült a ci.kk ;, "3Eial,akul állandó rovata, minden  
, 

héten a Birekhen ir Jegyzetek a hétről cimen, minden másoc~  fk .  

vasárnap megjelenik eg y novellája.  

A hazai légkörben kissé magára tal.al, és megfoghatóan mu-  

tatkozik az 1911-elején kezdődő politikai fellendülés hatása  

is, hob, radikalizmusa nem közeliti meg azt a szinvonal.at, ame-

lyet a Budapesti Naplóban elért.. A radikális program népszerü-  

sitése háttérbe szorul, szinte csak félmondatos megjegyzésekre  
~.,.__.~.,.... 
1..4z tr jság,  
2. Uo. 19o8;  
3. Róna i.m.  

1908. november 17* Gnosis  
Julius 15. A Vanguard  
II. köt. 45L lap  
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szori.tkozik, elemzést alig találunk : Neresn.f.e kell a lehetősé-

et még igy  is, hogy a külfölddel való összehason2itás ürügyén  

a legártatlanabb kifcigásokat felsorolja.  
Az Ujság l3.berali.zmusával összefér szélesebb körü demokra-

tizmus követelése. Magyarországon itin:os politikai demokrácia.  

itt van a legszebb parlament és a legszegényebb nép, a legré-

gibb alkotaá:nJ és a legszükebb választójogi legnagyobb a kiván-

dorlók száma egész, llurópában; irodalmi d9.jakkal tenyésztik a  

müvészetet, de vidéken iskola sincsz. l  Birálja a magyar politi-

kai életet és a politikusokat, de  sietve hozzáteszi., "Itt most  

szó sincs arról, hogy a poli.tii4ai irányok közül melyik a helyes  

és a követendő. Q92  A°tlelki. gál.yarabság 4' bilincseitől kell »aeg-  

szabadi..tani a magyarságot, hogy a demokrá.exa megvalósuljon.  

A legfel.tüm.ább jelenség,  hogy cikkeiből biányzi.k a szenve-

délyesség, a tőle  megszokott lendület. Bátortalanul ad hangot  

\ eaéged:etlenségéi2ek, és dicséri FerenC Ferdinánd trónörököst . . 

' róla mindig a legteljesebb lojalitással ir - de eddigi követe-

léséről nem mond  le egészen. A választójogi harcot továbbra is  

helyesnek, szükségesnek tarja. Wbetetlen üzérkedés folyik a  

választásokon a  legszentebb meggyőződéssel is;  az öncélu csa-

tározás életeket követel ál.dozatU3,., holott "a képviselőválasz-

tásokon csak arról van szót  az els¢kám.0 ur maradjon-e képvi-

selő, vagy a második számu ur legyen a. követ. "3  

Franciaország még mindig a demokrácia példaképe számára.  

Ott a kis Boubaix-ben három párt hat jelöltet ál.li.tott, de o-

lyan. vStsszataszitó eseményekre ., mint aagyaro.rszágon bárhol nem  

kerül sor,  

1. Az iTjság; 191o. április 30 Magyar problémák ./Magya,rország és  

külföld/  
2.UA. 1910..ápri.2is 24. ~yar problémák /A politizáló nemzet/ 
3. Ige.  191©.  április 19. Eft ~ ember  



"Magyarországon nincs demokrácia, de van dm kocsma, ivás...  

van terrorizmus, üvöltés, pari 	f,tya és  záptojás...MesszE?  

vagyunk Roubaix-CA, mert a demokrácia messze van tőlünk. "1  

Itt jobbra-balra hajladozó eunach-politikusok sikkasztják el a  

demokráoiát, kis hivatalfőnökök alattvalói alázatot követelnék,  

pedig már az uralkodók is kénytelenek lemondani  róla.  

Igyekszik az oktalan nemzeti  gyűlölködés élét elvenni. Kü-

lönösen a romftok%al feszült a viszony, a magyar n.aci4nal :  istá,k  

és a román nacionalisták versengenék egymással a féktelen uszi-  

tásba:n. Biró becsületes higgadtsággal értékel egy bukaresti ma-  

gyarellenes tüntetést.  . . 

"k3.k azok, akik ó.zsiai csordának nevezik .a magyarságot?  

Joggal beszélnek-e a  románság nevében? ... Vajon Gogá Ok- 

távián is igy beszél-e a magyarságról? .... Válunk is van-  

nak emberek, akik a hazafiasságból élnek. Bát ott is van- 

flak ~ 
ft2 	

. .  

Az apal.l.tizmus ezek ellenére is jellemző rd. 191o. február 15-  

én  megjelenik Tisza Nemzeti. Munkapártjának programja. Biró en-

nek kapcsán - tar-tmlmi értékelés nélkül - csak  a magyar poli-

tikai nyelvről értekezik, azt boncai ja, Tisza vagy Beöthy Zsolt  

irta-e a szoveget. 1914 februá,rjától tizenhat folytatásban ta  

nulmánysorozatot közöl Magyar problémák cinmel. Alkalma lenne  

a  legfontosabb  politikai kérdésekben véleményt mondani -- lénye-

ges problémát is alig érint benniik, és óvakodik ujat mondani. A  

Balkan-hábaruró3 hárem al.kal:Qmma1:, ir: Törökország vereségének  

tanulsága, bogy elkésett reformok nem  menthetik meg Magyaror-

szágot szágat sem hasonló helyzetben. 

i. Az U jsag, 1910 .. aprilis 15. Roubaix  

2. tJá► . 19 2.. április 13. Jegyzetek a hétről  
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Az általánosságban mozgó fejtegetés válik jellemzőjévé 

cikkeinek, holott publicisztikájának egyik nagy értéke  korábban  

éppen konkrétsága volt. Hég a szükséges reformok területeit sem 

körvonalazza. A békés ut hive továbbra is: a kapitalizmus tö-

kéletes Rifejlődése megoldja az elnyomottak  problémáit  is. 

Ezekben az években sem hallgat el szociális lelkiismerete, 

de éppen a reformersége miatt csak önmagában ég8, nem gyujtó 

keserUség. Lelkiismerete riadozik,  amikor  a szegénység jelei 

el nem tagadhatóan követelik a figyelmet. "A  gyászos,  gyilkos, 

nagy szegénység" nemcsak járványok idején szedi áldozataite Az 

ököritói nagy  tűzvész  lAngjait is ez lobbantotta felt A sze-

gény és gazdag ellentétét erőszakosan világitja meg fénye. 

s "A falu aribletokráciája rendezte ezt a lángsirrá lett mu- 

latságot hiszen azért szegezték be az ajtókat, hogy a 

koronátlanok be ne jussanak..." 

A lelkiismeretet nem lehet megnyugtatni kegyes adománnyal. A 

gyászos el aradottságot ml sem bizonyitja ékesebben, minthogy 

tömegszerencsétlenségre van szükség ahhoz, hogy a jótékonyság 

pár napra nekibuzduljon. 

"etek el ti is előbb háromszázan és negyvenen... Alta-

lában égjetek el előbb  pár  százan,  akkor  gondol majd rá-

tok a vármegye, a minisztérium, a főváros, akkor gondol 

rátok egy hétig MaGyarország és a zsebét  kinyitja...  kis 

magyar községek karrierjének ez az egyetlen módja: el kell 

égni."1  

Néhány héttel ököritó után a szegedi gyufagyárban történik rob-

ban&s: az 61dozatok közt sok a gyerek. Az ököritói  tűzvész  ha- 

:1611M.0.011.isoll.m..0.111•111161111. 

Az Ticjság 191o. április 1. Pénz 
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mu ja ismét felkavarodik ezek a gyerekek napi 23-3o krajcárért 

vesztették életüket. Rokonszenves indulatok, filantropikus ér-

zelmek ébrednek benne: 

"Tizennégy éves gyerekek a bálban: ebbe a végén még bele 

lehet nyugodni. De tizennégy éves leánygyerekek a gyufa-

gyárban: ettől vérbe borul az ember szeme, ettől anarchis-

tává lesz a legnyugalmasabb filozófus  is."  

Csak a végén bicsaklik meg a gondolatsor; nem a kizsákmányolás 

háborít ja fel, hanem hogy "Magyarország még a . jövendő anyákra 

sem tud gondot v :seini. " 1  ' 

Publicisztikája érzékenyen reagál a Magyarországon végbe- 

menő változásokra. 1911-től több alkalommal foglakozik a mun-

kásmozgalom kérdéseivel. Állásfoglalását a polgári radikális 

reformerségen 3,iv:a a mag;yarországl. szociáldemokrácia elméleti. 

fejletlensége is befolyásol. ja. Ugy  látja, hogy a szocialisták 

"a  távoli végcél" helyett a mozgalomért küzdenek csupán. Az 

osztálybékét nem is a munkásoktól, hanem az uralkodó osztály-

tól félti. A szocialista perekben hozott szigoru itéletek nem 

használnak a polgári társadalomnak; csak a kdnzervativok lát-

ják a szocialistákban a társadalom ellenségeit; a tőkések "o ,,  

lyan hadvezérek =  akikinden győzelemmel a maguk megsemmis ,- 

tését siettetik. "2  

Jóllehet a polgári radikalizmus  ezekben az években ismét 

6 tagy erővel hirdeti a kapitalizmus válságát, .birónál alig ta-

láljuk njomát ennek. A hallgatás mutatja legjobban,. hogy kosz- 

szara tartó, mély depresszió időszakát éli, most a legszorosabb 

a polgársághoz való tartozása. Magla is világosan számot vet ez- 

:2• Az  Újság, 1912. február 17. Jegyzetek a hétről 
1, Uo t  1910  i  április 21.;  r9  jövendő magyar  anyák 



salt "szabad akaratunkat még csak nem is  érdekeink, ham=  osz-

tályérdekeink, sőt sokszor osztályelfogultságaink irányit ják. "21  

Az a mogó3.lapitás, bogy  az erbsödő unkásmozgalmak megri-

asztják a polgárságot, és gyorsan eltávoiit jáh tőle, soha olyan  

m®ghökkentö©n igaz nem volt,  mint  Bir6 esetében. 1912. m&. jUs  

23-a eseményei olyan mélyponton találják, bogy a világháboru  

keserves tapasztalatai rázzák csak föl ismét tá3ul.tságáb61.  

Ur6g a polGári magányába 2árkókott Babits is  több lelkesedéssel  

éli át a véres csiitörtcik map ját + $ r6 aszámdra alkalom a polgár-  

sag melletti hitvallásra.  

PO/gárl gondolatok egy $orradaá  10  napon május 25-i cikké-

nek cime. Bideg, mérlegelő irás. A nap hössiességébííl,, nmg,~ysze-= 

riiségébő2 semmit sem 1St, csak a rombolást, felforgatást. Azt  

konstatál ja csak, hogy nem kedvére velő állapot, bogy tul sok  

a  féltenivalója,, semhogy egyet  érthetne azzal, amiért a forra-

dalom kiizd.  . 

"Az  összetört gázlámpák és a bezuzott  tükörablakok láttá-

ra, a város egész nagy elnémulása és megbénulása közepett,  

a  snr tUzek hirének hallatára rajtam is gaegaszőlalt volt a  

ruba, a polgári ruha, amelyet hordok, a tavaszi szürke  ka- 

lap, ,  a vékony aranylánc: a minden elmélet ellenére a pol-

,gárságboz való elszah.ithatatlan od.ataartozásoffi. A ruha. A  

lakás. .A.z évi jövedelem, Egysz6val mindaz, ami odafft a  

társadalomhoz, a rendhez, a rendörhöz, a kato náaoz.., n  

A polgári radikális a békés megoldás lehetőségét latolgatja, a  

teendőt a forradalom leszerelésében látja. Választő jogot kell  

adni a munkásoknak: es  a polgárság érdeke, és csak a polgárság  

érdeke a döntő.  

1. As Ujsá;, 1912. május 	nájus elseje  
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"Ha harcuk nekem kényelmetlen, egyetlen teendőm lehet: na- 

gyon akarni, sUrgősen akarni, tUrelmetlen és parancsoló 

módon  akarni, emit eddig lagymatagon akartam. Csak semmi 

szentimentalizmus: az én érdekeim polgári érdekek. Ne fáj- 

jon nekem a Pestetich Tasziló feje. ... Ezeknek kell vé- 

lasztójog? Igen, ezeknek kell választójog." 

Az a korlátoltság és szükkeblilség  azonban,  amelyet a hivatalos 

Magyarország tanusit ebben a kérdésben, szinte arra kényszeri-

ti a legbtkésebb polgárt is, hogy odaálljon a harcoló munkás 

mellé, bogy kövezetet bontson, törjön és zuzzon maga is. MonnYi-

vel kisszerUbb ez a kényszer kikösségvállalás A. százezer  fejű  

nagyurat tdvözlő Mir6 Ady-pátoszu szavainél: 

"tdvöz  légy  százezer főnyi nagyur; megindultan, mámorosan s  

könnyeklzel a szemünkben köszöntünk: örök hilségre ás szere-

tetre eljegyzett hiveid." 1  

Mennyivel tartózkodóbb még a politikától huzódozó Babitsnál is ,  

aki azért y érzi, a Desti utcán "vér ás kinek között megszü-

letett a jÖvő". Kétkedve, gyötrődve, tehetetlenÜl vár, de as e-

seményak hire megigézi, meadásra készteti: "Jöjjön az elhazu-

golt életre haldlos igazság... Jöjjön a forrada/om!" 

Riadt, fáradt ős kiábrAndult Bíró. Érzi a magatartásában 

végbement változást, bogy non hasonlít egykori önmagához. Mind-
az, ami eddig érdekelte - "a politika ás a tömegek dolga" 

most csaknem közömbösen hagyja, retteg 9 zejos küzdelemtől. A 

3 radikalizmus mindig ellentétben Allt konzervativ lelki beren- 

,4  dezettségével, vallja. Karácsonyi magavizsgálata csak kérdése-

ket eredményez. 

11111.1 ,1.4110 waw.11.0.111....•••■••••••■• 

1. B.N. 19o7. október 10.  



"Hová lett  belőlem a tegnap mohósága és éhsége, hajrázó  .. 

és ostorsuhogtató kedve? Miért nem akarok többé előre ro-  

ha3nm  , kemény marokkal mindent megragadni, feszü3.6   

mindennek fölébe lendülni?" 	 . 	 . 

A feleletet pedig már megadta előbbs a lakás, a ruha, az évi  

jövedelem, az egyre több  sikert  hozó u jságirói, irodalmi mük4-  

dés szub jektiv okai. Hozzá   kényelmesedett 
 T
a f
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 elegendőnek  	távc~.li célok valamikori ~a~cral$sul~á-  

ban reménykedni. Nem véletlen  esik erre az időre Adytól va1$  

eltávolodása; már nem tudja követni, nem feszi.tik. bólványdön-  

tQgető indalatok, mege3 ltuzzik a körülményekkel. 191o. április  

30-án Biró cikke alatt Szi:3é ,gyi. Géza ir ..A forradalYili ~. k'etofi.  

ci.men. Irásában Ady Petőfi-válogatásának előszavát bi:rálua--di-  

cs éi've a forradalmár költőt fricskázza meg. Ady  

"erős  tollából még alig  került ki ványadtabb . irás ennél  . 

anagyhnngz, de semmitmondó bevezetésnél. 	Adytól rost-  

szul irott prózát, Petőfitől rosszul válogatott verseket"  

tartalmaz a kötet. B9:ró nem tiltakozik megsértése ellent  

Sokféle ujságba dolgozik i907-től 1914-ig, sőt utána is -  

főleg novellákat ir. Megpróbálkozik más ujságzát egzisztenciát  

teremteni, a Világba is i.r ,, 1913 tavaszári eiváialja a Zesti  

=car szerkesztését. A lapot nagyváradi ember, Kenézy-Kurliiind.er  

Ede alapitotta. Százezer koronával indul, és egyszerüen csak  

jó üzl.eti vállalkozás akar lenni. Bulvárlap, mindesarvl. ir f   de  

semmiről olyan alaposan, mi:nt a társasági hirekrá3:. Jelszavas a  

Politikáról csak keveset és  könnyedén. Munkatársi gárdája jó, . 

de ilyen feltételek mellett nem  lehet szinvonalas lapot késai.-  

teni. B9:r6 1913. március 4-től április 2 íg vszerkesztő je .  ~ 

1. Az U jság, 1912. dec. 25. Karácsonyi strófák  



le3,n.te megkisérel merészebben irni, de értékes cikke itt nem  

jelenik neg.  Az t3 jságnál is tapasztalt mérsé}.rlettel szól  a szen-  

vedő emberekről, a jó emberek kötelességéről, te . stvériséget hir-

det;  

"becstelen ember, akinek soha nem lehet megbocsátani., csak  

egy fajta vana .  az, amelyik  beletyugszi.k abbe. bogy szem  

vedő asszonyok, elhagyott gyermekek és munka, nélkül éhező  

férfiak örökké  legyenek a világon. "1  

Közéleti-pol.itl.ka,i tevékenységének első szakasza  most kezdődik.  

Kapcsolatba  kerül  a Galilei körrel, a sza.badkőmüvesség radiká-

lis szárnyával, és közvetlenül a világháboru kitörése előtt  

részt vesz a Polgári. Radikális Párt szervezésében, A ga.l.il .eis--  

~ tákboz füz(?dő szálak később, főként a vi.lágb.áboru ide jdxi erg.-   

södnek meg. Most elsősorban  irodalmi előadások tartását vállal- 

Cikkei jelennek meg a  Huszadik Században.  Legjelentősebb  

1 tevékenysége ekkor a szabadkőmüves mozgalomban  való részvétel..  

Az 1908. május 27-tál működő  Martinovics páholyban a 0-  

vendő PRp vezérkara gyülekezik. 3  A páholy kezdettől ellenzéki  

je3legii, m.egal.akul.ása elkeseredett vitákat vált ki,  és megoszt-

ja a mozgalmat., A Demokrácia páholyból: kilépő nazi OszkAr,  

Szende Pal  és még hat régi szabadkőmiives alapi,tja• A Szövets  

tanácsban heves ellenzésre talál kérelmük, ós ahagyomáryoktól:  

eltérő  =n titkos  szavazással 24 : 16 arányban döntenek az  enge-

dély .megadása  mellett, 	 . 

Az alapit+6 tagok igen  határozottan kimondják, bogy  régi  

$zervezetüktől .t'mé3.yreható elvi ellentétek  választják el. " .4  

1. Tükör, 1913, március 9. Budapesti sóta  
2. Tőmöry Mérta tévesen  irja, bogy a diákmozgalommal 19o1-tól  

tart kapcsolatot. A Bal. szerkesztője ekkor  még Braun ~3á.n~.or,  
a Magyar  Egyetemi  ~ juság küld`áttségénel~  vezetője je  gelsei Biri  
Zsltán. /Uj vizeken járo4 Bp. 1960.   24. lap/  

3. A végleges meködési engedélyt junius 15-én kapják meg.  
4. Vb. Dél, 19o8. 	számt Bi3k4nyi:/: Becessio és az  Utazás  

egy  páholy  kr3: .. 
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Uaik gyiilésükön dr. Székely Imre ki jelenti: "a páholy  csak  

arra való, hogy hátvédje legyen a profán világban kiformált  . 

harci szf:3ivezetLkl2ek.i ► $~~.rá is hasonlóan értf'lmezi a mozgalom  

célját  : A fal,antacopia id.e j ét multa, radikális politikai 0610--  

kért - ktii3önösen a választójogért kell harcolni, olyan sza-  

bacikcám.üvességre van sxiiks ~c~g , 

~amely nem tatarozni és pe selni 	ban= épi.t8ni, . 

amely m szellemi narkotikummal akar szolgálni  polgári  

lelkiismeretünk számára 1  

Ezt az elgondolást meg is valbsi.tják. 1913-ban Bókap ArPéd  .. 

nagymester hclyte3exiti a páholymunka nyiltan politikai jelie-  

gót. Április 26-.án$ a szabad.kömilvee naggyülésen él@s vitára  

kerül sor emiatt Szende 	és. Bskay közt .2 	
. 

Lassan megérnek a feltételek egy  n~ it~ 1 olitikal polgá- 

ri part megals.kitására. Az Országos Pcil:gári Radi.kAli:s Párt a  

polgárság politikai szervezését titzi ki céljául. A nagybirtok--. 

nak van  már nártja, a kleriwkál.iso3mr is, a munkásság több mint  

két évtizede megalkotta pártját fejtegeti Uszi. Az 1914, ► rtil-  

juS 20wi, alakuló értekezleten Bi,rá is ott van. A pr4gram-.ny i.. 

latkoza.tot,  amely  választójogért folytatandó hareat és a kor~
-. 

má.ny megbuktatását jelöli meg közvetlen oé.ikén.t, ő  is aiá.irja.  

A szebads'.m jogokról szóló részt Plauer Mórrnl, Gerő OStönnel, . 

Szász Zoltánnal együtt dolgozza  ki:. - 	 . 

A párt sohasem tesz szert nagy befolyásra. A. viltigháboru.  

kitörésével megoszlik a polgárság, a radikális program békés  

megval:$si.tására. nincs lehetőség, a bábarue3.l.eneB harcra sem  

1.. Vö. Dél., 1909. 5. . szám és 191o. 18.20* szám:. Biró cikke,  

Két s,zab.4114mtivessóg 	 - 

2. Vö. Wet,: 1913. májusi szám . 



tudjak mozg8sitani a párt tagjait. Biró p4litikal magatartá-

sát, publicisztikájának batl;ját azonban  döntően  éppen ezek az 

uj k4rülméoyek formáljak ismét értékessé.  

A kezdet és a vég 11914-1918f  

A. világháboru kitörése, bármennyire látható is bekövetke.,  

zé8e, vára:tlanul éri a radikalisQkat. i3%ó sem látaa  tisztán  a  

szarajevói események kr3vetkezméz?yeit, 44 ideig hisz a háboru  

elkerülhetőségében, vagy  arra számit, hogy  Szerbia ós Ausztria~ 

Magyarország Ugye marad. 1914. jezliusában, latva az egyre erő-

södő háborus habguiatdt„ mérlegeli a lehetőségeket. A  forrongó  

délszláv talaj óriási veszélyeket re jt magában, a habosra  

denképpen a monarchia széthullásával járna álaapit ja: mGg. A. 

harag  és gy'ti:`_i.ölet kelepelése mindkét részről barbár és ostoba.  

"Az osztrák imperializmus részegsége" és a "szerb imperializmus  

részegsége" egyaránt gytilöletes. A fegyveres harcot a népeknek  

kell  megakadályoznia.1 	 , 

Rögtön  a úábsr°u kitörése után  behiv:ják, haditudósitó lesz.  

Az osztrák-magyar sajtáhadiszállás augusztus 7-én alakul meg  

Bécsben, és Bukla városában kezdi meg mtködését. Bir6 a  Pester  

Lloyd  harctéri znilnkatársa #  később a Pesti  Rirlap és Az trdekes  

Ujság számára: Wadi  tudósitó.sn.it .  

Az ujságirók Bécsből indulnak voasatta2, és sxtkcizben, mind.e-  

i... vi3á.g, 1914. Julius 2. Belgrádi stilus és bécsi stilus  
ős jsini   us  3o. A. bosnyák föld halotija  



xiiitt azt a lelkesedést tapasztalják, amelyet Magyarországon  

szinte mindenki érez a Yaá .boru első heteiben. Szeptember  9 -ig  

valósággal foglyai a Hriegspressequartier--ziak, von Hon 'ezredes  

nem engedi őket a frontra, és a háborus élmény egyelőre  csak 'a  

tábori mise, Azutén bejárják a kSrnyéket *Napi járóföldre nem  

tudnak magyarul, de a feliratok magyar nyalvüe 	Blrőt ez meg- 

elégedéssel tölti e3;. 	 . 

Az orosz fronton  az előrenyomul:b ós hátráló csapatokat kö-

vetve 1914 szeptemberétől 1915 mé.rciusaig Dukla, Tarnov, Fassa,  

Bymanav, Sa:nok a  Przemysl /október 4./, Limanova /dec. 15.4 a  

Wartha és Pilica folyók, Lodz /febr 4 19,/,, az Aranyos•-Beszk3.dek s  

Csernova.t;  f  Zvaxnin t6rsegét járja be.  

1915 jumi   uá közepén  as olasz fronton.,, Tirolban van., lrps-  

bruok, Trient utvonalon érkezik ide. Az olasz front még, kis je--  

i.entaségü ebben az időben... Rivából, a Garda-téról, "az álmok  

kék . tava"--ról ir /jun. 20.1, a Montozza-szoros szepségét ,  dicsé-

ri /Jul.. 24 .1. A leghosszabb  időt a szerb baretóren tölti 1915  

őszétől 1917..ag, Belgrád, Eragujevác, Zakuta, Topola, Eraljevó,  

Caeak helységekben tartózkodik.  
~► , 

A háboru elleni kezdeti tiltakozás teljesen eihallgat.  

Kétségtelenszerepe van  ebe  a sajtó háborus ellenőrzésétek  

is. A Világ csak 1915-tol kezd helyet adni pacifista irásoknak  

nagyon elszbrtan, Óvatosan, csak a következő óv hoz érezhető  

változást. A polgári radikális p árt  sem  szervezi a béke erőit,  

és bár a háboru dicsőitésére nem  hajlandó, igazságosságában,  

jogosaágában, nem  kételkedik. Biró később igyekszik mentegetni  

szerepét, szükséges volt "a  hivatalos álláspont védelme al.ó.  

helyezkedni. "1 	 . 

1. Vö. A kezdet és a vég /1918./ háborus cikkgyüjtemóny előszava  



.»76..  -76— 

Na van is némi ellenérzés cikkeiben, akkor sem a háboru 

célja, hanem a 'tele járó pusztulás miatt. . 

"még mindig vannak, akik kételkednek, lehet-e pedig kétel-

kedni? . . .. Remegni, mert szőrnyi napok ezek: igen. Sirni, 
mert folyamokban ötlik a vér: igen. De kételkedni abban, 

hogy t i fogunk győzni t nem. "1 

Látja az éhezést, a szenvedést, a  e  ált; tudja, hogy a katonák 

nem akartaink már hősök lenni, de  "a  háborut rákényszeritették 

ez  országra,. ... a háboru sex i más, mint védekezés a nekünk 

zárat halál ellen .. .
"2  A magyarság missziót teijesit a eári bar--

bárság ellen harcolva, - a hivatalos körök is igy  igazolják  a 

nép előtt a vérontást. Lassan, a sikertelenségek, a  frontok 

nyomoruságos életének láttán, embertelensége miatt meggyö .öli 

a kényszerű küzdelmet is, elvont, humanista érveket sorakoztat 

fel ellene. A limanovai csatatér 1eirásában már . érezhető ez az 

uj magatartás. 	 . 

"A föld most ott fekszik csendesen és meggyalázottan. Nagy 

sebei mezdulatianul táton anak rajta. ts nagy sebei körül 

a futóárkokban és a futóárkok előtt és a futóárkok mögött, 

ott van a csaták hulladéka.. Osákók és sapkák, amelyek gaz- 

dáik lehanyatlott fejéről lehullottak. Gyalogsági fegyve- 

rek véres bajonettel; a gazdájuk ölt, azután őt ölték meg._,. : 

Gazdátlanul széthullongó levélek... "les apukám"- kezdő- 

dik az egyik. "Sírig hü feleséged" - végződik a másik."3  

Mind határozottabban .kibontakozó háborueilenességében igen nagy 

szerepe van a közvetlen élménynek. A szerb harctéren, a hadi- acim 

1.  As  Atdekes Ujság, 1914. 41,;  szám 25. lap, Biró Lajos leve- 
lei  .a harotérrál 

2 ..IIo. 42. szám  26 . lap 
3 iTo. 1915„  4. szám, A csatatér 
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fogolytáborokban szerzett tapasztalatai érlelik a szembefordu-

last. A haldokló ország cimen kiadott irásaiban 	kacs és szen- 

vedélyes igyekezettel keresi a háborus Szerbiában a béke, a 

halott országban az élet jeleit. Az előrenyomuló magyar hadse-

reggel szemben esőben és sérban éhes, lerongyolt asszonyok, 

gyermekek:vonulnak kitartóan hazafelé elhaggott faluikba; fo-

golycsapatok; komor tekintetii öreg szerb parasztok; hegyek közt 

eldugott csötdes, fehér kolostor; német katonasirok: kerestjü-

kön sisak, drótkeritéssel vannak körűlvéve; szerb katon sirja 

virággal, koszoruval, faragott májusfa-sirkereszttel. Egy ma 

gyar huszár,  aki  otthonra emlékezve kasztat fog a kezébe; tit- 

k remény, suttogva továbbadott szavak a szerb hadsereg győ-

zelméről. A magyarok nem gyülölik a szerbeket: egy tüz köré 

gjilik melegedni magyar katona, szerb fogoly, orosz fogoly. 

Már nem nyugtatja meg Itz a tudat, hogy Magyarország nép-

bAborut visel "a részeg szerb intelligencia" ellev. ,  Most kez 

di észrevenni as igazi okokat, azt, bogy imperialista béboru 

folyik. A magyar uralkodó osztály háborus felelőssége is nyil ,- 

vánvaló /esz. 

A parlament és Tisza minder). bilnei közül a legnagyobb, a 

hétszer lift Win as ország háborUba sodrása. Ujra megerösödik 

publicisztikájában a leleplezésre való törekvés. Egyre széle-

sebb alapon,  a baloldali radikalizmus eszmei fegyvertárából 

meritve, szi ztematikus harcot folytat a vérgőzös elvakultság 

és a reakciós kormány ellen. 

Magyarország és a magyarság sorsáért tökéletes, sötét mii-

veletIonségű nagyurai. politikusai, Allamférfiai felelősek. U-

ralmuk kétségbeejtő eredménye: egy beteg ország, szegénység, 



gyermekhalandóság )  tuberkulózis, kivAndortás. Egymilliónál több 
magyart eleresztettek, egymilliónál több magyar van odadt Ame-

rikában. Az Allan, semniféle hivatalos fórum sem törödik velfak 

olyannyira,hogy még csak sorsukról sem tud igazában semmit. 

S az itthonmaradottak? Közülük a legkülönb is, a zseni 

is  elsorvad.  Lelkének tiindöklését kávéházak és klubok filstje 

szürke réteggel vonja be, amely  alól  csak néha, lopva vi/an 

ki a régi fóny. A baj oka 1.1r11 a háboru. 

"Megtel-emtette réges-régen egy rettenetes gszdasági és po- 

litikai berendezkedés,  és  megtartotta egy erőszakra épUlt 

és törvényeket megkerülő vagy kijátszó politikal uralom." 

tántorgó országot a parlament és Tisza István vezeti a sza-

kadék felé, Egy kisértetparlatent, örökre  1ett  idők maradvá-
nya Aga az ország nevében, amelytől  mér  régen elszakadt, amely-
nek még csak nem is érti Imnaszát, Hiun, beesvágyón ' ,Ott hiszi, 
bogy irányitja az eseményeket, megkötheti a jövőt, megakadályoz-
hatja a változást. Magyarország e torzszülött relikviája semmit 

és senkit sem képvisel. Trogram, cél, vágy, akarat és hatalom 
nélkül 411, de még nem tették sirba. 

A kisértetparlamentet a mániákus Tisza, Magyarorszég és az 

egész világ leggyülöltebb embere dirigálja. Tisza István ős a 

régi Magyarország tragédiának latott sorsa a kortársak szemében, 

Bir66ban is, szorosan összenhtt. C/kkeinek hosszu sora Tisza 

sorsának  ás  alakjának torz  apoteozisa.--Va62-zeriien, alaktalan ,---- 	 
rémként kisértve jar a felforgatás és a leteperés zsenije. Ha-
talmas férfi és kemény vezér, aki nem látja a kiöntött vérece-

ant, nem érzi maga alatt a föld megrendülését. Tisza MagyarOv-

szág Bourbonja. 

1. Világ, 1917. jan. 28. Magyarország és a béke 



-.muarad a megtagadásnak és elutasitásnak, ő marad a fe- 

lülről való forradalomcsinálásnak végzetszerü embere, "1  

aki tisszGtarja acélszoritásu öklével a lassan  süllyedő  magyar  

feudalizmust. Az a radikális felfogás is tükrö- 'ródik ebben a  

véleményben., amely a háboru imperialista jellegét felismeri  

ugyan, de furcsa módon mégis a feuda/izmust teszi érte felelős- 

3,6 2  

A hábaru kiélezi a monarch:1.a belső ellentételt, különö-

sen a ma;gyarsé,g és  a nemzetiségek vi.szoaayát. 3iir6 végképpen  

aamegszabad.ul, valamikori soviniszta-nacionalista nézeteitől. En-

Rájön, bogy ez a politika, a hivatalos politika a legnagyobb  

vétek a nemzetiségekkel szem.ben. Következményeként lett a nem-

zetiségek elkeseredett meggyőzrSdése, ,  hogy ellenségük nem a ma-  

gyar uralkodó osztáiy, hanem amagyarség  * Tisza és Wekeri.e a  

magyarség nevében üldöz minden nemzetiségi tcirekvést. A dél-  

szláv kéardést, de a többi, nemzetiség probi.émá já.t is, s.magyar-

ságnak kell megoldania, vagy maguk a nemzetiségek teszik meg.  

A báboru előtti elgondolásához ragaszkodva nem helyesli  

az elszakadási törek-vései.kett t a dühödt nacionalizmusra nacio-

nalista 

 

~  
 had,járattai: váZaszol.nai. b~ vc~lna. "Magyarország inas  

~  nemzet-i:ségi kérdéseit  éseit csak a magyar állam határain belül 3,e--  

~ áSt~et ~tegaldani. t4d  

A nacionalizmustól volt)  megszabadulása elsősorban a hi.-  

(: borus élmények következménye. . A  kulturfölóny badarságébál a  

háborus sajtó olvasása ébrándi.tja ki.  

1, Zááe, 1917* jul. 13, A két tébor. A háborus Jagyarorszag. 
ről alkotott 

 

 véleményének ismertetésében igyekeztem cikke-
ihez még kifejezéseiben is a legkisebb változtatás .nélkül  
ragaszkodmi r  

2.. Uo. 1916. okt. 26. A tőke patológiája  
3. Uo,, 1918* okt, 22. Magyarország sorsa  

j
í 

l 
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"Chamberlain... olyanokat irt az angolokról, amikhez 10- 

. pest antiszemita fejtegetései szelid enyelgések voltak ,  

ta mi volt még ez is ahhoz képest, amit a német naciona-

lista lapok irtak to mi volt mindez &ihoz  képest, amit 

az angol és francia lapok a németekről irtak."1  

Megértésre, a magyarok és a nemzetiségek összebékitésére tbrek-
szik. Vélreértbetetlenül látszik ez a szándék későbbi tudósi-

tásaiban. 'qz gYülölik-e a szerbeket?" - vallatja a szerbiai 

magyarokat. " Gyülölni? Nem. ta értem, mondja az egyi-

kük « bogy ők szlkrilmeavédik a hazájukat."2  

A háboru gazdasági okait is megmutatja. Az, eredménye csak 

értelmetlen öldöklés t  az ö1döklés eredménYe csak Inaga Pusz** 
tulás lehet, és az, hogy a milliókkal birók vagyona megkétsze 

reződik. 
"Ez a rettenetes háboru végleges eredmény ket még senki. 
nek sem hozott, csak azoknak, akik valamilyen módon va-

lamit szállitottak a számára. Buzát vagy lavat t  bakanosot, 

lószerszámot. Ennek a háborunak egyelőre csak egy győzte-

se van a liferáns 

A baloldali radikálisok háboruellenessége nem egyszertlen csak 

passziv pacifizmus t  Biróé különösen nem az. Kétségbeesetten 

nézi,  hogy egyre ujabb ás ujabb országok kapcsolódnak be, s. a 

tiszta erkölcs neveben uralkodó kormányok serényen jelennek 

meg a. vérrel boritott haromezőn, hogy zárás előtt elorozzanak 

egy kis hulladékot t  gazdátlan jószágot, ami a kezükbe 

A magyar középosztély támogatását akarja megnyerni. Ek. 

kor kertil a Világ "vezérkarába". A békekötés legkisebb lehe- 

1. Bir6: A zsidók utja,/1921/ 41. lap 
2. Az 1rdekes Ujság,1916. 11. szám  /március  120/ 
3. Világ, 1916. okt. 15. Kopott  kabát  
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őségét is örömmel üdvözli. A verduni csata után minden tárgya- 

ql as fellelkesiti, aktív békeharcot kezd, beszédeket tart. ieg- 

epeien gyors a balratolódás folyamata. 1917.  augusztus elején 

méh; ugy véli, hogy  Németországgal "végzetes sorsközösség" köti 

össze a monarchiát. Szeptember közepén*  -i amikor a radikálisok 

táborában az angolszász orientáció jelentkezik élesen szem-

befordul eddigi elgondolásával. 

"Ez a politika /a  Németországhoz való hűség K.J./ legyen 

éppen csak a mi számunkra szent, sérthetetlen és hozzáfér- 

hetetlen, holott balog játékai a mii bőrünkre is menneka"1  

A polgári békemozgalom baloldalár. áll, a háboru hiveivel, foly- 

tatóival megtagad mi@íden közösséget:. "a két tábort nem a fland-

riai Lövészárok, nem az =sonz6 és nem a bukovinai országhatár 

választja el egymástál « ''2  

A  Világ 1917. szeptember 2-án . igaz, hogy csak a szer- 

kesztői üzenetekben teljes szöveggel közli a zimmerwald bal-

part  határozatát. Lelkesen ajánlja Barbusse Tiit oimii regényét. . 

Megerősödnek a galileistákhoz fűződő kapcsolatai. A kör egyik 

vezetője, dr. Sisa r ik1bs 1917 nyarán az annexió és kárpótlás 

nélküli béke programjának igyekszik megnyerni Károlyit és a 

szociáldemokrata vezetőket. marolyi a feihivásra igenlően vá- 

laszol szeptember 23-i levelében. Ezek értelmében "az fagy meg-

beszélése végett december havában, a karácsonyi ünnepek után 

az Iparkamara társalgó helyiségében jöttek össze gróf Károl 

Mihály elnöklete alatt dr. Sisa Miklós, Jászi Oszkár t  Hunf; 

Zsigmond, Diner Dénes József, Szende Pál, Birb Lajos, Bédi ,-

Schwimnér Róza és Uhde gráci egyetemi tanőr." Ottagu bizottsá- 

1. Világ, 1.917. szept. 16. Notarische Esel . ?g-rrotus a cikket 
igazságtalannak találja. Vö. Gott strafe Engl:ara,d.• Nyügat, 
1917. 332. lap. 

2. üo. 1917. aug. 19. Két tabor  
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got Választanak, amelynek a békeblokk programját kellene meg-

szövegeznie, do mivel 1918 januárjában az antant- orosz  tárgya-

lások megszakadnak, alkalmatlannak  talál  'ák aa időpontot az  

együttm.iik'ádés megvalósitására: 1  

Az orosz szocialista forradalom, megerősiti Bi,rö béketti-  
rekvését. "Az orosz forradalom után - ir  ja . -A  kezdet és a vég  

előszavában .. ezek a  cikkek megpróbálták nyi1tan követelni a  

német imperializmus  politikájával való szakitást."  

A magyar radikálisok  nem Udvázlik egyé.rtel.mü. őrömmel és  

, 
minden  fenntartás néi~.•ül: a szocialista forradalmat, elsősorban  

a  békekötés  uj lehetőségei szempoátjából értékelik. "Az  orosz  

esemágekbén nem a bolsevizmus volt a lényeg " á7  lapit  ja meg  

Jászi. 2A, békéről  szóló dekrétum hatása azonban óriási. . 1917.  

december 1-én a Vigadó nagytermében  rendezett b.ékegyUl.ést már  

ennek hlrére szervezik. Biró Aktiv LC:kf3poai 3.ka cimen tart  

előadást. 	kitartunk a békéig, de egy  fillért s egy ember-  

életet sem akarunk  áldozni ahód:i.tásra" - mondja.  3 :A  Buda-

pesti Ujságiró Egyesületbon 1916.. januárjában tartott ujév3  

üdvözlő bes zédében a sajtó háborus felelősségére hiv ja fel a 

figyelmet. A szabad.kőmiveseket hiába próbálja m .egnyer.ni  az  

aktiv békehwrcnak. 4  Még inkább sziikségesnek tartja most a  

munkásság és a polgárság iisszeiogásá.t, liát  ja,  bogy nemzetkö-  

zi méretekben a muntásság sem képes ősszefog;ni a háboru előtti  

időkhöz hasonlóan. A  polgárság akkor sem volt szervezett  még  

országonként sem. 5  

1. 03ZIs. kézirattár Fol. Hung 216o/7 5-6. lap 	 . 

2. idézi Fukászi i.m. 151. lap  
3.. Világ,1917. december 2 . Asszonyok a békéért  
4. Vő., Kelet,1919. február 26. lap. Illés Marcel hozzászólása.  
5. vi1á ,1917. december 2. Lan,sdobne  
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Cikkeit cenzurázzá.k, közlésüket megtiltják, de nem hallgat el «  

"Torkon kell ragadni minden b .áborus uszit ~~t~st, amely itt  

nálunk vagy Németországban 
a 
 tj6t fel m.eri. emelni..." 1  

Oroszország a világ békereménységének egyetlen biztos pontja.   

másik talán a cé2tal.arau,1, és árta.tlan.u~. vérző magyarság lesz.  

Az  orosz  béketörekvésekről a legnagyobb elismeréssel ir* Hogy 
 

milyen következményekkel jár a  bolsevik hatalom, azt nem lehet  

látni, de  

"klogy Lenin és Trocki  j  meg fogják i.nd3:tani a legnemesebb  

offenzivát, amelyet cz. a véres korszak iátottt az okosság  

és az emberszeretet bákeoi'fenziv ►aját g  azt bizonyosra  ve- 

hetjük ... . A  %tinin-kormány~.,:~.~ak minden cselekedetéből egy  

el jövendcS uj világ tisztább és nemesebb szelleme beszél.:.'~ 

Vezércikkeinek  országos  .  visszhang ja van,; a Világ ekkor vale  

a magyar u  jságirás kiemelkedően fontos fórumává: A  szegedi  

Délm.agyarország fejtegetései Biró cikkeiből meriteaek érveket.  

1918. január 16-án Vázsonyi Vilmos igazságügyi miniszter ren~ 

deletére "kivételes előzetes  sajtóellenőrzés alá" kerül a lap.  

Nap nap utén makacsul, konokul ismétli: békét, feltétel . 

nc~llsíili, enné ci6 és  kárpótlás nélküli azonnali békét . Tehe-

tetlenül dUhöngvae szidja a  háboru folytatását követelő "pc>--  

i~ itá.ka.i raalecbaadá°`-kat, a békét félig „  akarók,. fanyql:gák, , ra-  
,... 	 : 

vaszkod.ók ostobaságát, kicsinyes éá sunyi, kuruzslásaikat,  

"q telipofáju patriQt kat", $'~ .rendv.l:etle:neket". }  	 . 

A  'raáboru é3lreb.al.adásá.va~~, egyre  élesebben látja„ hogy a  

nagy  világromlás Magyarországon a régi re.nd.szer pusztulását  

eredményezi. 1916-t61 a • változás  kétségtelen  eljövetelét hire  

1. Világ *  1917. november  yá. Megjött  az orosz békeilzenet  
2 *  tjm. 1917. december 27. Ti z nap  
3. Uo. 1917. augusztus  3o, A  rend'ü3.et3on.ek  
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deti. "Egy világkorszak elmondtavégső szavát. Egy évszáza.,  

dig tartó gazdasági rendszernek ttött utolsó órája." 1  Biz-

tosnn tudja *  bogy ez elmult'és eljövendő események uj vilá-

got és uj Magyarországot készitenek. baak az Csalódhat, aki , 

továbbra is a multban hisz. A fronton harcoló magyar katona 

haza jön„ és nem engedheti, nem fogja türni„ hogy 6 hazában, 

amelyért vére hullott, ismét no legyen szabad. Két.táborra 

oszlott a világ: a változást akarókra és a r gihez görcsösen 

ragaszkodákra., A kilzdelem kimetetele nem kétséges: a pusztu-,  

lits . egy ujt hatalmas kegődés csiráit hordozza magában. 

Ilvek óta folyik á háboru. Monoten'ogyfordasággal esnek:el 

emberek4 tegnap mhg élők„ etősek..Vaponta ismétlődő tragédi 

ék,  TéXes, torz halal, megkérgesedett szivU  emberek.. EgY meg. 

nem értett és érthetetlennek tta géNzet összeborzsol,m6k. 

ka alá gyiir mindent. Mérhetetlen változásokat idéz el6 0  mér 

hetetlen  szenvedést..  A gondolkodó ember ugy érzi, hogy a hébo 
ru t  minden emberi értéket, szépséget, gyönyört, méltós -ot 

eltemeté, as drillet, a megzavart . ész féktelen tombolása. 

visszatér és megerősödik az itélő ész, a tiszta ész tiszte-

lete; trónra emelik„ mint a felvilágosodás emberei; eloszlat 

ni a homályt, .megmagRázni az értelmetlent, rendet vinni a 

kaoszba, az alaktalant ujra forméba önteni, hogy megmentse 

hitétt as ember-állatbanmégis erősebb as ember. 
•  Ezek a vezércikkek prózai másai Ady háborus verseinek. 

Hangjuk, érzelmi átfütöttségük„ őszinte mélyről-szakadottsét-

guk teszi Oket azzá. Stilusuk "egyre közelebb jar a vastar-

napi versek költőjének,  Ady. Endrének ideges sirálY-vijjegi-

sához... a meg non hallgatott Easszandrának ez as egyre ide- 

1. Világ, 1916. november 21. Waboru és béke 
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gesebb, sikoltóbb hangja  jellemzi  Biró lajost.' 1  

Uj rend kell, ás uj rend lesz t 'de hogyan, kik fogják 

megteremteni? A kérlelhetetlen változás -rémUlettel tölti el. , 

No legyen a háboru folytatása. Meg kell teremteni, de a le-

beta legkevesebb áldozattal, katasztrófa &AMU, uj vérontAs 

nélkUl t  row világos reformprogrammal, böles előrelátással. 

Frakkot, diszmagyart kirespiteni a parlamentből, a magyar 

politikából. A radikális program mindent tartalmaz4 uj 

birtok-politikát, uj adópolitikát, uj közigazgatást, uj köz. 

oktatást. iIegtörné e tőke jobbágytartását, szociális demok - 

ráciát, kellektiv gaz4sági rendet valósitana meg. A föld 

azé, aki megniiveli; a munkás megkapja monkéja teljes egyem-

értékét; ami,,korhadti pusztuljon, ami megmaradt virágozzéki 

as alföld egyetlen óriási  kert,  Magyarország legmagyobb kin. 

cse ős erőforrása: Keleti-Svájc. 

A régi hatalmi szervek alkalmatlanok arra, hogy as At-

menetet véghezvigyék. A régi politikával, makaeskodó képvise- 

lőivel  csak  as egyesitett demokratikus erők tudnak leszámol- 
, 	• 

ni, A  régi  uralmi renddel, a régi uralkodó osztállyal végez. 

ni kell. " A történelmi osztályokkal", szemben nem  táplál  

illuziókat. Tudja, bogy egy gróf, egy tőkés lehet tisztánliv, 
t6, nagylelkü,  világosan gondolkodó: a vagyontól, a tőkétől, 

a birtoktól ezt várni nem lehet'ás sohasem lehetett. 

Mimient és mindenkit a humanizmus nevében itél meg ás 

marasztal el. A kapitalizmust , ig embertelensége l  igazságta. 

lansága miatt. A legnagyobb emberpusztulás idején egyfelől 

szemérmetlen fényüzés másfelől égreklál.tó szörnyii nyomorl 

1.  haladás,  1948. 38. szám. Benedek Diareel: Bir6  Lajos  



az szüli ezt, s eredménye: "a nyomor 'fűtötte  felforgatás". Meg 

kell fékezni a kapzsiságot, 361 kell, lakatni a nyomort. Ezt a 

munkát a két véglet között,. a milliomos és a proletár között 

szent meggyőződéssel áaló kopott kabátos értelmiség: tanér, bi-

ró, hivatalnok végezheti el.. Proletár ő is, de ezer szállal fü- 

zi .történelemhez, nemzethez f tradícióhoz Szövetségese nem a 

karneolgombos mente, nem a pohos zsakett, hanem a munkászubbony 

A gondolkodás logikája vitte Uirót a  harmadik  ut keresésé-

hez. Az események logikája hamarosan bebizonyitja a konstruk- 

ció ta%rthatatlanságát. 1917 novemberében araár észreveszi, hogy 

a  nagy  étalak u1 st "szenvedés és véres va judás nélkül", "ke-

gyetlen 	zivatar nélkül" - forradalom nélkül véghezvinni nem 

lehet, mez; ►,örténii nem tog .. Rádöbben, hogy a középosztály, a-

melyhez csillogó iiluzióit, füzte, szervezetlen és passziv. Ve-

rejtékezik és könnyezik a háboru ostorcsapásai alatt, de tür 

és hallgat. Becsi3.eteséh'. , de keserüen vonja le a tanulságot. 
"Az ucynevezett középosztály a .legtehetetlenebb embertö- 

meg, amelyet egy társadalmon belül valaha is közös érdek 

és közös vágyak egyesítettek. .... A középosztály nevében 

feszeng előttünk idestova esztendők óta a felülmulhatatlan  

okosság álarcában a legkonokabb egyiigyüség." 2  

A középosztályban való csalódása megerősiti azt a tudatát, hogy 

a fordulat csak a munkássággal együtt, a demo kratikus erők e- 

gyesitésévei vihető végbe. 

1. Világ, 1916. okt.. 15. A kopott kabát 
2. Uo. 1917. nov. 25. Háboru és béke 
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6. A két forradalom idejér /1918-1919/ 

1918 szeptembF-októberébenbektivetkezik a monarchia tel-

jes és katasztrofális katonai összeomlása. Az országban egyre 

forradalmibbá válik a hangulat. A képviselőház szüntelenül ta-

nácskozik, a kormány ne m  ura többé a helyzetnek. Minden igye-

kezete arra iranyul, hogy a lehető legkevesebb engedmény Aran, 

esetleg csak személyi váltortatással szilárditsa meg hatalmát, 

megkerülje a szükséges  reformokat.. Pedig, hogymi következik, 

mindenki látja. 

"klinség egy vesztes háboru után, tudjuk mit jelent ez. 

Ha nem akarjuk, hogy a sansculotte-ok vagy a bolsevikok 

vegyék át itt az uralmat, akkor ismétlem, inkább ma, mint 

holnap kell intézkedni "I  

Ezeket mondja Károlyi Aihály október 22-i beszédében. 

A polgári  progresszió  baloldala csak vonakodva szervezke-

dik. Jászi Oszkár visszaemlékezéseiben megállapitja, hogy a 

"Polgári RadikAlis Part nemcsak gyönge volt, de belső alkate-

lemeinek mély ellentéte miatt is képtelen volt erőteljesebb 

fellépésre." A párton belül három frakció: a polgári szárny *  

á szabad szocAisták ás "a marxi szocialistágállanak szemben 

egymással, mindenképpen a forradalom megelőzésére  törekednek  

ezért késlekednek a Nemzeti Tanács megalakitásávals "nem a-

kartunk forradalmat, hanem evoluciót, mig erre a legkisebb re-

ménydnk volt, a várakozás állitspontján voltunk."2  
11.1.4.11NIVE..11.101M.M.I.~00111010n10 

1.  Károlyi;  Egy egész világ ellen  München,  1923. 423. lap. 
2, Jászi: Magyar kálvária, magyar feltámadás /1921./ Bécsi Ma-

War Kiadó, 29, lap és Károlyi i.m. 441. lap. 
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Károlyi a radikálisokéval sokban egyező programjából nem 

enged, de hajlandó "a  történelmi  osztályok megnyugtatása ked-

véértie konzervatív--reakció politikusokat is bevenni megalaki- 

tandó kormányába. 

Közben megmozdul  az utca és az ország, mindenütt nemzeti  

tanácsok alakulnak,  tüntetések zajlanak le. A Magyar  Nemzeti  

Tanács létrehozását tovább halogatni nem lehet. Október 25-én 

éjjel Károlyi Egyetem utcai lakásán a .Egetlens .égi Pártból 

/Károlyi, Batthyány Tivadar, Hock János, Lovászy Márton/, az 

SZDP-bőt /Garami Erna, Kunfi Zsigmond/, a radikailisokból ° /Já- 

szi, Szende Pál, Purjesz Lajos/ és, párton;  i  vü .iekből jön létre ., 

A Nemzeti Tanács tagja Biró Lajos is .. 

A forradalom megelőzésére, a békés fejlődés végrehajtásá-

ra . álakol Alig van kapcsolata a tömegekkel, hiszen  a  katona- 

tanácsot és a diáktanácsot az utolsó napig nem tartják "komoly  

ambereknc k": A  forradalmi  események kényszeritik őket mind bel-

oldalíbb követelések hangoztatására. A forradalomnak nem irá-

nytói, hanem vezetett jei. Alkotmányos célkitüzéseikre jel- 

lemző Károlyinak az október 2? -i /I/  kihallgatáson a király e- 

lőtte tett nyitatkozata: . 

"lch kanra MajestLt versichern... Ich vili nicht die Repub- 

lik, wohl.. aber das seibstándige, demokratische Ungarn. 

Das will ich; aber nicht die Repubiik. e"1  

Nem csoda aztán, hogy meglepi őket a hirtelenül bekövetkező 

forradalom. fik. Eeaz utolsó pillanatban is a békés megegyezést 

keresvén" lemaradnak az események mögött. fei.tömegek tetteket 

vártak és folyton követeltek, mig mi odafönt a békés fejlődést 

.Károlyi i.m. 454.l.ap 
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akartunk." A forradalmat megcsinálta a nép nélkülük, ős attől 

félnek ellenare. Szervezkedni akarnak, erőt uyüjteni, eshető-

ségeket fontolgatnak: nem forradalmi vezérek. Október 31-e éj-

jelén kétségek, félelem, rémhirek ős a valóságos események re-

m.egtetik őket, nem tudják, mi fog történni velük. A forradalom 

vezérkara fél saját forradalmától. Károlyi, Batvany Lajos, 

Purjesz, Kernstock Károly, Garami, Bir6 és még néhányan tarta-

nak csak ki az Astoriában,a főhadiszálláson. Amikor a Nemzeti 

Tanács telefonoa értesül arről, hogy elfoglalták a budapesti 

térparancsnokságot, Garbai Sándort ős Birót  küldi ki a rend 

biztositására. 1 Ebben a helyzetben ITArolyi elhatározza, hogy 

a további balratolódást megakadályozzat 

'két eset lehetséges: vagy a forradalom élére kerülők és 

erőmhöz képest fönntartom a rendet, vagy félreállok 

akkor as elkeseredett nép csinAl egy szovjetkormányt."'' 

Bir6 1917 óta több alkalommal - mérlegeli egy magyarországi for-

radalom lehetőségét. Hogy irásafban sokszor már forradalmi han-

got  üt  meg, magyarázza, bogy el .4karja kerülni a forradalmat. 

A radikálisoknak a választ6jogért folytatott harca, háboruelle-

nessége is részben erre vezethető vissza. Az OP 1917. juli-

us 14-i országos értekezletén tartott beszédében is ezt fejte-

geti. frzi a magyar társadalom nyugtalanságát, az erősödő 

sztrájkmozgalmak is hozzájárulnak ehhez. "Az ország beteg ős 

a közélot atmoszférája is elviselhetetlen." Az orosz forrada-

lom kissé elrettentő példája a problémák megoldásának. "fdegha-

tőan ős fenségesen" küzd a szabadságért, de "tele veszedelmek-

kel."3  

1. Vö. Garami Ernő: Forrongő  Magyarország,  Wien, 1922. 34-, lap 
2 69 Röhm Vilmos: Két forradalom tüzében, Bp. 1946. 46. lap 

Karolyi i,m. 47 1, 
3. Világ, 191V. j1 



Közvetlenül az összeomlás előtt, 1918 nyarán a radikáli-

sok közül alig néhányadmagával eljut addig,  hogy tudatosan a 

forradalomért, persze a polgári forradalomért harcol. A bécsi 

sajtófőhadiszállás a Világban megjelent  cikkei nyomán felfi-

gyel tevékenységére, Balassa Józsefet, a Szimbolikus nagypá-

holy nagymesterét Vázsonyi igazságügyminisztersége idején, 

tehát 1913 májusa előtt*  felszŐli>t ják, bogy szakitson dászival, 

Purjesszal és Biró Lajossal, "akik a Világban bolseviki esz- 

méket hirdetnek és Magyarországon a bolsevizmust akarják ter- 

jeszteni. =,1 

Szó sincs nála semmiféle "bolsevik"  magatartásról, de ugy 

látszik, már következetes radikalizmusát is soknak találják.: A 

békés ut hirdetése pedig elválaszthatatlan ettől. Több alka-

lommal kijelenti,  hogy 

"a társadalomnak egyébként elavult berendezkedésében sok 

minden van, amit a legelszántabb ujitó hajlandóság is szi- 

vesenmegmentene. Az okos konzervativizmus tehát ugyszol-

ván az egész társadalom helyeslésére számíthat." 2  

Szinte a legvégsőkig lojális akar maradni. Wekeriét 191? au- 

gusztusában a  legteljesebb jesebb bizalommal üdvözli. 

"Az imádniva.lőan tehetetlen Esterházy meghatóan szimpati-

kus alakja helyett egyszerre, mint a hegyek véne, a ha- 

talmas és kedvet sugárzó önreg, Magyarország legfiatalabb 

és legokosabb .hetvenéves embere.'. 

A forradalom elkerülhetetlen, szükséges rossz, még az utolsó 

percben október 29-én is katasztrófának tartja. Ujra és ujra 

1. Vö. Kelet, 1919. febr.. 19. lap. Balassa József január 25-én 
tartott szabadkő!aZii.vos nagzyülósi. beszéde. 

2. Világ, 1918« jan. 23. Nyugalom...  
3. Uo. 191?. aug. 22. Wekerle 
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bizonatja önmz_gának, hogd helyesen cselekedett. Velidézi "a 

romlott, vén  Wekerlét" és a "sötéten vigyorgó Tiszát". "A kerek 

világon nincsen ország, amelynek ilyen rongy urai lettek volna." 

Hittel hirdette 9  ho6yeljön a forradalom, előkészitői közé tar-

tozik. A Diadalmas Forradalom Könyve Ady, Móricz mellett közli 

fényképét: "Költők és irók, akik a forradalom előkészitósében 

résztvettek." 

Becsilletből, do nem szivesen bekapcsolódik a gyakorlati 

politikába. A Károlyi-kormány megalakulását végpontnak tekinti 

a  forradalom  menetében. A kormány valósitja meg a programot: a 

belső rendet, a külső bókét. A legfontosabb feladat, megakadá-

lyozni a további vérontást 9  minden eszközzel. "Aki ezt nem a-

karja  belátni,  azt kényszeriteni kell a belátásra."1  Harcol a 

reakció mesterkedései ellen. A vérnélkali forradalom után meg 

akarja akadályozni a másodikat; csak polgári Atalakulast ki- 

van. 

Vezércikket in és beszédet tart. A szabadkömiivességet fel-

hivja a kormány feltétlen támogatására. A Szövetségtanácsban 

elmondott felszólalásában a "fekete reakciótól" - a jobbolda-

li veszélytől, és a "csőcselék ellenforradalmától" - a várható-

an bekövetkező balratolódástól félti as országot. 

"Nem lehet minden-nap forradalmat csinálni, és azokat, 

akiknek tettekre való vágyódása a döntő éjszakán nem tom-

bolhatta ki magát, meg kell gátolni. ..."2  

Nagyon jed látja, hogy a Károlyi-kormány helyzete bizonytalany 

külpolitiai kisérletei kudarcot vallanak, belpolitikájában 

harcra  kényszerül,  pedig már szeretné befejezni. Biró a megál- 

1. Világ, 1918. nov. 1. Az uj kötelességek 
2. Kelet, 1918. nov. A november 2-i jegyzőkönyv 138. lap. 



modott tiszta forradalom helyett ezt a reálisat vat„,1 azt, ami 

utána követkesett, kiábrAnditónak érzi. 

"2a november tizenkettedike van. Alig mult el néhány nap 

a forradalom kitörése  óta.  Dé ha a magyar fórumon körülnéz 

az ember, néha mar megint megrohanja az elviselhetetlen 

undor.. Hát örökké egy erkölcsi  kloákával  kell itt hadakoz-

nia az embernek?"1  

A Világ munkatársai közül többen - Jászi, Szende, Diner-Dénes 

a Károlyi-kormánybarl szerephez jutnak. A minisztertanács Birót 

november 18-án külügyi  államtitkárnak  nevezi ki Diner-Dénes 

mellé. Feladata a külföldi sajtó informálása. Még tart a kill-

iigywinisztérium szervezése,  amikor  december 21-én lemond meg-

bizatá::áról. 2 

Ismét a Világnál dolgozik, Károlyit és Jászit feltétel 

nélkül támogatja. Az OPRP gyülésein tiltakozik az ellenforra-

dalmi szerveszkedések alien. Igen tanulságos ennek a néhány 

hónapnak a publicisztikája. Egy szélsőbaloldali polgári poli-

tikus baloldaliságának maximális mértékét mutatja Biró Allás-

foglalása. 

A Phrolyi-kormánymilködését külső ás belső tényezők aka-

dályozzák. A reformok megvalósitását sokkal gyorsabbnak, zölt-

kenőmentesebbnek képzelték. Az angolszász-antantbarát orien-

táció  csődöt  mond: előreláthatólag nem sikerül a területi in-

tegritást megőrizni. JAszinak a nemzetiségi kérdés megoldásá-

ra irányuló törekvései eredménytelenek, minthogy az adott hely-

zetben az, amit a radikálisok a nemzetiségeknek nyujtani akar-

nak, elégtelennek bizonyul. A polgári forradalomban nyilván- 
I-. A xeffet ás a vég B. 191B. no0emben Előszó 
2. Vö. 1918. nov. 19. es dec. 22. Világ 
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valóvá  lesz  a polgári radikalizmus csődje: még a polgári demok-

ratikus feladatokat sem lehet proletárforradalom  nélkül  megol-

dani. 

Ha a polgári forradalom szUkségességét is csak hosszu 

ktzdelem után látja be, érthető, hogs-  egy másodikat még ennyi-

re sem akar,  jobb  és baloldalt arról igyekszik meggyőznl: min 

denkinek közös érdehe megakadálYozása. Europa politikai hely-

zete viszont azt mutatja, hogy mar.? lehetőség nines. Az antant 

a Eárolyi-kormányt a legyőzött Magyarország képviselőjének te-

kinti. Németországban a Spartacus-mozgalom, Oroszországban a 

proletárforradalam, a történelemben a  párizsi  kommtin szolgál-

tat tanulságot arra, boa a legyőzött ország forradalommal vá-

laszol a méltatlan bánásmódra állapitja meg. Az uj óv első 

napján Wayarország jövője foglalkortatja. 

Magyarország katasztrófa felé tart. Jászi is, Biró is, 

teljesen azonos Alláspontról értékeli as eseményeket. Bin!) til-

takozásának, sokszor kétségbeesettségének az as oka, hogy a 

radikális politika feladása vagy sikertelensége tulságosan re-

alis veszéllyel jár. "A bolsevizmus ellen egyetlen komoly or-

vosság van; a bitter, radikális politika." Egész  Európát  fenye-

geti a  bolsevizmus, mondja  Jászi 1919. január 8 -i beszédében. 1  

Biró magatartását is hasonló okokból lehet meg6rteni. A jobb-

oldali erők müködésének eredménye, a revansszellem ébredése 

Magyarországot ismét Németország kényszerü szövetségesévé a-

karja tenni. Talán csak egyetlen jelenség bántja jobban a kill-

politikaiakudarcnál: Jászi nemzetiségi politikájának sikerte- 

lensége. Vezércikkek sorozatában kesereg a Felvidók és Erdély 

elsznkadásán. Az uj cseh  állani  "agyaglábu bálványu , Románia 

1. Világ, 1919. jan. 	Jászi /I. ker.-i beszédének ismertetése 



"uj 3rmónyország". 

Egy*-két esemény vigasztalja. A földreformot a demokrati- 

kus átalakulás kezdetének lehet tekinteni. A tavasz óriási 

átalakulást készit elő: 

"Ugyanaz  történik nálunk is, arc i  másutt; az ütem más, a 

forma más, a színek mások: a lényeg ugyanaz. A forradalom  

földosztó kése beléhasít a nagybirtokba...Ma;yarorsz áton 

földet osztanak.  Ezer év óta nem volt ilyen ünnepe Ma- 
ni gyarországnak.  

Jász. és(rolyi tekintélye semmivel nem csorbult előtte. A 

kápolnai  földosztást szisibólikus jelenségnek érzi. 

"A kápolnai gyűlésen uj szabadságharc kezdődött. A jobbágy- 

felszabaditás most fejeződik majd be. 328 be fog fe jeződni'. 2  

Q történelmi átalakulásban uj erők játsszák a főszerepet. A 

bolsevikok politikai ellenfelei Birónak, de a meggyilkolt 

liebknehkt és Luxemburg "a kommunizmus szentjei; és fölháborit-

ja a kornmurlista párt vezetőivel való brutális bánásmáid. Jászi 

táviratban hivja fel az OPRP tagjait, hogy foglalj anak állást 

a Kun Bélával elkövetett becstelenséggel szemben. 3  

Februárban már alig bizik az uj forradalom megelőzésében:.. 

A  reakciót teszi érte felelőssé; 

"ha jobbra próbáljátok tolni a helyzetet, olyat zuhan bal-

felé t  hogy arról koldulnak mindnyájan... Sok volt az or- 

szá g.;ülés? Most jön a szovjet • Sok volt r x? !los t jön 

Lenin. t4 	 . 

1. Világ, 1919. febr. 21. Tavas z 
2, Uo. 1919. febr.. 25. A kápolnai nap . , 

3. Uo. 1919. jan. 17. Két halott. Jan. 19. I.iebkneckL-  és Jászi 
i.m. 9o. lap. 

4. Uo. 1919. febr. 23. Történelmi átalakulás 
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A forradalomtól való félelem megjósoltatja vole a forra-

daJnat. A "Spartacusok felelete" az egyik oldalon, Wilson po-

litikájának csődje a másik oldalon, a győztes hatalmak marako-

dása a nyereségen - a nyugati hatalmak politikájából, sőt a 

polgári politikából való kiábrándulással jar. 21indennek a be-

tetőzése lenne a legyőzött  Németország  és a  győztes  antant 

szövethesése Oroszország ellen. 

"Nyíltan felhangozhatnék as a kiáltás: világ imperalistd- 

i egyesüljetek... 2y yank népek sorsát irányító, uj  vi-

lágot  teremtő valósággá végre az a másik jelszó: világ 

proletárjai egyesüljtek."1  

Wilson politikája csak jelszó maradt. A győztes országokban 

is egyre nagyobb teret hódítanak a kommunizmus elvei és Szov-

jet-Oroszország tettei. A német szocialisták  elárulták  a szo- 

cializmust. Az antant leverte Németországot, győzött a háboru-

ban g  de "a Clemanceauk nem tudták leverni sokkal félelmesebb 

ellenfeliiket, akinek zászlaja egyre diadalmasabban emelkedik 

fel Európa keletén: Lenint." 2  

A kiábrAndulas is érezhető szavaiban, magatartásában, a-

mikor tiszeletremélt6 következetességgel megfogalmazza a tanul-

ságot. A békét hirdető októberi forradalom megváltortatta né-

zetét Oroszországról, elf ,;or fordult először nar7 bizalommal 

Ienin felé. Az elveiket eláruló és nimbuszukat vesztő politi-

kusok mellett egyre tisztábban látszik alakja, és lassan 1.816- 

jak nő. 

•  "Vannak még itt, akik  bíznak  Párizsban. De egyre többen 

bíznak  Moszkvában. Clemenceaut mindenki gonosz ellenségé- 
.1F/M11.11111WOMMOIMIP101.011060111110 

1. Világ, 1919. márc. 19. Hoffmann 
2. Do. 1919. mare. 9. Foch vagy Lenin 



nek tart ja - Lenint egyre tőbben j6barútx 	ak, megwdl.tónak, 

mindé gyötrött nemzet és minden elnyomott nép felszabadá.-

t63ának."1  

II j korszak kezdődik Európában, . és Magyarországnak le kell von-

nia az orosz példa tanulságait. "Errefelé  van Magyarország jö-

vője. vő je. Kelet-Eurőpa és Közóp-Európa fölött nemsokára győzelme- 

sen leng a vörös zászló... "2  

Mindez azonban inkább megérzés, mint meggyőződés. Soha . 

nem érti meg a forradalom lényegét. Nem  érti meg, hogy a forra-

dalom cask elkezdődött az utolsó októberi napon és rogy még a 

reformok megvalósulása sem mehet végbe olyan simán, mint el--

képzelte. A forradalom döntő élményét az jelenti száméra, hogy 

"az utca" él, és''iezetés nélkül", sőt a vezetők ske'ata elle-

nére cselekszi;  

A polgári életformában megcsontosodott ember számára a 

cselekvő tömeg megdöbbentő látvány. Ellentétben áll minden  el-

gondolásával, és mivel a tudatot, a tudatos cselekvést csak 

mint intellektuális jellemzőt tudja elismerni,- bizonyos mér-

tékben glorifikálja is - a polgári társadalomban elszigetelt 0 
életet élő ember a cselekvő tömeg tevékenységének rugóit vala-

mi ` .mmanens" erőben jelöli meg. Ez az egyéni tudatot helyet.w 

tesiti, erre a belső akaratra ruházza it.  Szükségképpen vá-

lik felfogása fatalistává: ezen törik meg az egyén irányító 

akarata, ezért válik lehetetlenné a  tömeg vezetése. A törté-

nelemalakitó nép realitását és saját elképzelését ugy egyez- 

teti össze, hogy mindkettőjük fölé felsőbb egyéni akaratot 

állit . Easonló gondolat nyilvánul meg Bir6 va1lomá óban. 

1 .: világ, 1919. mérc.. 16. Franciaország 
2. Uo. 1919. mitre. 2o, Az  uj korszak 
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"Soha olyan világos nem volt számomra, mint most, hogy a 

történelmet nem emberek csinálják. Nem az  emberek  irányit- 

ják a történelmet, hanem a történelem irinyitja az embe- 

reket. A  történelemben  van egy immanens akaratt annak en- 

gedelmeskedünk valamennyien. A legtöbb r amit tehetünk az, 

'bogy igyekszünk felismerni ezt az akaratot„ becsülettel 

engedelmeskedünk neki és hüséggel szolgáljuk." 1  

Ennek az aknratrak engedelmeskedik a későbbiek során.'Vyx ul-

timAtuma, irja a Tanácsköztársaság'kikiáltásánPk napján, "vi-

lágossá tette itt minden ugynevezett polgári politika csődjét". 

A polgári irók és ujságirók  közül talán ő az egyetlen aki 

fel tudjamérni a proletérdiktatura jelentőségét. A Magyar Ta-

nácsköztársaság oimü cikkében elemzi azokat as okokat, amelysk 

Magyarországon a munkáshatalom megteremtéséhez vezettek. Min-

denekelőtt as antantnak a Károlyi-kormány közeledését olutasi  

tő magatartása. 

"Azt ,  hogy a helyzet ilyenmegrenditő egyszerüséggel bil 

lent át balra, kétségtelenül azok a gonoszok, együgytiek  
és ostobák idézték elő, akik Párizeban gyógyszer helyett 

mhrget főznek a beteg világnak." 
Allitja Birót a proletárdiktatura oldalára? A polgári demok-. 

riteia többi hivéhez hasonlóan Örömmel látja, hogy "a nagy át-

alakulás Magyarországon vér nélkül„ sőt ugyszolván zökkenő 

nélkül ment végbe." Ugyanekkor ugy látszik, hogy a proletár-

batalom meg tudja védeni Magyarországot a fenyegető táma4ált: 

sal szemben, uj diplomáciai körUlményeket hozva létre. Az or- 
szágban a munkáspártok egyesitésével megvalósult altroletari- 

I. A Diadalmas Forradalom Kónyve /szerk. Gellért Oszkár/ Bp. 
1918. 45. lap' 
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átus egysége, és ez a hatalom számithat a nemzetközi munkásosz-

tály, főként Ssav jet--Oroszarszág támogatására. Bizik a forra- ►  

dalom továbbterjedésében is.  . 

ttUagyarország barátokat és szövetségeseket csak a proleta-

riátusban kereshet. A győzelmes orosz, az egyelőre vivódó  

német, a készülő cseh, az elnyomott román, a nagyhatalmu  

angol proletáaciátus, ezek felé kel3, utat és tájákozódást. 

keresni. A budapest3, események hire mintegy óriási dőrdü.-  

3.és, ugy fog Bu.r6pán vág3ghampö3:yögrai e megriaszt itt és  

felriaszt ott. ... Budapest ma a világtörténetnek egy uj  

fejezetét nyitotta meg. "1  

Rem kevesbYE: fontos az a körülmény sem, hogy politikai képzett-

sége ellenére sem  érti teljesen a proletárdiktatura lényegét. 

József Farkas két tanulmáxxyban foglalkozik a polgári irók és  

a prcaletárdik:tatura viszonyával. Megállapit  ja,, hogy az irók, . 

müvészek csatlakozását elősegiti, bogy a munkáshatalomtól Pol -

gári reményeik valbraváitá.sát vár já4 Neaon,l6an fontos Bir6 e-

setében, hogy a proletárforrada2Om:at egyuttal nemzeti forrada-

lomnak látja.  A diktatura világtörténe3.mi hivatásának azt te-

kinti, ebben a polgári radikalizmus igényeit fejezi ki,hogy  . 

megmutassa: a vérontás nem jár ' együtt vele.  	 . 

t:A proletárdiktatura kifelé, a kapitalista társadalommal  

szemben: diktatura; befelé azonban - a proletáriátuson  

bel t]. demokrácia.°  

Természetesen proletáriátuson nem-csak a munkásságot érti,  ha-

nem ide számitja a középértelmiséget és a kispolgárságot is.  

Világ, 1919. márc. 22. Magyar Tanácsköztársaság  
2.. Irodalomtörténet 1959. 2. szám 16o-162. A Tanácsköztársa-

ság irodalmi  publicisztiká áb61 ás Srodal mtórt' et ~. tz1 e-  
mények 1959. l~«-214. b 369-387.  Gondola~©i~ ~  a ~~. iro$~a~ar61 

~ : Világ, 1919. mare.  25. 
ég 

	hivatás  
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Károlyiék és Jásziék lojalitásra szólitják fel hiveiket. Já-  

szi márciu 23-án hivatalosan feloszlatja az OPRP-t. A követke-

ző nap megszűnik a Nemzeti Tanács és az Országos Ftiiggetlersségi 

Part. 

Biró igen aktivan bekapcsolódik a munkába, elsősorban az 

irodalmi élet megszervezésében vesz részt.: Politikailag ő is a 

polgári radikálisok és a Károlyi-kormány által megkezdett de- 

mokratikus feladatok megoldását várja, és minden ilyen törek-

vésében támogatja a tanácskormányt. Ujságirói munkásságának ke-

vés nyomát találni ebből az időből. A Világ vezércikkei márci-

us  25-től névtelenek, április 20-tól pedig Fáklya címen a Köz- 

oktatásügyi Népbiztosság szerkesztésében jelenik meg Irodalmi .. 

és művészeti lapként. 
április második felében Hamburger népbiztossal, Móriczcal 

és külföldi ujságirókkal rókkal a Somogy megyei  termelőszövetkezetek 

ben Jár, hogyan nyilatkozott erről az utjáról, erre vonatko- 

zóan nem találtam adatot. 

Nem véletlen,, hogy elsősorban az irodalmi élet szervezé- 

sérv szorgoskodik, hiszen a Tanácsköztársaság irodalompolitiká- 

jával a  legmesszebbmenőkig egyetérthet. Ez a kulturpolitika 

másokban is feloldja azt a sulyos dilemmát, amely miatt polgá- 

ri irók a forradalomtól idegenkedtek. 	 .. 

"A  szocializmustól... senki se féltse az irodalmat és a 
müvészeiiet,...nem igaz, hogy a szocializmus emberszemléi 

tete, társadalomszemlélete, történelemszemlélete művészi . 

szerpontból meddő és szimplista módon egyszerüsitő - el- 

lenkezdlega uj és termékenyitő szempontokat adhat a leg- 

gazdagabb tehetségnek. ... „1  

l: Vörös U3ság, 1919. máj. 16. Az Irói Szakszervezet és a Szo-
cialista Part 



...lot)  -- 

Sokoldalu tevékenységet folytat. Az Igái Direktórium tagja, a 

május 11-én alakult, 550 tagot számláló IrÓi Szakszervezet él- 

nö#e. A. Vörös Ujságba cikket 3.r az irodalom kérdéseiről. Pat'- 

Cirok uti lakásán tartják május végén a direktórium megbeszé- 

léseit; tankönyvet szerkeszt. 1  . 

Még a Tandesköztársaság fennállása idején Bécsbe megy sza-

natóriumba, a proletárdiktatura bukása után családja is követi 

ide. ]től az időtől kezdve az u. jságirói munka háttérbe szorul. 

Elkezdődik évtizedekig tartő vándorlása, csak 1934--ben telekA.  

szik le Londonban Itt lakik kisebb megszakitásokkal haláláig! 

1948. szeptember 9-ig. 

%. Az emigráció vakvágányán 

Az' emigráció publicisztikai termése igen gyér. Becsben 

emigráns magyar lapokba ir, a Lovászy és Garami szerkesztette 

jövő munkatársa 1921 április-májusában. Amikor Jászi átveszi 

Róna Lajostól a Bécsi Magyar Li jság szerkesztését, ide is dol-

gozik. Cikkeiből. és A zsidók utja cüaü tanulmányából arra kö- 

vetkeztethetünk, hogy átéli, ugyanazt az ideológiai válságot, 

amely a polgári radikálisok huszas évekbeli fejlődésére jel-

lemző. 

Megrendül a hite a radikalizmusban, és a forradalom bu-- 

1. Vö. Pesti B.irlap, 1919. ápr. 12., és leányának, Biró Vera-
nak hózzám írott levelei. 



kásából arra következtet, hogy ez az ut járhatatlan. Ez tük- 

röződik a Tanácsköztársasággal kapcsolatos értékelésében is. 

"A  szervezett munkásság szempontjából magyarországi 

bolsevizmus... több volt mint Min, - hiba volt. Jóvá a- 

lig tehető, sulyos történelmi. hiba. " 1  

FimArasztalő i  történelmileg hibás ítélete természetesen követ-

kezik abból, hogy Jászi tanitvány volt, Tekintetbe kell venni 
azt is, hogy a szocialista Garami a Jövőben 1921-ben hasonló . 

értelemben ir a bolsevizmus és Szovjet-Oroszország közeli bu-

kásáról. Biró elméleti következtetései látszólag a forradalmi 

gyakorlatból, a logika törvényeinek megfelelően folynak: hibás 

az az elgondolás, amelyet a  tapasztalat nem igazol. Nem veszi 

tekintetbe azonban a Tanácsköztársaság létrejöttének és buká-

sának történelmi körülményeit. A szocializmus kétségtelenül 

kell, de erős mbdositasára van szükség. 

"Világos: szocializmus nélkül el kell pusztulnia a világ- 

nak. /3e .lehet, hogy a régi szocializmussal is el 

kell./"2  

A szocializmus uj formája a keresztényszocializmus lenne! Egy  

lépést nem tudott megtenni, tesz páromat visszafele. Ez az el-

képzelés még a polgári radikalizmushoz képest is reakciós, de 

szub jektiv jóakarata nem kétséges. 

Most, tetőződik nála az az 1910 körül megindult folyamat, 

amelynek során harcos ateistából vallásos meggyőződésű lesz. 

Egészen hamis dilemmát állit a társadalmi fejlődés középpont-

jába. "Európa létének döntő nagy kérdése: pogány marad-e Eu- 

1. A zsidók utja Wien, 1921. Pegazus 54, lap 
2. go, 13. lap 	. 
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rópa vagy kereszténnyé Lesz." A politikai  és társadalmi kérdé-

seknek ez az ősss emosása nem egyéb a forradalomtól megriadt 

polgár botobkáió utkeresésénél . Kereszténységből és szocializ-

musból összegyurt uj vallás. ez a kivezető ősvény' Eeliil.et 

jelenségekből kiindulva paradoxonhoz jut: a báboru előtti szo-

cializmus a legkatolikusabb, a katolicizmus a legszocialistább 

szellemi és politikai Aramlat volt. Ezt is elfogadja inkább i-

gazságként, hogysem elismerje, egy forradalom bukása nem a 

forradalmi ut helytelenlégót bizonyít ja.  
Most a világháborut is u j,, vallásos szempont szerint ér-

tékeli. A régi vallásokkal szembeállitja, hogy Angliában és 

Németországban, Franciaországban és Olaszországban, Magyaror-
szágon és Oroszországban - protestánsok és katolikusok, pre 

voszlávok és az anglikán papok egyaránt megáldották mindkét 

fél fegyvereit. A régi vallásoktól elválasztja, hogy osztály 

jellegült szabja meg dogmáikat. 

"Magyarországon a megkeresztelkedés őszintesége nem azt 

jelenti, hogy megtérek a kereszténységbe, hanem hogy el- 

fogadom egy társadalmi réteg felfogását. Ez az, tani nem 

megy. Mert a Szentháromság tanát el  tudnám fogadni, de 

azt kívánják tőlem, hogy fogadjam el a szentkorona tanát 

is és a szent nagybirtokot és a szent cselédtörvényt. „1  

A felekezeti szempontot lényegtelennek tarja, de uj funkciót 

szán a vallásnak, ezért "a lármás, céltalan és kimondhatatla-
nul egyityü un. antiklerikális agitációt" ellenzi. Az "elfo-

gultságoktól" rendkdvü.l ellentétes módon, gyakran visszafelé 

szabadul meg.  

1. Bá.ró i.m. 7. és 46. lap  
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Na  a Tanácsköztársaságot nem is, az októberi forradalmat 

vállalja a Horthy-rendszer rágalmaival szemben. A Tisza-per i- 

dejan, később Károlyi perbefogásakor is hangsulyozza: 

"az októberi forradalom Magyarország életösztönének meg-

mozdulása volt, hogy a négyéves báboruban reménytelenill 

vérző magyar  nép mix en igazi óhaját és minden történel-

mi törekvését reprezentálja."1  

Az  emigráns  magyar sajtó legnagyobb érdeme, hogy politikai Al-

lásfoglalására tekintet nélkill nagy része van a fehérterror 

leleplezésében. A polgári radikálisok élan járnak, Bir6 ekkor 

irt cikkeinek többsége is a keresztény-nemzeti kurzus igazi 

arcát  mUtatja. 

" A mai Magyarországnak minden társadalmi baj ellen egy 

univerzális szere van: a bajonett. Bajonettel és börtön- 

• nel gyógyitják a mai Magyarországon a rokkant katonák e-^ 

légedetlenségét is, a hadiárvák panaszait is, de még a 

tüdővészt is..."2  

A fehérterror teszi aktuAlissá a zsidóság-magyarság problémát. 

A magyarországi antiszemitizmus hatására irja A zsidók utja 

cimü kön:rvét. Saját érzelmeinek az asszimilációs vágytól a 

közömbösségen és ateizmuson'At a katolicizmushoz, sőt keresz-

tényszoeializmushoz vezető ut ját is végigtekinti. A zsidókér-

dést társadalmi összefUggésében, történelmi fejlődésében vizs-

gálja, és mar 1917-től megvallja a zsidósághoz való tartozását 

és azt is, hogy egész élete, élményei, nevelése, izlése, szo- •  

kásai véglegesen a magyarsághoz kötik. Az emigráció elmélyiti 

mindkét összetartozóst. A fajmagyarkodókkal, pogromhősökkel, 

1. Jövő, 1921. máj. 14• Az októberi forradalom 
2. Vb. 1921. máj. 12. A' szégyenoszlop 
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a Horthy-Magyarország hazafias frázisáradatával szemben csak 

utálatot érez, annál jobban, egész lélekkel szereti az igazi 

magyart, nem a "fényből szőtt hősalakot", hanem az emberts A-

ranyt é$ Adyt. 

iberi egyénisége egyike a legrokonszenvesebbeknek. Mint 

ujságiró a magyar sajtótörténet élvonalába tartozik. Egy elv 

vezeti mindig: becsületesnek lenni, az maradrj a kapitalista 

sajtó burzsoá morált képviselő, a közönség ízlését leső és azt 

minden körőlmények között kiszolgáló légkörében is Ismeri a 

lapokban uralkodó uniformis-rendszert. Nem ringatja magát i1' 

luziókban, és néha elkeseredik az ügyes ujságirók lelkiisme-

retlenségén. 

"Mindegyik  lapnak megvan a maga iskolája: az egyik csen- 

des, nagyképti liberalizmust, a másik áhitatos nemzeti iz-

zást akar minden vezércikkében. ts megkapja. ." "Ha a kö . 

zöndégnek vér kell, a közönség vért kap. ... Hazafiasság 

kell? A legnagyobb mértékben kap. Minden vasárnap egy dia- 

zaáru3_ás főjön a fazekában? Fő. Lincselésre való biztatás 

kell? Megkapja. Tiszitás a néger, a japán, az oláh, a zsi' 

dó ellen? Tessék parancsolni, "1  . 

De más az ujságiró és más a publicista. Az ujságirónak legtöbb 

esetben nagyon mindegy, milyen politikáju lapot csinál' A pub- 

licista eszmékért harcol, egy politikai elv, egy meggyőződés 

szolgálatában áll: "alighanem a világnézet az, amely az ujság- 

i.ró -becsüil.et iratian törvényeit diktálja..." 

1. Biró A sajtó Bp. 1911. Modern Könyvtár 15.. és 3o. 1aY, A 
sajtó erkölcsével foglalkozik még a Wiligalt Huszadik  Század 
körkérdésére adott feleletében 1912. 6oi. lap. 
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Vezércikkei, rövid lélegzetii irásai egy világnézeti-poli-

tikai alap: a polgári radikalizmus szolgálatát vállalták. Szer-

kezetük logikus, kereken komponált formájukkal értelemre ha-

tók. Sajátos ritmusukat pattogó rövid mondatok és a hosszabb, 

szines jelzőkkel diszitett impresszionista  prózaforma  vialtako,- 

wise adja. A racionális érvelést belső liraiság egésziti ki. 

őszinte, ittfiltött  hangjuk  a háboru idején  elmélyül,  és komor, 

tragikus tónust kap,  szaggatottá,  lihegővé lesz. Ki nem mon. 

dott vagy csak félig kimondott gondolatok vibrálnak benniik. 

Ez a müvószi szintre emelt préza sok tekintetben Adyéval rokon. 

Stilusa izig.vérig modern, városi. A tobzódó jelzőkön és hat-

ravetett, fokozásként alkalmazott határozókon kivül más diszi-

tője nines. Szókincsében nem talállirk, mint Adyéban, archaikus 

elemeket, a biblikus kálvinista nyelv nem hat rá. 

Huss évi szerkesztői.ujságirói tevékenysége alatt hihetet-

len termékenységgel több ezer vezércikket, "strófát", "levelet" 

stb ir. Ezek a mindennapos szerkesztőségi robotban született 

alkotások tartalmi és formaievényeikkel kiváló szépirói te-

hetségre mutatndk. 
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Még nines tizennyolc éves, amikor első irói próbálkozásai 

megjelennek. A Magyar Figaróban öt vers 1898. márciusától ju-

liusig. FArizsban is ir, és csak Nagyváradon hagy fel a költői 

kisérletezéssel. Ugyes, de nem eredeti rimelő„ a vemirás ekko.,  

ri tekintélyeinek bilvöletében. Sejthetően egy-egy rövid életü 

szerelem baJtásait kicsit édeskós, magázóf AbrAndos, csevegő 

versek, mint a Zola vádiratát idéző Paccuse‘ 

"Vádolom azt a gyönyÖrü 
Eht szemet, 
Ragyogása elvette az 
Eszemet. 
Titdolom nagy sulyos vtiddal 
Szép  magát,  
Bátatomra,- bogy egy csókkal 
Irt nem ád. 

Vádolom a gaiamblelkét„ 
Mért oly JO- 
SzépségéVel-mért oly biinre 
Cs:MAU* 
Vádolom: az igazságot 
Keresem! 
Irádolomt mert nagyon, nagyon 
Szeretem." 1 	' 

A két Flóra eimü más tipust-khpviself-a perdita versek hangját 

üti meg. Kifejezéseiben tulz6 0 , formailag kicsit alaktalan. - Ieg. 

nagygbb hiáaya, bogy a mondanival6 soványsága miatt bőbeszédil. 

"6 az brakéj leánya 
Ott a kinnak ős honán! 
az örök kéj 

ő a testesült gyönyörl 
S  az emberek milliói 
Nem vágyninak már az égbe, 

-Nem az örök tdvösségre-
ae vágynának égő ttizre, 
May pokolra, -  
Eárhozatra, 
Csak azért, hagy  Flórit lássák, 
Csak azért, bogy csókját várják 

Flórát lássák4.. csőkját várják!" 2 

1. Magyar Figaró, 1898. március 6. lo. szám Paceuse 
2. Uo. 1898. julius 31. 31. szám Flóra 
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Saját emidezése szerint  Ady Fantom eimiz versének megjelenése  

után hagy fel a versirással.. Talán maga is észreveszi: a leg -- 

magasabb rang, amit elérhetne, .  hogy Q lIót is elfogadja verse-  

it, de á sem Hiss József-i babérokra pályázik.  

A  verssel egyidőben a próza iránt is vonzódik. Három no= .. 
vella jelzi nagyramen€3 vagyait, és a ffiEg.szüná Fi,iggetl.enségbén  

beharangozott regényterv, a Sz€akeiy .  Balázs. . i  
.. 	

, 	 .n_ .. 	n.-...... 	._.. 	ha. 

A novellák kiiziil Az asszony érdemel figyelmet. Ez jele-

nik meg először a Szabadságban is, Családi boldogság cim.en. 2  

	

A  kissé naturalista 	expozició után motivuma3.ban jellegze- 

tesen Biró novella bontakozik  ki. - Kalmár  szerelembál sa.Osill,  

de a nyomorban megfakul és eltünk az  érzés tüze a bázastár- .. 

sak közötti kaposalatból. firettségi találkozójukon Kalmár volt  

osztálytársa, iTégb,es miniszter is megjelenik. Az egész társa*-  

aág tettetett közönnyel fogadja. Végbes Kalmárné mellé ül let -  
a boldoguláshoz stilk:Séges  áthelyezés hamarosan  megvan. Valet.~ 

mennyien "lrigyelték őt azért, mert tudták, bogy a felesége  

meg 
 

fogja esalni a miniszterrel.  
Szükszá.vuan, erőteljesen vázol ja a mesét, és mégis  több  

mint egyAzerii szerelmi háromszög, itéletet mond. A  családi  

boldogság mindössze ezen mulákz kihasználni az összeköttetést,  
.. . 

eladni  a  becsületet, egy kicsit  visszaélni a b.atalommal• l:rigy-  

liósre méltó ember! ' --  Csak az exporició szerkezeti törése mutat  

gyakorlatlan kézre.  

1. Függetlemst , :1$98. szeptember 22. Hat eredeti regény. . ".a . 

századvégi társasélet egész  kaoszát mutat ja be Bsró Lajos
Székely Balázs  eimiü regényében."  

2..  Uo. 1898. augusztus 14, ill. Szabadsag, l9oo. március 8.  
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Első elbeszélés köteté . Nagyváradon jelenik meg 29a1-  

ben  A  Laszky n<yomdában.. A ~~Bálvényrombolók a Szabadságban kö-

zalt legjobb  novellákat tartalmazza. Programadó cime nagysze--  

ri+Yemt foglalja össze az induló ire)  emberi..,  mi€vészi Magatartá-

sát Ennek a magatartásnak alapvető mot3.vuma a lázadás minden  

ellen, ami régi és elavult megszokás, amely visszatart poli-

tikában„ erkölcsben, társadalomban, mOvészetben.  Támadni  

duiattai, heves,  fiatalosan, egybemarkolva apró hibát, nagyot,  

mely bűnnek  számit, a guh,.y, a megvetés, az  utálat és hideg  

lenézés hangJán. Megdöbbenteni, megalázni, ledönteni, lerom--  

bolni .  

Ezt az Allás,foglalást nemcsak publicisztikájában tartja  

szem. e3c"stt, Igy nyilatkozik nem  sokkal megérkezése után az  

emlékezetes Rád14.afférban. "6h ., tévedés az, hogy az if ju ti-

tánok lenéznek mindent,  ami  régi. Nem, d8 azt vallják, bogy  

a régiség nem  tesz,  b,alhatatlannA " 1  

A  vörös boritóju kis kötet tizenhárom novellát közöl. . 

Ady szép,  szenvedélyes és gondolkodó kritikája is anarch:i:kus  

és romboló vonását hangsulyozza:  

'tB.i.ró és áz u  j  keresztelők azért irnak, bogy  megdöbbent -

senek, hogy kétségeket támasszanak, hazugságot ösziassanak s  

bálványokat rombol janak... És anarchista minden kiválasztott  

embere a mai karnniti!*, 2  

Korai elbeszéléseiben csiráiban jelentkeznek a későbbi milvek 
 

főbb gondolatai. Elsősorban a polgári erkölcsrend  ellen támad.  

1. Szabadság, 1900. március 29.  
2. Nagyváradi Napló, 19o1.. november 5. Egy cú ikes ember meséi.  
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trdekes ez azért, hiszen politikai célkitüzései: a polgári. rend  

megteremtését célozzák. Mégis tökéletes öaszhamgban van vele, . 

mert a már meglévő elemekkel  különösen éppen erkölcsi téren  

elégedetlen. Az elképzelése szerinti kapitalizmus erkölcsei  

mások.   

A polgári társadalomban ellentmondás van az eszmények  és  

a prózai gyakorlat közt. 'A legtöbb illuziót a gzereleuhez--  

h3.za$ságh  oz füzik. A Po}gArság kezdetben valóban puritan csa--  

iAdi élete, szinte  teljesen érzelemmentes volta  ellenére, tar-

talmazott valami tiszteletre-méltót« Később a szígopu forma-   

kat beryls érzelemmel töltcitték i meg, a középkori  nőkultuszt  

ga;tták rá d3,szként. A megtartott formék puszta diszletté kop-  

tak, a talmi érzelmeket ezzel takarták el. A házasság szentsé. 

ge nyúg lett, az erényes nő, a tisztes családanya vajmi ritka.  

A családapák nem beosületben őszültek meg, de a törvénytelen'  

gyermek továbbra is megbélyegzett. A szeretőtartás gyakorlat. : 

de a házassághoz a.leg:£ontbsabb kohók - a , hozom mellett  

az érintetlenség. Az álerkölcsnek ezt a területét választja  

S r6 elbeszélései témájául. 

A bálványrombolók a hamis bálványokat döntik le -ályen  

értelemben cinikus Nem az igaz szerelem lehetőségét tagadja, " 

hanei azt; hogy igaz maradhat. Nem a gyermeknek szüle, iránt  

érzett szeretetét vonja'kéte f  hanem a konvencióktól megköp-  
l  

tött, emberségétől megfosztott .kapcsolatot ítéli el ..i em az esz-

ményit tagadja, hanem torz megvalbsitása ellen tiltakozik «  

Elsősorban u j-és egyéni meg or á1.ásra törekszik.  

A családot : csak a formák tarják össze, ezen belül min-

denki  éli a maga életét. A kis Jani csak annyit tud a méltó--  



ságos papa halá,Liről, hogy ezentul nem kell iskolába járnia. 

Szeretetre vágyik, bosszut akar Allni magányosságáérts angyil-

kos lesz, hogy megijeaze anyját. A mama a szomszéd szobában 

udvaroltat. Janival senki sem törődik. 

'EMma huszonnégy évoo koráig életét beteg anyja  ápolására  

forditotta. Most völegénye van. Nem szereti, de szerelmes akar 

lenni,  csak  ez a kielégeletlen vágy ég benne. Esküvője előtt 

anyja sulyosan megbetegszik, és Emma hősiesen gondozzas ha meg-

hal o  nem tarthatják meg az esküvőt. 

Csáth Iránke sánta, beteg lány.  Szeretetre, szerelemre vá- 

s apja megszerzi neki: a homisk 	As, váltóhamisit6 

Geréb hajland6 pénzéért szerelmet mutatni, vőlegénye less. A 

lány is, az apa is drill, hiszen a boldogság ugyis csak 

az boldog, aki nem veszi észre a valós4.ot. 

Igy  elmondva tul egyszeriinek, egyik-másik történet sutá-

nak tunhetik. A formanyelv ingadozó, gondolatritmussal kisér-

letezik, alaphelyzetei néha mesterkéltek, a csattanóra kiéle-

zett megoldás kissé erŐszakolt. A tartózkodó magatartás keser-

nyés cinizmussal váltakozik. Még nem találja meg igazságalnak 

a megfelelő format. Nem maga a birálat a póz, az nagyon is 

meggondolt, Ady emliti az Egy  cinikus  ember meséiben: 

"Én láttam Bir6 Lajos minden csákányforgatását. Sulyos 

témáin e könyvnek sokat töprengtiink." 

Az ujságcikkek gondolatait 	programatikus megfogalma- 

zásban tartalmazza a cimadő novella. Balázs Sindor rapszódi-

kus viharos beszéde még inkább publiCisztika. 

"B Alványrombolók vagyunk, Uttörői vagyunk 

egy jövendő uj világnak, amely tisztább és igazabb lesz 
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a mainál., amelynek még csak a hajnala dereng. :, .Mi tisz-

togatjuk a szivekből és az elmékből -. régi erkölcs pókh4--  

lóit. inmar tul vagyunk ennek a világnak  a problémáYn. M3  

tudunk olyan igazságokat, melyeket csak halkan sugva le-

het  e/mondani. Bogy a munka szégyen, megalázás és gyalá-

zat és  bogy eljön az az idő, mikor az emberiség munka nél-

kül fog megélxi,, bogy  isten nevével csalják az emberisé-

get  és  tömik be a szegények szájat..."  

Készül a  semmivel sem törődő, kimé3,etl.en hősök megformálására.  

A  Pestis fiatal orvosa már ezt a tipust képviseli, kiesit Jó- 

kai nyomdokain .járva. A hazafiság és bcasazuál.lás zsenije sok  

vonásdban a román.tikuS tudós-ábrázolás jegyeit viséli. +.  

"flóditó, na.poleorni akarat feszitette a lelkét. A teremtő,  

az alkotó erőnek ebben  ,a felséges, kegyetlen nagy pilla-  

matában fogantatott pusztitó, nagy eszméje. Nézte . a ki.  . 

sérleti telepeit, a hét  zárral lepecsételt gusztito erő- 

ket: a pestisnek, ,  a hagymáznak a tenyészetét. A  szürkés,,  

közönséges kocsonya ezer halált rejt magában, a pusztulás- 

nak leküzdhetetlen, soha nem látott ere  jü dém.onAt. ... Hoz-

záfogott, hogy elinditsa a halál legbuzgőbb szolgáit, a  

pestist ,  és a tifuszt. A mikroszkópon villogó szemmel néz--  

te egy ideig a zselatin-tenyészetet: a rombolás pokolbi-

rodalmét. A baktériumokban, a ,p~-~.caalaku szörnyetegekben,  

a gyilkos és legyőzhetetlen apró lényekben gyönyörtzsége  .. 

volt most," 	 . 	 . 

A romantika idejét-mult fogásai élnek még l3irönál, de a bál*  

ványromboló egyben  Nietzsche szülötte is;  Ubermensch a régi  

kötősben. Hozzá kell tenni, hogy a párizsi élmény i2  odalm:i   
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lecsapódása, hogy korai elbeszéléseiben Grand. Cuignolr-sxerü  

témákkal találkozunk.  

A századforduló divatos gondolkodói, Nietzsche és Schópeb-y  

hauor hatnak rá. A Pridikációkban halálról 	szerelemről el- 

mélkedik. Hódol "a nasty :;ermán felséges agyának teremfiménye"  . 

előtt. Ssive "szeretettel és a boldogitás és  megváltás forró  

vágyával" van  tole, de pesszimista hangulataiban utál ja  pá  tö-

meget, a csordát 44 . Elfogadja .Schatpenhauer tanitását:  

"minden világos elmének legfőbb kötelessége hirdetni !  hogy  

a kultura hazudik néha, de  az állati ösztön  sohasem hazu-  

dik t haagas 3unk tehát az Allati ösztönre."  

A kötet ős az ez időben irt, de fel nem vett elbeszélések az  

irói utkeresés do%sm.er .t`tmai. Még nem  sikerül  egységes szinvo-  

i'te l  u,. .szépen fiormá3.t miiveket irnia, aminthogy publicisztikája  

is ellentmondásokat tartalmaz. 
 . 

A vidéki kis kiitetr8l a helyi ujságokon, a Nagyváradi Nap-

lőn, a Nagyváradon és a Szinházi Ujságon 	ir á Festi Nap- 

lé, a Szegedi Napló, a második  kiadásról 19o2-ben még aMagyar  

Hfr3ap és aBud.apesti Hirlap. Biró igy  nyilatkozik: semmi si-

ker. Kétségtelenill csak annyi az eredménye, hogy irója nevét  

néhányan megjegyzik, ks:iaiv  ja maga e3.len a bálványimádók ha-  

rag ját. 
.
A Nagyváradi Szinházi Ujságban az elismerő kritikában  

ilyeneket találunk: 

"13x.r6 Iajos novelZá3:nak tárgyai is mind a rendkivil].inek ~ 

a különösnek a hajhászását mutatják. ... A mélységet na- 

gyon is keresi,  ős ezért sokszor sekélyes vizbe lép.' t 

A rosszindulata "sokszor" és "néha" azt mutatja, hogy a könyv  

elevenbe talált. 	 .  
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A novellairó Biró Lajos teljes elismerése csag ujabb kö-

tetei, a Harminc novella /1906/ és különösen a Huszonegy novel-

la /19©6/ megjelenése után következik. . 19o4 elejétől rendszere-

sen havonként egy-két elbeszélését közlm. a Budapesti Wapló d  

19o5-t©l: ,pedig a vasárnapi  számokban Ady  versét követi .  Neve 

ekkór,már értéket, pzinvonalazt jelent. A Budapesti Naplót  or-

szágszerte ezrek olvassák, és nem  lebecsülendő abból a szempont-

bél sem, hogy óvelag ez volt Ady és Biró ugyszólván egyetlen 

faruma, nev'iák megismertetésében elévülhetetlen €rdemel. vannak. 

Biró novellái szerepelnek  a  Nyugat előzményének tekintett 
Magyar Géniuszban, .a  Figyelőben, megjelennek  a Szerda hasábja. 

in. A  Nyugatnak  megalakulásától 1929-ig, amikor a terjedelmes 
névsor lekerül a eiml.aprál, ,főmunkatársa. Több elbeszélése,  egy-
felvonásosa, regénye először itt jut az  olvasók  elés  néháryszor . 
igényes könyvismertetést ir a.Szenále rovatba. Lassan nincs o- 

lyan icodatomnal foglal..kozö,folyói,rat,ujség, amelyben  nevével 
nem  találkoznánk, Az Uj Idők, a Vasárnapi íT jság ;  a Képes Hét 

és  Az trdekes Ujság, aIesti Napló és a Neues Pester Journal 

egyaránt szivosen közli irásaii.t. Az Ujságnak is rendes vasár :. 
'napi tárcairója. Busz óv alatt w  1906-tbl. 1926-ig tizenhét 

kötete jelenik meg. Az Athenaeum 6s a Fantheibn, a jó  szimatu 
Singer  és Wolfner vállalkozik kiadásukra, de a Modern Könyvtár-

ban  és  a Magyar Könyvtárban is jut hely  számára. 
A Nagyváradon megkezdett irányt folytatja tovább, de jó. 

vá.1 szélesebb körben  az egy témán  belül,fejlett és kifinomult 

művészi  04;közök.kel. 

Novellaban legszivesebben és legtöbbször a polgárság é- 

letét mutatja. FeltUnó, hogy ezekben alig érezhetni azokat az 



-115- 

ingadozásokat, amelyek radikalizmusát jobb vagy baloldali irány- 

ban mbdositják publicisztikai tevékenységében* Témáit, hangját, 

Allásfoglalását kétségtelenül a radikalizmus határozza meg: a-

lapvetően  morális szempontu« Céljuk a magával elégedett polgár 

kételyeinek felkeltése, annak a földindulásnak a megmutatása, a- 

mely a társadalom biztosnak látszó alapjait megren.diti, és bi - 

zonytalann.á teszi a jövőt. 

Különösen a cinizmusban, pesszi.ra3.Gmu,sban, a régi nézetek 

elavulásában jelentkező erkölcsi válságot ragadja meg nagy si-

kerrel. A radikalizmus hatása az is, hogy nem elsősorban osztá-

lyok, hanem a. magánélet prQblém.ái érdeklik, nem a munkás ki - 

szolgáltatottsága,  annál jobbara anök helyzete. 

A polgári::,tarsadalomba,  . a .leaxay egész élete arra van be-
rendezve, hogy férjhez  mera jen: A férjfogás müvészetét hihetet-

len furfanggal, ezernyi cselszövéssel gyakorolják. Ebben a sors-

ban egyformán osztozik Krausz Klárika, a kis zsidólány /FérjhezM- 

ád:ás/, Prank Lim és a kegy-etlenül gőgős, királyian szép Zélyo- 

mi Jeanette. Véha véres, kegyetlen és egyszerre tragikomikus ez 

á, ;  küzdelem, a barom Hiave.tiay lány ennek  lesz áldozata: 

A b.ázasságban megkeseredik a nagy küzdelmekkel kivivott e- 

Tedmény,► A lángoló szerelem, ha volt is, megszokássit lanyhul, s 

a legkisebb ok elég arra, bogy kilobbanjon./Matt/ A külsőleg 

legharmnikusabb, a boldognak tünő házasság csak kifelé az, a 

formákra vigyáznak /Leszámolás, DrAm.arészletek/: 

A mamák és a nagymamák féltve őriznek egy titkot, már  ma-

guk is alig emlékeznek, hogy boldogtalanok, voltak, hogy menekül- 

i szerettek volna /Oreg emberek/f 	. 

A polgári házasság alapjaiban hibás. Ezt a tételt igazol- , 
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3a,  hogy  - fátumszerűen - a legnagyobb, a tökéletes boldog- 

ságba mindig beleszól valag apróság: a mult egy része vagy  

egyszerűen az,.  hogy  közben eltelt az idő. /Az  idegen  gyermek,  

Az ítélet! A tragédia bekövetkezését több novellában arra épi-

ti, hogy az emberek bizonyos dolgoktól irtóznak. Máskor az  

emberi gyengeségek szolgálnak alapul a  szerelem cselszövései-

ben  /Uka, A poharak, A betörő/.  

Az  igazi boldogságot az erőszakkal, vagy gazdasági érdek-

ből létrejött házasságban sem a férfi, sem a nő nem találja meg.  

Csak azok boldogok, akik sob.asem jönnek rá, hogy van magasabb- . 

rendi élet is.  A régi tisztes családok ritka példája a szürke  

kis emberek, alázatos asszonyok  házassága.. /Fear nász, Egy 

házasság/  

A helyzet vámszedői a szeretők. Nem démonok, hanem a .ma*-  

g~ak nevében üzletemberek: a szépség, a fiatalság, az egészség  

a tőkéjük. Tisztességes életre vágyódnak. Ezért járkál a gdz:  

lángok alatt, hóban toporogva Teréz, az utcalány /Csuka 1l.Íst- 

vára/ q  A hozományát gyü jti össze az Olympiában Szeréna /A2 ispán..  

né/, ezért harcol ravaszul Teca, a kis szinésznő. 

A tisztességes uriasszonyok megvetik., lenézik őket. Gaz-

dag, szép, elegáns asszonyok, művészfeleségek tizóves találko-

zóra gyűlnek össze. Egyik osztálytársuk, volt barátnő jük,Ieu-  

'irt Emma -Budapest legfeslettebb, leghóditóbb kurtizánja, az  

asztal végén kiközösitve ül.. Egymás közti csendes beszélgetés.  

ben titkok oldódnak:mind. válik Vagy válni készül, valamennyi  

nek rosszul sikerült a házassága. A találkozó végén la ül a'  

csendes és csodálkozó Olivia tanárnő helyére a'°és nemsokára az  

egész táraság...csillógó szemmel és borzongva, néha kissé ezé-

gyenkezve,d.e szomjasan hallgatta...feivilágositásait." /A  ha-

todik osztály/  



hóditó, a diadalmaskodó, az előnyöket élvező a férfi. 

gazi nagy szerelem csak egészen fiatalon  fűti net, s eset-

leg  örök  szerelom marad, ha teljededését valami megakadályozza 

/A tó, A gyászoló férfi/. Nekica házasságban elsősorban a bozo-

many  a fontos. 

A nőtlen fiatalemberek élete a legsivirabb, leglaposabb, 

többnyire csak a  pénzen  vett szerelmet ismerik: Ritka kivéte-

lek, akik érzik, hogy nem a hóditóknak, az élet királyainak van 

igazuk, akik tiltakoznak az önző tarsadalom, az embertelen gaz-

ságok ellen. Az 8 szavuk azonban nem számit, a szerelem éhezői 

közé tartoznak. Az ilyen ember hiába 

nérzi, bogy a másiknak nincs igaza, hogy gaz és alávaló s  

de érzi, hogy  Ő  is a szerelem éhezői, a csókok koldusai 

közül való és hogy a természet ostoba nagY igazságtalansa-

ga fosztotta meg attól a lehetőségtől,  hogy  a maga 

gat asszemérje a másikéval." /Csókok koldusai/ 

A hóditó férfiak sora  is rendkivill változatos. Elárulják 

a szerelmet, A "Rátótin vőlegénye karcsu, magas, fekete 

kicsattanó egészségii harminekét éves fórfi. Kéjelegve ablaze 

meg menyasszonya első szerelmének emlékét, zettenetesen szé- 

gyenli, bogy egy szerencsétlen gyenge ember megelőzte. 

te,"4'n a magg multjAnAle ezt a részét bantani akarom.,. ki 

akarom tepni, rá akarok taposni." 

A birtokos önző.és  brutális,  visszataszitó gőgje ól benne, ma-

gához akarja alacsonyitani, meg akarja semmisiteni menyasszo-

aya emberségét. "Csak  mindig azt kell mondania, emit én mondok." 

A polgári házasság a nő szentesitett prostituciója, de az-

zil válik a férfi samara is. Az élet  harcát  ki több, ki kevesebb 
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ideig birja. A szegény hamarabb dől ki, amikor belülről meg-

érik az elaljasodásra. Az élet előkelő formája nem érhető el 
és elárulja. Az arisztokrata finomségért lelkesedő fiatalem-

berek sorbanmegnősülnek pénzért .  Tudják, hogy ez beestelen-

ség. 
"Az aljasság, barátom, b az ember pénzért házasodik .  

Csak a pénzért: Csak azért )  hogy ne kelljen többé harcol-

nia, bogy megpihenhessen, vagyonba jusson. Az aljasság." 

/Al jas emberek/ 

Ritka az olyan férfi, mint loonidasz t  aki hogy meneküljön u-

tőlag, öngyilkos mer lenni. Ezek a prostituált férfiak, ők is 

eladták a fiatalságukat,  szépségüket,  egószséget, őszülnek, 

kopaszodnak, pohosodnak és bánatukat legjobb esetben borba fojt-

ják. A vagyon és a térsadalmi érvényesülés megszállotjal kő.- 

zött előkelő helyet foglal el Utelácz  Gusztáv,  a polgárit 

let karikaturája. 

"Ey másodrangu budapesti gyáros,  Utelácz, elérte életé-

nek harminckettedik esztendejét, és ebben az emlékezetes 

évben megházasodott. RarminWit éves életének ez volt az 

első szabálytalan ős kockázatos eselekedete.  Ez  ideig 6- 

lets csendesen folydogált előre; amikor annak idején. rá- 

került a sor )  belépett volt apja gyárába, amikor apja 

meghalt,  átvette  volt a gyár vezetését;  üzleti  dolgokban 
nem kisérletezett, harem megmaradt a régi biztos uton; 

ami a társas életét illeti, ugynnabba a kerületi kaszinó-
ba járt, amelybe annak idején az apja, ős az életről, az 

emberekről való felfogása is ugyanaz volt, ami az apjáé. 

Wilton ezt a felfogást nem mindig képviselhette, mert a 



kaszin6ban divatba jött a modernség; néha, amikor mar na-

gyonbangosan mondta, -akkor el is bitte, hogy 6 baled a 

korral; lelke mélyén azonban meg volt róla győződve, bogy 

a jó  isten  azért teremtette a világot t  bogy 6 lakatosáru-

kat gyartsonbenne, és titokban semmit a világon jobban 

nem gyülölt, mint a szocialistákat*" 

A fiataI Oltványi„ a miniszter unokaöccse, miután az öreg Set.-

ler anyagi viszonyai felöl megbizható értesitést kapott, elosá-

bitja tizelitez feleségét. A férj öngyilkossaggal fenyegetőzik. 

A nagybácsi mentő ötlettel All elő: királyt tanácsosságot igér 

Gusztávnak.  Utelácz Gusztáv nem gondol többé öngyilkosságra. 

Apré esetek, közönséges történetek főszereplője gyakran ,  

személytelenné yank.  A tipizálás sajátos kisérlete, hogy dia-

lógusainak hőseit nem nevezi meg. A "férfi" és "a n6", "az 6- 

szülő" és "a kopaszodó", a névtelenek, nagyon sok férfi és na-

gyon sok nevébn.beszélnek* 

Néha  szemére vetették, hogy emberei eltiinnek a cselekmény 

mögött.  Ez csak kivételesen ritkán történik  meg, és  nem jelentt 

azt,  hogy  biró nem tud  markáns  embereket, kényesen esztergályo-

zott jeilemeket  alkotni.. Ragyogóan sikeriat Geiger Gal Simon . 

püs.ök  gőgös  alakja, emlékezetes marad, ahogyan a fogadáson 

gunyosan fölcsillanó szemmel, jellegzetesen  zsidós  mozdulattal 

kiutsitja házából "a szemetet", a milliomos rokonokat/A-bosszu/. 

ismerősként  mozdul a fekete  ruhás  dűliedt méltóságu  Zsalud.  

Samuel, aki minden  lehetséges  alkalommal elmondja lelkében mar 

elárult igazságát: "Az ipar a nemzeti vagyonosodás fondAmen-

tuma." Gyiirky Hajdu Adám, "a osendes,  gőgös,  keménydereku öreg-

ur", aki tiz év  alatt  háromezer holdat költött Ilitvay Ramilla- 
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re, a pusztaló dzsentri fényesen sikerült tipusas 

Bír6 lajOs a város irója l  Budapesté és a kisvároség - "Kun-

szállásé" amelynek egész könyvet szentel. Biztos kézzel ra- 

adja meg sajátos atmoszféráját. A kaszinóban Pufi bAosi nagy-

szerűen mega maradék éterből-italből és az eltürt pofonokért 

kaPott Pénsből. Tarányi Under képviselőjelölt megbukik, és el-

bagyja a menYasszon0a, amikor  kiderül,  bogy a mérnök nden hó-

mapban mesatja a gyomráté Pacséry Plóriánt Rinevetik, mert tisz 

tességesen kö eledik a zsi•ó koosmáros lányához, és csodájára 

járnak Teréznek, a pesti oselédlánynak, ski /leaven  éves  és 
még nem volt szeretője. lbt megbukik a világhird hegedümilvész 

és zeneszerző, Déghy, és őrjöngően megtapsolják Viozay /li klim-

pirozáSát. Mindenkinek a sorsa eleve elrendeltetett• Matyinak, 

a kereskedősegédnek bősi cselekvésre egyetlen alkalma nyilik, 

a nyári tüzeseteknél: 
"cselekedni akart, tenni akart valamit, valami különöset, 

valami hősieset, valami nagyot és bátrat, ami elképessze 

és tiszteletre birja az embereket. A kunszállási uteán a-

zonban vastagon és puhán hevert a szürke port a Mátrának 

tiszta estéken is  csak  a körvonalait lehetett látni, a 

Tiszát csak sejteni lehetett valahol a messzeségben, vi 

gasztalanul egyszerü, lapos, poros és békés volt egész 

Kumszállás." /Matyi/ 

Kereskedő, iparos, ügyvéd, orvos, gazda: a kisváros középosz-

taya  ezt. Budapesten kibővül a kör lefelé is, felfelé is. Bo-

velláinak hőse az utcalány, az tgynök, az ujságiró, a gyáros„ 

az uriasszony t a képviselő t aztán irókaestők, szinészek, orvo-

sok, tisztviselők mindenféle foglalkozásu, mindentéle ren- 

és rangu ember. Jól ismeri valamennyit. 
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~fem jelzői értelembe vett hősök. Szűrke, mindennapi embe-  

rek nkér hangoskodva, akár észrevétlenül élnek. la.ndenki be van  

zárkózva a maga életébe, a megszokott formák, a részvétlen ud-  

variasság és illemtudás szabályai közé. A legcsendesebb életnek  

is vannak azonban fordulópontjai, sorsformáló szakaszai. Egy-

egy pillanatra érdekessé lesznek, világitó példává  v~i~►a?t. R- 

zeket a pillanatokat lesi meg az ireo•  

A városban is csak az emberek érdeklik. Min.denkihez érde-  

me szerint nyul, a szivet keresi bennük, aszerint itél. Sokan  

könn.ylinek: találtatnak. A kékharisnya iJili  emberi sulytalansága  

gunyos szavakra birja. Az enartkozó fiatalasszony  "rövid habozás  

után lelkesedik" :a türelmetlen fiatal festők tárlatán; egyetlen  

"eredeti" gondolata: "egész létem ::. sajgó seb, mely reszketve  

vonaglik  meg az élet  minden  érintésére", és azzal jellemzi ér-  

zéeit ., "hogy  még a cipője szabásának is cisszhangban kell lennie  

nemes,  előkelő  és szenvedő lelkével."  

Avatott kézzel mutat igazi nemességet, meleg szívet. For-  

gács könnyes szemmel, lábujjhegyen surran ki Geitz Emma szobá-

jából. Megérdem7l.i a tiszteletet, nagyon ember3. volt  ►  Gaits Emma , , 

az öregedő színésznő letörölte arcáról a festéket, vállalta ez  

öregséget Malatt a .szabában/. 	 . 

Remegő együttérzéssel mond ja el Oreg Baracs István, a haja.  

dani  nagy sziriész tragédiáját, aki aDalas Színházban otromba,  

nevetséges szerepeket játszik, hogy mellette esillogjon, s ikert 

arasson a "%rarju, vérese" Mori Panni /szinészek/. Megkeresi  

a szívet  Napoleon félistenné embertelenitett alakjában /A csá-  

szé,r/, csodálatos intuicióval a pömpe ji katona 	a kövese- 

dett testében is, amelyet a kötelességtudás példaképévé mere- 
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vitettek. A görög katonát Kosztolányi Anatole France Pilátus-

novellájához *  a Judea helytartójához méri. Az ötödik szimfóni-  

ébon a profánul meggyalázott Beethoven halotti maszkját eleve-  

nMiti meg, sfeldubörögteti. a sorsszimfóniát*  Költőiségében  

nagyszerü maradandósággal ez a két novella  kiemelkedik legjobb  

mtvei közül is.  

Embertelen társadalomban a szivét megmutatni nem érdemes.  

A legnagyobb jószándékot és a legtisztább akaratot is csak guny,  

"kinevetés jutalmazza. A sziv megöli az embert; as önzetlenség  

ismaretl:en, a jó cselekedetet le kell tagadni :, meg kell gyaláz-

ni; a gyengét magához hasonit .ja a társadalom A pralogus, Otto-

kár/a  

Az egyéni akciók eredménytelenek, egy emberrel hiába tea  

szünk jót. Titkos panamák, titkos gazságok, titkos csalások  

hálozzák be az életet. Fá3,$ezy Viktor megakadályozza, hogy  Wei-

ler Róza munkanélküli tan.itónc ► a felkinált állásért eserében  

IteOhxxert tanácsos, városatya nhéláe barátnője" legyen. 7Lehn.ert  

a szeretőtartás 	gazembere egész megjelenésével az át- 

lagpolgár megtestesitője. 	 . 

"Sárga a fel.ö3.tfáje, és kerek  a fe je; sárgás a bőre és  

világos a bajusza;. krumpliorra van, szintelen szeme, e-
rősen pohosodik ós negyven éves lehet. Tiirhetetl:enü], vi-

lágos jellege van  az egész embernek, és szinte fickándo - 

zik a buta, a ravasz életörömtől."  

Micsoda sötét  ember ez a gomblqi +'ában krizantémot viselő kis uri  

Pélóczy V'üktor, a jbszivü em.be.rbasát csak azt akadályozza meg,  

bogy a lány állásba jusson. C1 nem v€irosatya, aki visszaélhet a  
hatalmával /A  protektor/.  



- 123 .. 

Az a világ, ahol ezek a történetek játszódnak, a város, 

főként a középréteg vagy a nagypolgárság köre. Gazdaságilag 

rendezett kö.rülméntyek,, több szobás lakások, 363 táplált embe-

rek , a körut 	Biró tudja;  hogy nem messzire ezektől a 

szép, levegős, világos, kényelmes lakásolltfil 61 egy  másik vi-

lág, a retteuetes nyomortanyák népe. Néha rádöbben, néha el-

szégyenli magát, de  csak orditani, sirni tud "a világ tenger 

sok niya:morus a` -t miatt r  mint az Ot ezüstforint orvosa. 
.:El voltam telve undorral, felháborodással és keserűséggel. 

Hát ilyen életek is vannak a világon. A. Rát igy  élnek ez- 

ren és százezren, öt percnyire a köruttól," 

Részvét és  felháborodás, Pálóczy Viktor nagy  gegiten.3lakarásá, 

a polgári radikális humanista  lelkiismerete szólal meg az Y- 

róban. 

A novellák legnagyobb érdeme, bogy b:iteaese n vallanak ar-• 

ró1 az elembertelenedési folyamatról, amely az  imperializmus 

korának jellemzője, és törvényszerUa.ek láttatják a kis- és 
középpolgárság egzisztenciális bizonytalanságát, habár nem gaz-  

dasági mozza.nattaiban, hanem erkölcsi következményeiben. 

A városi élet ábrázolása a kilenvenes évek prózairodal-

mában a kisváros elesettjeinek, killöneexnek bemutatásával kez- 

d.íSdik. Petelei István hőseinek .egyike4ixraa,sika. csaknem .pataló- 

gikus eset. A nagyváros lakói is először elviselhetetlen nyomo-

rukkal hivják magukra az ire)  figyelmét. Ennek a szemléletnek 

jellegzetes terméke Br6dy Nyomor cimü kötete. Ez tünik fel 

kóbor Tamás korai novelláiban ás Thury Zoltán i.rá.saiban vagy 

Molnár Ferenc Széntolva jok 	elbeszélésében. Erősen bat az 

ilyen témé;ju művek problémafelvetésére, ábrázolására, művészi 
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magoldására a naturalizmus, amely felfedezi az irók számára a 

külvárost. 

Heltai prózájában a nagyvárosi polgárság kissé felületes *  

könnyed felfogásul  ugyancsak francia hatásra alakuló bemutatá- 

sa jelenik meg,  as 8 hangj-át folytatja irónikus-einikus és szen-

timentális modorban Nazar Parana. Bir6 irásainak sajátosságát 

as adja, hogy a maguk körében tekintélyes polgárok látszólag 

problémátlan világát fenyegetik elhárithatatlan katasztrófák, 

nem a  nyomor  szélén táncolók, nem különcök 

A oeupa alázatos *  csendes  vagy nagyhangu és magabiztos pol-

gár között esak néha tUnik fel egy-egy lázadó *  elkeseredett em-

ber. Orditanak, iivöltenek a fájdalomt61 1  a tehetetlenségtől, a-

szégyentől, a haragt61 0  de harcot nem kezdenek. A társadalommal 

való szembenállásról, osztályok közötti összeütközésről ritkán 

esik szó. Csak Az operáoió szegény napszámosábol robban ki az 

elkeseredett dilh as urak ellen: 

"De as istenit az urnak. Uvöltötte - nem addig van az. 

mar négy doktor küldött el... A szegény ember rosszabb a 

kutyánál... Az as asszogy ott dögöljön meg... De bizony .  
velem jön az mg" 

•  Et as öntudatosnak, még nem nevezhető urgYülőlet lobban fel as 
igába görnyesztett szlovák aratókban a Keleti pályaudvaron, 

amikor as ital mámorától merészebbé  válva,  az ur előtti meshy:- 

nyászkodást elfelejtik*  kaszához nyulnak, és "öljük le as U-

r/Oat!" kiáltással indulnak ostromra a vonak, a pályaudvar, a 

rendőrök és a katonák ellen* 19o8,-;ban Biró maga is a megrettent 

városhoz tartozik, ezért lesz - minden ösztönös igazsága elle- 
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nére . - a kétszáz szlovák paraszt luxuskocsikat szétromboló meg-

nozdulása részeg emberek 	vérvirágos aratásává.. A 

katonAk a rettegéses éjszaka után 

"az  üvegtető  alatt, a várótermekben, a.pincében, a benn-

maradt vasuti kocsikban egymás után szedték össze a rombo- ( 

. lás, piszok, pálinka, pezsgő és vér között részeg álom- 

ban fekvő aratókat." 

A parasztokban állandóan lappang a tartós gyülölet, készek a 

lázadásra. A béres villája könnyen mozdul, 6$ leszurja vole az 

ispánt. EUrth Pistáék birtokán is ez történik,.  A külföldről 

hazatért urfi hirdette köztük, hogy minclen ember egyaiő. Az ő 

tanitása nyomán késztinek osztozkodásra a  parasztok.  Pista 	• 

megtorpan. A szeretője, Erzsi, a eselédjük anyja ruháit akarja 

jussolni. Mirth Pista visszavonja a szavitt, aZ igazságit. 

"A lány fölkapta a ruháját, és megvetően surrant ki a szo- 

bából. Pista becsukta mögöLLe az ajtót. Ugy érezte magát, 

mint ski nagy betegségből gyógyult  föl,  mint aki tudja, 

hogy soha ebbe a betegségbe vissza nem esik. 

Fölkapta a fejét, és keményen, keserilen, dacosan, fájdal-

masan . de rendithetetlenül mondta még egyszer: 

Vannak urak és vannak parasztok‘" 

Vannak urak, vannak parasztok, és a különbség megtartására ü-

gYelnek a esendőrök. Két kakastoll billen Bir6 egyik novella-

jában. Egy falusi csendőrörsre parasztokat hoznak be "a mozga-

lom" miatt. Az örsvezető vallatja öket, és hosszu orditás, a 

korbács  csattogása hallatszik. Andras, a fiatal csendőr  hábo-

rog belülről:  "azokat is csak atya szülte". Andras fiatal még, 

most került a csendőrökhöz Az öregekben már nem 61 az  Össze- 
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tartozás semmigen tudata. 
"r Ölni kell a népet öcsém - mondja felsőbbséges, nyugodt, 

tantó hangon .. Ölni kell a népet, . mert különben nem bibi 

magával, és azt hiszi, övé a vilim. András megriadtan 

rázza meg a fejét.. Az öreg csendőr felemeli kesztyüs muta--

tóujját: 	
. 

- Vágni kell a parasztokat, öcsém, mint a répát, mert kü-

lönben rád kap. 

András nem bár magával. ,Dacosan megrántja a vállát. 

- ,szeri év is paraszt voltam - fakad ki elkeseredetten. 

AZ öreg esendőr megáll. Ránéz. s$z én 	feleli han- 

gosan. Tovább megy. 	 . 

- De mostromár nem vagyok az - mondja nyugodtan, a hangját 

leeresztve. . .. --.CsendŐr vagyok - mondja nyugodtan, . csen- 

desen, gőgösen," 	 . 

AAt1rás  másnap a kocsmában leszur egy öregasszonyt, és lelövi 

a fiát. Csendőr lett.: 
A parasztábrázolás nem jellegzetes témája. Tevéssé ismert 

terhet , és a városi ember szemével látja a falu életét. Olyan 

azonosulásra, mint Wricznál látunk, nem képes, színvonalát nem 

is éri el. Látásmódja leginkább Thury paraszt tárgyu novellái-

val ropom. Nem rajzol idillt, mint Gárdonnyi szinte egész éle-

tében, Tömörkény és Móra elbeszéléseinek etnográfus, népszo- 

kásokat leiró realizmusa  is távol van tőle anekdotikus elbeszé-

lő modora miatt.  

Igen erős társadalmi órdeklődésü. ir!i.  Legjobb  novellái 

éppugy a vihar előtti hangulatot éreztetik, mint publiciszti-

kája. Az, hogy elsősorban a polgári házasság kérdésével foglal- 
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kozik, kétségteleniil gJengiti birálatának hatásosságát. A polex- 

ri. radikalizmus előseg3.ti ugyan a tudatosabb kritikát, ugYarlak= 

kor azonban leszixki.ti a vizsgálódás körét, tompit ja az irói áb- 

rá.zolás bátorságát. A következetes polgári radikális nem  lehet 

forradalmi. mii;ivész, Biró munkál is tükrözik ennek az  ideológiá-

nak minder. kcivotkezetlensé ét. 

Irbi fejlődése lassankint elmarad politikai  fejlődése mö-

gött. Ki.iliixiös élességgel látszik ez a vi3.ágháboru idején. 1914-- 

1917 közt nem jelenik meg u j novelláskötete, csak a régiek u j" 

ki.adása.i. Az 1917-18-as években  irt ujabb elbeszélései is a ré-

gi  témakörbe  mozognak,  nem haladják meg aHarminc novella 

szinvonalát. Háborus elbeszélései jórészt a fantasztikum köré-

be tartoznak /A fehér teraszok, Baradlay kapitány, A skarlát 

kutya/, a többiek  legnagyobb hiányossága, hogy az aktiv hábo-

ruellenesség nem kap hangot ben.uiik. 	. 

i:áttuk, hogy kezdettől nem is jellemző rá ez a magatartás, 

és csak  1917-ben fordul szembe határozottan a há.boru folytatá-  

sával, céljaival. A. háborus novellák a fokozottabban érző szo-

ciális lelkiismeret feljajdulásai. PUblicisztiká jában az utol- 

só években  ennél jóval  tovább jutott:" a. forradaIont hirdetéséig. 

Zgyi-k elbeszélése - Negyed órával éjfél előtt - azt a han-

gulatot idézi, amely a háboru kitörését megelőzte. A két ellen-

séges miniszter zárt ajtók mögött nevetgél az ujságok hazafias- 

kodásán és a nép rettegése`u. Nemzeti érdekeket emlegetnek, , de 

tulajdonképpen politikai kartier jiik.et egyengetik. Negyed  órá-

val éjfél  előtt - a háboru kitörése  előtt -- kiadják a közös nyi-

latkozatot: megvédték a nemzeti érdekeket , a tengerszemet és a 
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A háboru aztán egy kis tengerszem miatt valóban kitör.  

Bir6 keresi a ~.►e3miaradt embert: Meglátja as öreg Firrik#.:r2é-  

ben, aki a piáboruban teljesen  egyedül maradt sötét, hideg szo-

bájában, és  minden szépség, fény, melegség, tisztaság és  hü- 

sé; jelképévé lesz számAra Arabei'ia, a hófehér kacsa. Meglát-

ja a kórházban fekvő paraszt  ~  katonákban, akik otthonra emlé-  

kezve gügyögnek Firnzk3.né sárga kis jószágának, és kérges te-

nyerükben fegyver helyett a puha, meleg testet dédelgetik ,/,A:-  

rabella/. 	 .  

A háboru elleni tilt$.kdzás a Haparanda fogoly tisztjeinek  

bazal~.hegő, k.omor, önemésztő  vágya és az itthonmaradottak ide-

gei közt lappang8 fáradtság, d.érc ipettség /A másik hadsereg/. . 

A háboru szi:iintte Fleck Timo3eon ,, a rögeszmés tragikomikus a- 

lakja /Zsiázsásan.a hozománya/ 1  és azé a cselédé, aki évek óta ku-  

porgatott pgaítéx2 csak egy szegénye's temetést tud biztflsitani  

magának. /Föld/  	 ' 	 ' 

Megmutatja a másik oldalt, a háborubá3, élőket, vagyonoso-

dókat. 116liusz A€3.ám minden vagyonát fegyvergyártá,ba fektette,  

többszörös milliomos lett. Zengő próféta hangon hirddti saját  

zsenialitását, reszket a békekötéstől és a fejlődés tendenciá-

jától: a szocialista eszméktől, vagyona felosztásától /'Zsuzsa.n,--  
na ho .zomáxaya/i  

A Gálsz .écsy--Golb család is a haaiszáll -ztásból gazdagodott  

m.e.g. A parvenü milliomos Gálszécsyné az arisztokráciába szeret-  

M2 be jutnl. A fáradságosan összeterelt társaság valóságos . ki-

rakata a háborut akarókx2a3c, hasznait élvezőknek. Eitty a leg-  

nagyobb arcátlansággal beszél  egyik eredmaény-éxől, a régi és az  

uj arisztokrácia összefonódásáról:  
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"az uj és a régi arisztokrácia elvegyülése hovatovább a 

legnagyobb mérveket ölti. ...a morilis és materialis cse-

reviszonynak az eredménye: a régiek  átveszik  as ujak rom 

tulajdonságait, és az ujak átveszik a régiek rossz tulaj-

donságait." 

Véha megórinti őket is a félelem, mi lesz a háboru után. Redve-

sen, bizalmasan társalognak róla. Hargitai, az öreg költő és 

ujságiró nem éppen uj jó tanácsot ad: 

"Neressetek sokat. Ez az egyetlen mód rá, hogy a nemzet 

vezetése megbizható kezekben maradjon és hogy a démosz 

elhatalmasodása a nemzeti idealizmus szelleme helyett az 

alacsony,materializmus nemzetközi szellemét ne hozza be-

le közéletünkbe." 

A 116boru és a háboru utáni helyzet "a démosz elhatalmasodásá-

val" fenyeget. Rajasies báró szerint a háboru idején a nép 6- 

letnivója emelkedett, a katonAk csak a kötelességüket teljesi-

tik, nem is szokatlan körülmények között, mert "az egyszerü 

paraszt hozzá van szokva, hogy a természet ölén éljen." A há-

boru valósággal véletlen szerencse, hiszen a katona családja , 

ingyen jövedelemhez jutott a badisególlyel. A katona jól él, 

és  hozzászokik  a semmittevéshez. Kész Revolutionspöbel. "A 

nemzeti idealizmus szellemét" ajoilatos lesz a háboru után 

Allandó rendőri és csendőri felügyelettel biztositani. 

A Gálszécsy családnól összegyülő elmés társaság cinikus 

és bárgyu érvelése a háboru mellett nem as ire) kitalálása. A 

hadimilliomosok leleplezése, bar ezzel is feladatot tel  

nem kiván különösebben baloldali magatartást. Ezeknck a novel-

láknak as értéke, egyetlen háborus elbeszéléséó sem éri el a 
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Szegény emberek szinvonalát.  

A háboru után egyetlen elbeszélés kötete jelenik meg: 1926-  

ban Az élet arénája. Hidegen vonja le a tanulságokat, és  ez az  

igazság afelül.maradrattak igazsága, a győztesek racionalizmusa.  

"Végre is, mi az élet M  kérdezte Stradr► ti   t2. - Farc a ló-  

tért. Ezt  a harcot pedig szentimentalizmus nélXüZ lcell viv--  

ni. Aki itt humanizmusról fecseg, az vagy ostoba vagy  ha-

zudik. A derekebb győz ós  győzzön  is. A győzelem mindent   
igazol." Arma.l.aswimtha/  

Ez a kötet már  hanyatlást mutat. Megérezhetők még benne korábbi  

kritikal realizmusánok utórezgései, főként egy-egy részletben.  

Töretlen az emberbe vetett hité ,, de ez is inkább csak a szán-

dék szeretete, a lemondásban az utolsó remény.  

"Igazatok van: tele a világ dühödt far'I,.e,sehseggei és ja.-  

szolirigylő /?/ ocamány sertés féltékenységgel. Hehéz az  

embert örökre  meg nem utálni  . . . 	semmiben sem hiszek t . 

amiben az öregasszony hitt .  De  mert őt ismertem, most már  

életem végéig rendl.thmtet .lenül hiszek  egyben: az emberben."  

/Szeretet/ 	 . 

A lélekábrázolás e].rm;élyül, sőt ebben az időszakban szinte  

kizárólagos módszere. Hősei már nem csele~.rvő ,  mozgó, jólwrasz-  

szul., de harcoló emberek., hanem  tépelődő csupasz idegcsomók.  

Korábban még a pusztulásra it 'el tek is többnyire bátrak, fesze-  

sek, az élet harc osai voltak. Most félnek az élettől. Pesszi-

mizmus uralkodik el az irón  is a hősein is. Egy huszonegy é-  

ves fiatalember - életerős, vasegészségü, öngyilkos lesz. Mi  

késztette emnQ Az élet, amely elöl. menekült.  

Az izoláltság élménye el.nél.yüi Biróban és ujabb irásaiban  
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az intellektuális magány jellemzi hőseit. Az ember zavartalan 

boldogsága csak ugy őrizhető meg, ha életét az élettői való el-

zárk6zással, védi, ha bűvös körbe zárkózik, ha csak magával tö-

rődik. 

"Ahová nézek, szenvedés, bánat, nyomorvság. Börtön, kór- 

ház, megalázottság, , letaposottság, véres könnyek és vo-

nagló szivek. Spanyol bikaviadalokon látni néha, hogy az 

áldozatul behozott lovak, amelyeket a bika éles szarva 

fölnyársait, belebotlanak saját kiomló beleikbe. Tgy bo-

torkál az ember az élet átkozott arénájában." 

Az arénába, az imperializmus világába, gladiátorok valók. Ha-

lálra van itélve mindenki, ha elég gyönge arra, hogy mások é-

letével törődjék. Elveszett ember, ak i  még mindig az igazságot 

keresi, aki mások szenvedését magára vállalja; a 36, a becs.- 

letel 4  aki ember, nem élhet tovább ebben az embertelen világban. 

Az arénában védekezni és támadni kell, aki erre nem képes, nem 

lép többé porondra. 

Pozitiv hősei - a tiltakozás uj formájaként - Krisztus 

lelte emberek. A szociális lelkiiseret ébrentartása legrokon- 

szenvesebb vonása. 	 . 

Bellarmin Ottót egyszer tévedésből börtönbe zárják, Közös 

cellája van három csavargóval. Ez a rövid idő átalak  t ja. 

"Számomra nagyon különös volt eleinte, hogy saját sorsukat - 

a csavargást és börtönlakást - mindhároman pontosan és ha- 

tározottan annak tulajdonitötták, hogy  a társadalom urai 

és vezetői gonoszak, szivtelenok és rosszindulatuak." 

Az egyik csavargó gyilkolt - eg y  darab kenyérért. Bellarmin 

Ottó bünösnek érzi magát. 
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Gyakran menekül a fantasztikum világába, társadalmi utó-

piák AbrAzolásába. Fiatalkori gondolatait élesztgeti .A call-

1gó  öv.  A nay tudós különös szerkezetet talál fel, anely 

viselőjének minden tettét hiven megörökiti. A találmány rendki-

tül népszerti. Fgy idő mulva érthetetlenfil megszaporodik az ön-

g3/ilosok száma. Az öv tulajdonosai angyilkosságuk előtt va-

lamennyien végiGnézték saját multjukatt "nem lehet elviselni 

az életet, ha végre olyannak látjuk, mint amilyen." 

Jellemző, hogy a társadalmi utópia is a kapitalista tar-

sadalom utópiája. Biró a magasan szervezett társadalom ideal-

ját a radikalizmus elemeiből Allitja össze. A csillogó öv tar-

sadalma már ez a világ. Egyetlen szindikátus uralkodik kirá-

lyok, miniszterelnökök, országok és népek felett. Az eMberi-

ség élete néhány ember kezében van. Bir6 igazaban már Almai-

ban sem hisz, elképzelése még ebben a világban is csak félig 

valósul meg: "a hatalom felelősségét" a szindikátusnak nem 

minden tagja érzii 

Az élettől való elfordula; mutatja a léleRelemzés iránt 

megnövekedett érdeklődése, valamint hogy elbeszéléseiben je-

lentős szerepet kapnak titokzatos erők, amok, telepAtia, misz-

ticizmus, amelyek a reAlis társadalmi erőket helyettesitik. 

llyenmódon fejezi ki passziv tiltakozását, harcolni, bitet 

adni többé nem tud. A forradalmak uttani megtorpanása, kiáb-

rándultsága tükröződik a kissé egzisztencialisfszinezett no-

vellákban. 

Az emigrációban elszakad a magyar élettől .  Szereplői i-

degen emberek, történetei, jórészt  problémái  idegen problé-

mák. A kapitalizmus általános válságát nem tudja olyan erővel 
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ábrázolni, mint a magyar társadalomét. Fojtogatónak érzi a le-  

vegőt, és  alig veszi észre, hogy fokonkint őt is megmérgezi. . 

Először elveszti  tollának élességét, "`irás€i bátorságát: ne m  

l.eleplezőek vagy  csak nagyon á.ttftelesen azok. Magyarországon  

a leghaladóbbak közé tartozott, az emigrációban inkább jobbra 

enged, mint  balra; nchány kifejezetten szovjetellenes megjegy-

zés 	fel irásaiba..~.. Icái magatartása' tükrözi politikai  

jobbratolódását, a radikalizmustól a liberalizmus felé  vezető  

utját.  

Tanulságos művészi irói és 	fejlődése szakasza.  

inak  egybevetése. Realistaként jelentkez ik, az l9oo-19o4 kö-

zötti éveket, amikor egyre határozottabban közeledik a radika-

lizmus felé, a réali .sta  iró készülődésének tekinthetjük. 1904-  

1914 között teljes vértezetében, mutatkozik meg, ugyanekkor  vá-

lik a polgári radikalizmus  egyik vezéralakjává. Az 1903-13-as  

válság,  amelynek nyomait publicisztikájában láttuk, elbeszélé-

seiben nem érezteti hatását. 1g24-18-ban a két fejlődés szót-

válása kezdődik: a világháboru eseményeit, a forradalom  érle-

lődését nem tudja u  jra. fellendülő publicisztikája  eszmei  szint-

jén érzékeltetni •- novellista tevékenysége  háttérbe  szorul.  A . 

forradalmak idején teljesen elhallgat  az  ire). Az emigrálást  

követő időben még tovább él a kritikai  realizmus. 1926-ra  uj  

módszerü - analizáló -- novelláiban kevés  nyoma marad  korábbi  

magatartásának, fejlődése megtörik.  

Az elbeszélés kiváló  művészei erős, önálló tehetségét 

még ellenséges hangu birólói is elismerik.  Ardekes, hogy a  
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különböző l.zlésú és pártállásu kritikusok egymásnak ellent mondó 

művészi szándékokat olvasnak bele novelláiba. Az eltérő értéke-

lés annak eredménye, hogy az írót  teljesen elszigetelten vizs-- 
gálják,csak mint művészt. 

A nove3_.3:airbt akkor érthetjük meg, ha egész mük4déaét szo-

ros iisszenggésben vizsgáljuk publicisztikájával, ha kitapint-
jak azt az  eszmei-politikai vonulatot, amely 3r8i tevékenységét 

meghatározza. Ezért vizsgáltam először alaposabban, de az  anyag 

nagyságára valb tekintettel  korántsem a teljesség igényével, 
ujságirói tevékenységét. 	. 	 . 

Nem "az elbeszélésnek maga  magáért val:t5  szeretete" emeli 

az  elsők Apzé, mint Rosztol.ányi véli, hanem az ., hogy mindig ha- 

tározott cél vezeti. Nagyon jól megérzi ezt a Budapesti  Szemle 

ci.ls,kirója, ezért  ír fanya  b-FelbábQrodott .kritikát. 

"Mályen lehangoló  annyi ziiil.ritt teremtést  együtt látni, 
mint amennyit Birb  gyűjtött össze nove3.labaa., de  még  in- 

kább lehangolók azok a kérdések, amelyeket az iró céljai . 

támasztanak." 	. 

Szerencsére kéznél van az ilyen esetekben  mindig felhas2»ál ha-. 

tó és mindig fel is használt éacv II 

"Biró olvasóját legfeljebb  csak az  nyugtathatja meg, bogy 

a süllyedt 	novellahősök jelleméből teljesen hiá- 

nyoznak a magyar faj jellemző vonásai." /BSz1e, 1911. 

145. köt. 478. lap./ 
Kátetein.ek érdekessége i  hogy a legjobbakban nem egyszerii- 

en az egy időszakban irt novellákat gyi£jti. Össze, hanem texaa- ► 

tikusarx. szerkeszti. Riilönpsen sikerült a hangulatában is egyl 

séges Kunszállási emberek cimü kötete. Sajátossága még, hogy 



egy-egy jellegzetes novella-hőse több történetben visszatér, 

így köztük bizonyos ciklikus egységet teremt. Nem alakul ki 

mégsem összefüggő novellafüzér, csak körvonalai bontakoznak 

balványan. 

Témaválasztását a kritikai szándék határozza meg. Proble-

matikája többnyire erkölcsi vonattozásut a szerelem, barátság, 
bile, becsület, hazaszeretet kérdései foglalkortatjákö A szoci-

Alis f.lelősségérzet hiányára vezeti vissza%az osztilyellenté.- 

teket, társadalmi igazsagtalanság okozza a kizsákmányolást,IM3 

igazságosság megvalósulásától várja megszűntetését. A cselédsors-

ban nem a fizikai kibasználás,hanem az erkölcsi kiszolgáltatott-

ság háboritja  tel. A polgári erkölcsöt, amely szerint a nyil-

vánosségra jutott bűn itélendő el, képmutatásamiatt marasztal-

ja el. 

Hősei két csoportra killönfilnek jellem és lélekrajz szem-

pontjából. Novellaban a Nietzsche-i szolgák és erősek harca 

folyik. A tragédia abban gyökerezik, hogy a kisszerU hős ki a-

kar törni,  a neki rendelt körbőlt a hétköznapok az élettere, a 

dolgok ismétlődése tartja fönn, a  szürkesége  védi torz ki-

eérlete visszahullással végződik, poros eszményei áldozatul es-

nek. E tekintetben Maupassant hatott rá, tőle tanulta á pol-

gári önismeretet, az illuziótlan szemléletet. 

Maupassant a mestere a szerkesztésben is. Leginkább a 

hagyományos cselekményes novellat  műveli. Egy-egy jól meg16- 

tott alaphelyzetből indul ki. Ezek önmagukban véve nem kiilö-

nösek„ de neki elsőrendU képessége, hogy "az egyszerüben, i-

Génytelenben találja meg a nagyszerüt" Aosztolányi/. Az akció 

minden bonyodalomtól mentes, ezért a novella szerkezete szilárd. 
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Az alaphelyzetet néhány erőteljes vonással vizolja fel, emberei 

multjából osak anwit tudunk, amennyi a megértéShez feltétlenUl 

szilkséges. Többnyire  nem  ad közvetlen jellemrajzot, hanem azo 

események saran bontja  ki..  Az egyszálu eselekmény sohasem válik 

primitivvé*  és páratlan tartalmi tömörséget ér el a zárt, ke-

mAcy, esillogóan tiszta kompozioióval. 

• Fő jellemzője a drámaiság. Ezt nem  a oselekmény bOnyolitá-

sával *  hanem belső  ritmusváltássa *  gondosan telépitett gyor-

suló és lassuló eseménymenattel éri el. Az elbeszélés Utemének 

lassitására nem  haszn41 térgyi részletező leirást, belső mo-

nológot is ritkán. Nála nem találjuk a dekompozioió szokásos 

formáit: önoélU reflexiókat *  terjengős részleteket *  elburjénz6 

hasonlatot. 

Előadása egyszeril, kedveli a rdvid  mondatokat,  az aprózott 

stilust, kevésszavu és mégis sokszinü. Benedek Marcel ezt a tu-

lajdonságát az olasz reneszánsz novellák "hilvtis objektivitásá-

vain rokonitja. Az izmusok hatása alig érezhető tála *  legfeljebb 

stilusában. Elbeszéléseiben nem. ,osak az anekdotával szakit, ha-.  

nem  a Jókai- , Mikszáth tipusu,kényelmea,anekdotázó előadásmód-

dal is. Nem szépen akar irni, hanem pontosan *  nem fest érzel-

met, hangulatot, hanem megjelenit. Még hasonlattal is ritkán 

4. Sz6virágokkal *  kébitő szózuhataggal nem terheli irésait, e-

gyede a jelzők tüzelnek berme *  adnak életet puritan mondatai-

nak. 

Szerenosés eset *  bogy ezeket a megállapitásokat as ir6 sza- 

vaival lehet megerősiteni. Tudatos müvész, tisztázta a maga Emit-
a 

réra követendő elveket. Hosszu ideig a novella kizárólagos 

faja. A Harmino novella megjelenésekor irja: 
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''; zeretem a novellát.. tJgy érzem, hogy a ma3, ember gondol- 

kozásához, lelkéhez, izléséhez legjobban  szólhat... A  no- 

vella ezért sem dolgozhatik a régi irodalom eszközeivel,. 

A regényt el, kell felejtenie, legfeljebb a drámától ta- 

nulhat. Széles elmélkedés, részletező leirás: unalmas, fe- 

lesleges, terhes. Mint a fának és aZtkőnek meg van a. st3.lu-- 

sa,: meg kell találni minden ir6i anyagnak a sti3usát .4  f' 
Az irtSnak csak mesélnie kell, mem bölcselkednie, a tanulsá-- 
got bizza az olvasóra. A m4rtéktartás adja az ii.rrá:s artisztiku-

má t.  Az olaszok közül Boccaccio a mintája. A bebeszédii,ség le-

rontja a hatást, a festőiség, lélekelemzés időt rabló pazarlás. . 

A modern novellát ós regényt felesleges bűvészkedések teszik 

nehézkessé. 

"A novellista csak  embereket és eseményeket irhat l.e.. Min-

den egyébből csak annyit, amennyi az emberei  jellemzésére 

és az eseményei megértésére szi£kséges." 

A jó irónak nincs szüksége 	ékitményekre. Az irói way 
eszköze az ábrázolásnak, alárendelt szerepéből -r különösen a 

novel:l:ában. .,. nem nőhet  fő tényezővé, nem uralhatja az alkotást, 

nem  szabhatja  meg  értékét. Biró novellái ritkán közölnek pusz- 
tán. hangulati. tartalmat - az akcióra irányit ja afigyelmet, e-

zért tartózkodik a nyelvbravurtól, mert eltereli az  olvasó gon-

dolatait, 	 . 

"Szeretem a rafinált stiilmüvészetet is, :  de a novella sti- 

lusát egyszerü.nek f  világosnak, puritAmak akarom."
1 
	 . 

A novella T33.r6 munkásságának legerősebb oldala. A regény és 

szinelirás miatt  sajátos tipusunak indult, legadekvátabb mű-

faját  nem   fejleszti tovább . 

1. B.N. 1906. máj. 13. 11.1ap. Iró a könyvéről 
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Biró olyan értelemben a polgárság irója ahogyan 26ricz 

a parasztságét a polgárság érdekeit tartja szem előtt még ak-

kor is, ha birálja. Müvészetének reprezentativ mtfajábani a 

lirizmust6-1 mentes, de indulatokat stiritő novellában a pol-

gárság helyzetét olyan teljességgel mutatja, amilyenre kará-

nak egyetlen  polgári irója sem képes. Regényei, szindarabjai, 

bár meglep6 sikert aratnak, jóval kisebb értéktiek. 

3 . 

A Barminc novella és a BUszonegy novella nagy erkölesi-

kritikal elismerést hoznak számára. 19o7-től azonban, a Bu-

dapesti Wapló megszűnése után ilyen sikerekkel nem elégszik 

meg. Megkisérel kitörni egzisztenciális bizonytalanságából, 

ennek jegyében fordul 19o8-t61 a regény és a drama felé. 

A regény fóruma természetesen szintén a folyóirat,  napi  

lap. Több regénye az Uj Időkben jelenik meg először, de folyta-

tásokban közől egY .kettőt a Pesti Hirlap és a Nyugat is. Az 

elsőt 1909-ben as utolsó magyar myelvűt  busz  évmulval  1929- 

ben irja. A husz óv regénytermése 15 mil, meglehetősen sok. 

Számitásba kell venni azonban azt, 9 hogyesak a tőle megszo-

kott táreanovella méreteibez képest teki•thetők ezek a négy-

nyole ives nevek regónyeknek, tulajdonképpen egy résviik no-

vella, a többi kisregény. 

A huszadik században as irodalmi mUfajok zárt keretei 

felbomlanak. A  század  elején as Atréghatatlan regénylavinák 

mellett kedveltté válik a kisregény. A  régi  milfajelmélet meg- 



állapitásai nem Allják me g a helyüket. A terjede/em változása 

szerkezetimódosulást okoz, és tatán ennek következménye, bogy 

a nodern regény egyetlen szempont megvalósitásával különféle 

tipusokat hoz létreé 

Az évenként megjelenő milvek same hihetetlenül megnőtt,. 

minőségük nagy ha-tarok közt ingadozik. Az iróknak többnyire a , 
közönségsiker a fontos t  11 kell elégitenibk,olvasóik igényeit. 

Biró a terjedelem és minőség szempontjából alkalmazkodik 

a követelményekhezé A regényekkel pénzt akar keresni, bestsel-

lert ir. Tudatosaa cselekszi, felméri versenytársait, ismeri 

a siker titkát. Irodalmi igényeit azonban fokonkint adja föl, 

ezért érdemelnek figyelmet kisebb értékük ellenére. 

A mai francia irodalom kistükrében  Bajomi.  Lázár Endre  igy  
határozza neg a bestseller fogalmát. 

"Ezek a népszerü, ponyván felüli, de igazi irodalmon 
Altalában a legelterjedtebb, legkiadósabb . té 

mát, a szerelmet dolgezzák felé" /Bp' 1962. Gondolat, 197.1 

Et a. szokványos téma szineződik legtöbbször Bir6 regényeiben 
is. Tipikusan egy novellára való anyagot bővit regénnyé, tech-

nikája is novellatechnika: a. eselekmény lineéris és egYszialut 

egy központi hős körül bonyolódik, mellékszereplője kevés. 

Az első regény, A diadalmas asszony problémája inditásá-

ban hasenlit Kaffka Allomisok cinü regényéhez. A tétlen élet-

ből menekülni akAr6 urilány kezdődik, és első szakaszában a 

esaládi elbnkezés dacára létrejött házassággal zárul. Az expo-

zicióban elmulasztja a széleseblAörü l  regényméretü alapozást. 

Az önállósági törekvést a vihares szerelem  elsöpri,  ős a ran-

gon aluli házassággal már az uj tipusu, a felek egyenrangusit- 
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gon  alapuló házastársi kapcsolat  lehetőségét vizsg;alja. 

Tökéletes társadalmi  i.zol.á3t$águvá, két embernek mindenki 

mástól független lélektani problémájává szaill a regény a cse-

lekmény kibontakozása során. Ad.ám Kornél, a magabiztos, kimé-

lotion  u jsági.rb nem a méltóságos rokonsággal, nem a meg,vetett, . 

lenézett társadalommal harcol;, hanem feleségével. 

Az expozició néhány 361 sikerült' jelenetében, különösen  a 

leánykérés lelráaában alka3 ma  van az i:rónak novellákon cs iszolt 

mUiv€szetét bemutatni. Az azonos jelpmü Foglár méltóságos és 

Ádám Kérnél párharcában a. rége: tipusu, gőgös, leereszkedt`í, meg- 

vető és indulaWs ember alul marad a fölényes és közömbös ellen-- 

felével szervben. 	. 

A cselekmény további alakulásában ennek a társadalmi össze-

ütközésnek ninesaszerepe. A történet egyérteimüen novellává 

szükii3:, jellemzése, szerkesztése egyaránt erre mutat. Mindvé-

gig  Ádám Kornél áll a középpontban, jelenléte nélkül egyetlen 

mozzanat sem játszódik. Először tevékenysége, később tétlen 

tépelődése határozza meg a történést. Tagyra törekvő szándé-

kok fUtk, felfelé ívelő kiér előtt áll. ... brutális erőkultusz, 

önzés, előnyök tudatos kikényszeritése a fegyrtere, mert harca-

ban senkire sem számithat, ha érvényesülni akar,  
"A gyenge embereknek nines helyük ahoolitikában. As másutt 

sem. Ez a részvét oktalanság: Fölösleges, rossz dolog. 

Art a többi embereknek. Csak az erős embereknek van joguk 

élni, az evőseknek, egészségeseknek, szépeknek." 

A robosztus életszeretet törik meg, fordul önmaga ás környeze-

teellen., amikor a harc kezdetén derékba törik pályája: szem-

idegsorvadás következtóben váratlanul megvakul.. Ettől a pont- 
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tói  kezdődik  az önmagát sem kimélő önzés és a  kímélő szeretet 

harca. Edit ragaszkodása, barátja emberszeretete menti meg az 

öngyilkosságtbl. Legyőzik bizalmatlanságát, féltékenyrségét, . 

közben erkQicse átformálódik. A diadalmas asszony jelmondata 

talán ez lehetne: a jóság mindig használ. .. 

A kilzd.eler.z azonban nem jelent akciót, Adám Kornél nyolc 

hónapi magányos töprengése eredményeként lesz 36 emberré. . Bi- 

ttköznek a novellaszerkesztés hátrányai. Edit alakja, annak 

ellenére, bogy az srq neki tulajdönitja a sikert, nem  válik 

plasztikussá, mert mindvégig Osak férje györilidéseirő& van tu - 

domásunk. Edit fő erénye, bogy tirni tud, az aktiv rosszal 

szemben a.passzl.v jó  képviselője. A nemes,, bár nem egésszen 

meggyőző megoldásnak van egy-két buktatója. Edit bebizonyit- 

1a.at ja a maga jóságát, büségét,=  emberségét, de nem ez volt . két- 

séges Kornél előtt. Edittel csak a  betegsége forditja szembe, 

a  társadalommal tapasztalatai,_ Betegsége idején csak saját 

problémáival torödve erről ujabb tapasztalatokat nem szerez ,.: 

A regény, amellett, hogy pusztán lél.ektnri problémát vizs- 

gá2, következtetéseiben is bizonytalan. Amennyire tiszta szán-, 

dékból fakadó a  humanista állásfoglalás, annyira veszélyes is. 

A.d.ám Kornélnak n:em volt igaza, amikor azt állitotta, hogy a 

társadalomban mindenki ellensége egytná6nAk4 de az irő igazsá- 

ga sem szilárdabb. arról akar meggyőzni, hogy minden ember. jó. 

Elgondolkodtató, hogy a novellák leleplező hangját már az  el-
ső regényben sem találjuk meg. 

A második regény 1911-ben a Nyári zivatar. Ebben is szán-

dékoltan furesa, izolált helyzetet teremt. Kádár Séndox* a He-
lms megye3. Sárga+-puszta összezárt magányában  szerelmes lest 

sógornőjébe. Beteg  felesége gyógyhelyen van, ő közben e3csá.bi .t. 



ja MagdAt* A családi tanács felháborodik, de segiteni akar. A 

lány öngyilkossága mdbldja a dilemmát, Sándor visszatér fele-

ségéhez* 

Meghökkentő, bogy Uri) valamennyi szereplőt felmenti a fe-

lelősség alól.  Vigyáz  arrat  hogy a csébitás alapos indoklAst 

kapjon. A szerelmi háromszög szokványát azzal ujitja meg, hogy 

Sándor változatlanul szereti feleségét, az eset nem közönséges 

házasságtörés. Minden igyekezetét arra fordítja, hogy lélekta-

nilag érthetővé tegye a helyzetet, ugy bogy minden szereplő 

megtaa az olvasó rokonszenvét. 

BUnös egyedül ladárlehetne, féltékenysége fedi fel az el-

titkolt érzést, makacs sürgetése buktatja el  Magdát.  De elitél-

hetó-e? Tíz éve vette feleségül Markó Ilonát. Megküzdött apósa 

maradi gazdasági elveivel, "szabadságbarcot" kezdett a jó isten 

elleni becsüli, tiszteli a  parasztokat. Magdát  kislány korAtól 

8 nevelgeti.  Bántja  felesége szenvedése, azt akarja, hogy meg-

gyógyuljon. Wüzd feltámadó szerelme ellen, később  Őszintén  be-

vallja feleségének is, apósának is, hogy szereti a lányt. 

Titokzatos, ösztönszerii erők játAkának Aldozatai. A sze-

relem évek óta érlelődik benne, de a lázas munka levezette, el-

terelte gondolatait. Magda visszafojtott érzelme, a lány tar-

tózkodása öntudatlanul növelték benne a vágyat. Ennek tudata-

latti t  gyengédségnek, gondoskodásnak  látszó  kivetillése, hogy 

beteg feleségétől szabadulni akar: ezért  sürgeti  utazását. A 

Magda számára férjként számba jöhető orvos megjelenése, a szü-

lök célozgatása féltékennyé teszi ós vallomásra kényszeriti. 

Magda meglepetten, ijedten fogadja közeledését, menekülni a-

kar,  szülei  kényszeritik, hogy egyedül maradjon SAndorral. 
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Hadar és Magda szerelmét a Sarga-pusztai magány nevelte  

föl.,  a családtagok elutazásával ez még szorosabbá lesz. A nyár  

fülledt és szokatlanul forró, mintegy szl.nbolskusan jelzi a  

szerelem fázisait. A termékeny juniusi meleg egyre fényesebb,  

izzóbb, lángolóbb és pusztitóbb lesz.  

"A hőség ... már fülledt, el.ma#i, értelmetlen és céltalan  

volt. A buzat learatták, a tömött kalásztenger helyén ti,iskés,  

sárga tarló maradt, amelyen szormoruan, tikkasztóan folyt  

szét .a hőség, a rög maliQtt, az utakon porfelhők szálltak  

fá1 0  a há.z, a kert beporosodott." 	 . 

Felelőtlenboldogságuk a nyárral véget ér, Sándor vivt5ri.ása fe-

lesége  visszatLrése utam ujra kezdődik. Becsületes akar lenni.  

Lázadó gondolatai  azonban terméketlenek és kissé céltalanok is:  

nem  akarja őszintén a szakS.tást Il.ons.vai,, sem Magdá.ve.l.. Csak té-

pelődni tud.  

t°Két edber nem tud egymás nélkül élni.., De ennek a szere.  

learinek utjába 6111...a  szeretet.. . a; csai.ád. . :.mindaél.e meg-  

szokás, mindenféle szent bilincs... Bilincseket hordunk...  

Hogyan ra.z zuk le áket?:R  

Magda  áldozza  Tel rizag.át, .  és a férfi utólag elfogadja, hogy he-  

lyette mats cselekedett, sőt felmentést keres. A tétlenség, a  

magány, a forró nyár a hibás: szerelmiik "szent  zivatar" volt,  

de a tragédia oka mégis nyomoruságos és hitvány.  

A novella  hatása  legjobban a cselekmény felópitésében. lát-

szik. Eitünően süriti az eseményeket. Az expozició és a bonyo- 

dalom az elutazásig tartó két nap e  a tetőpont és a megoldás  ~-- 

rom nap történését foglalja magában. A közbeeső időt, az idi3.l  

napjait, csak néhány mozzanattal jelzi, A cselekmény központja  
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SAndor, az  Ő  elmélkedései, a többi szereplőhöz való kapcsolata 

dominálnak. Kádár ennek ellenére passzív  hős,  nem tragikus alak. 

Jellemében törés éreshot4 hiszen korábban a felfokozott tevé-

kenység, önállóság, energia embere volt. 

A regény minden dtgondoltsága, szerkesztettsége ellenére 

közepesen sikerült, egyes részletek hasonlósága megvan novellá-

ival, az  egész  mégsem kelti a tőle megszokott benyomást. A  tra-

gikus alaphang ott nem oldédik tel, a happyendes megoldás a re-

gényben is visszatetsző. 

Hogyan engedett igényességéből? A novellair6 hidegen vizs-

gálódva  nézné  a szereplők sorsátoem vállalna közösséget 

Kádár felelőtlenségét lélektani spekukációkkal mentegeti e  Bgyet-

len biráló szót sem szól. Az öreg Marla), a sokat ostorozott pol-

gári AlerkÖlcs megtestesitője, aki a történtekért a fiatalok 

"miivelt bdbonvitit" okolja és vejének a régi módszert ajánlja: 

csalja meg a feleségét, do a látszatra UgYsljen, kedves, dör-

mögő, kicsit ósdi, de szeretetremAktó ember. Markóné azt tart-

ja aljasságnak, bogy szerették egymást és nem hajlendók elfo-

gadni anyai szeretetétől sugalt javaslatát: Magat férjhez kell 

adni, mindegy kihez l és akkor tulajdonképpen nem is történt sem-

mi. Azt akarja, hogy az olvasó csak érdekes lélektani rejtvényt 

lásson a nyári zivatarban. Vines meg benne az Altalánositás 1- 

génye, családi tragédia történt, másokra, idegenekre nem tarto-

zike 

Bestseller voltában is többet ér a regény a megszokott ér-

zelmes milveknéli Dam rózsaszin, romantikus  történet.  Bir6 akkor 

is modern, ha konzervativ akar lenni. Oncéluan a szerelem 16- 

lektana  érdekli,  de azt nem hajlandó légies vonzalowit hamisi- 



tani. A Katolihusri ,5zen]le szemérmes kritikusa nem tartja elegen-
dőnek a közönség izlésének tett éngedményeket, és az írót "a ko-
moly erkölcsi felfogás" megsértésével vádolja. 

Más tipusu, talán Nagyváradról hozott dzsentri történetet 
mond el, az 1913-bar'.megjelent aA szentlélek lovagja c i regé-
nyében. A dzsentri pusztulása már novelláiban is foglalkoztat-

ja, Monostory István, a dzsentri különleges példánya azonban a 
több mint egyetlen eset hőse, osztálya szimbolumává rő. Ugy lát-

szik, ezuttal valóban regényt is Biró f  A szokásosnál szélesebb 

alapon indítja a oseleks ényt. :bárom erőteljes képben jeleniti 
meg az ötödik napja részegségre vágyó Monostory István mulatá-
sát. Hatalmaskodó, magányos, gőgös és dekadens, Sátborzongató 
kísérettel, csendes őrültek, rongyos tömegek élén indul, hogy 

valami nagyszeriüt csináljon, hogy a részegek közt mayán, ei-

gányze ,nével égesse el magát. Profán, pogány istentiszteletre 
készül: virágoltáron imádni és ismédtatni rongyos kísérőivel 
egy  véletlenül meglátott. parasztlányt. A mulatásban már nem 
találja örömét, kijózanodva indul haza,  mikor  apja  öngyilkos-
ságának hírét veszi. 

A színes, jól megirt jelenetek után mindvégig ingadozó az 
előadás szinvonala, Monostory elválik feleségétől, kifizeti  a-

dóságaikat, és a megmaradt pár ezer forinttal Pestre  megy, ké-
szül a halálra. Baráti segitséget nem fogad el,  képviselőséget 
nem vállal, nem akar alamizsnát, Borozásai közben találkozik 

országgal, a sikeres íróval, aki időnkint a művészet elárulása 
miatt magából kiábrándulva az italban keres menedéket. 

Monostor c végül is lemond az öngyilkosságról. Régen meg-

tagadott barátjának kislánya, Je.ney Imii a kamaszlány szerel- 



évei fordul felé. Makacs kisérletei eredményeként Mo:aostory  

ismét az életre készül. Korrektor lesz, majd JenOt vállalatá-

nál talai alkalmazást. Ugyanolyan vad elszántsággal akar első  

lenni, mint amilyennel az életből menekült. Nagytudásu szakem-

berré képezi magát, már nagyszerü karrier előtt ál1, amikor n j  

csalódás éri. 	közben nagylány lett, meghül.t a rajongás,  

Mdno9tory pedig most döbben rá vonzalmára. Annál irkább szen-  

ved, mert  vetélytársa ,. jól ismeri - tehetségtelen és jellem-  

telen. A lélek szárnyai letőrteky zuhanása gyors és tragikus .  

Xis kocsmák félhomályában sorvad, stayed el.  

Monostory a regény egyenetlenül jellemzett szerEplői  kö -~ 

sill mitikus nagysá.gban enelkedik ki.. Képessége3.vel, sorsával  

a magyar fajiság képviselőjeként jelenik  meg. Fajtája repre-  

zentanáinak tekinti magát, pusztulásában annak tudatosan vállalt  

fátuma teljesedik; a dzsentri alkalmatlan az életre f  nem  le- 

het megmenteni,  mert nem akarja  megmenteni  önmagát.  

' ~ ... nekem semmiféle tehetségem nincs... án csak tehetségi  

vagyok... Minden lehetőség, minden vágy, minden  .sóvárgás,  

minden szonijuság és irdatlan sok erő.. Ur vagyok. Magyar  

vagyok. Elpocsékolom az életemet. Meg  kell halnom," 

Biró tragikusnak mutatja a bukást és rokonszenvesnek az elbukót. 

Azt akarja bizonyitani, hogy a dzsentriben kivételes értékek 

mennek  veszendőbe, hogy nem egyéni probléma csupán: a faj sors-

tragédiája. 	 . 

A főhős mitikus ábrázolása azonban  nem  erény, hanem gyen-

geség Nem tudjuk meg, hogyan lett "a szentlélek letörött, fá- 

radt, halálba menő lovagja". Homályosan célom arra, hogy fiata-

lon harcot indiúott minden kisszerü ellen, szent indulatok fü-  



tött ék, több akart J,enni. mindenkinél. Most is lenézi a kis Ugyes-

kedőket. képviselők 

"Erkölcsi  sansculotte-oki - kimeredt szemmel és éhesen le- 

sik, ki igér legtöbbet törvényhozói hatalmukért, .;. az  a-

ranybullát négyszögletes kockákra vágva adnák e3., ha ti,- 

tokban el lehetne ada ` .. ♦ " 	 . 

Ugyanilyen megvetéssel tekint másakra is. Jeney estélyén un- 

dorodik az ott összegyUt társaságtói, bankároktól, izgyvédektcSl, 

gyárosoktól. Az osztályából kiszakadt és máshol otthonra hem 

lelő ember tragikuma az övé? - ahogyan Schöpflin gondolja. 

/Huszadi.k Század, 1924 ..: 663./ 

A mást .1=rás elválaszt ja a dzsentritől, ez a mozzanat a- 

monban háttérbe szorul ., mert ugyanakkor osztálya képviselője 

is. Igy kap  szerepet sorsa magyarázatában a misztika, /"rA lé-- 

lek olyan erő, amely el is pusztulhat. Meg van benne a lehető-

ség, hogy tökéletesedjék és halhatatlanná legy en ... De tönkre is 

mehet."/ ködős lelki mot:ivum©k hangsulyoz6á:n.aka "az alkalmaz-

kodó érzék", "a lelki koncentráltság" hiss. . 

%Teney, az asszimilálódó dzsentri példá ja.:nem cllensulyozza 

Nonostory alakját, nem a másféle sors, másféle lehetőség megtes-

tesitője, mert Biró tragikusnak akarja láttatiii a dzsentri- 

vi-1ág pusztulását. 

Mabén a regényben 	megkisérei társadalomrajzot is adni. .. 

A főszereplővel kapcsolatba kerüld sokféle embert csak ,nove14. 

lisztikus vázlatossággal mutatja be. Kisvárosi mulató cimbQ- 

rá,iról, a hozzá szegődő éhenkórászokr6l később  semmit sem mond. 

Feleségéről alig  tudunk valamit, erőtlen és vértelen alak. Va-

lamivel részletesebben ismer jiik meg pesti körryezetét =  itt sem 
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megy tul a nagypoIgári társaság rajzán. A hosszas novellnirói 

gyakorlat gátolja talán abban, hogy - minden szereplőjére gondot 

tud jon forditani. Sajnálatos, hogy Hollódi Artur, a legplasz-

tikusabb epizódalak nem válik egyenrangu eIlenfelévé g  

A regény részben uj problematikája kidolgozatlanságában 

is sok nindent akar egyszerre megoldani. A dzsentri menekalésé-

nek kritikus bemutatását akadélyozza, hogy még pusztulásában 

is fájó nosztalgiával tekint rá, még  hibáit  is megszépitve e-

rényekké varázsolja. A zsidó-bankár társaságot sokkal elfogu-

latlanabbul szemléli, sőt ők - a parveniik fontoskodásukkal, 

vagyonimAdatukkal, izléstelenséglikkel egy alacsonyabb rendii 

fajiságot képviselnek. A birálatra Monostory személyét használ-

ja el, és ő ha objektive igazat is mond a magyar nagypolgár-

ságról, csak egy értékesebb faj-nevében beszél.. 

Az emigráció előtt irt többi regényében a társadalomAbrá-

zolás igénye fel sem vetődik, vagy egészen másodrendii szerepet 

játszik. A Serpolette /1914/ teljes egészében mutatja a ké-

sőbbi Dire) regények sémáját, amely a bestseller alapképletén 

alig módosit. A Serpolette egy rangjáról lemondott főhereeg és 

egy szinósznő szerelmét beszéli el. Semmivel sem amen a re-

gény értékét, bogy a történet  hiteles  forrásokra támaszkodik, 

amennyiben János Szalvátor főherceg még ekkoriban is sokakat 

foglalkortató házassága és rejtélyes eltilnése adja as  ötletet.  
A  regény nem  illuziókat rombol le, hanem illuziókat épit. 

Minden eszközzel igyekszik rokonszetvessé tenni hősét, furcsán 

egyesitve  arisztokratikus  vonásait a szociális reformer meg-

nyerő s4Andékaival. Szabad, világos, acélos ember, eltelve em- 
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borszeretettel, igazságossággal, részvéttel. Az  élet, a bol-

dogság alapjának a munkát tekinti. 

"Dolgozni akarok, mert boldogtalan lennék munka nélkül, 

és dolgoznom kell, mert munka nélkül nem szabadaz ember... 

én példát akarok adni az emberiségnek arra, bogy valakiből, 

aki otthagyta az Önök világát, igenis lehet szabad, mun- 

kás, elégedett és hasznos ember...  ez a próbatétel az e-

gész emberiség ügye4 és az hogyha én most gyözök, örökre 

elveszi  az értélmét annak, hogy  királyok és hercegek van-

nak a világon." 

A I .eroot azonban élveszitia ' részvénye:ekké tett matrózai fel-

lázadnak ellene, felesége méltatlan hozzá,- közönséges módon 

megcsalja a "szocialista matróz" követelései kiábránditják 

az emberiségből.  

"Mintha patkányok szaladgálnának körülöttem. Százezer pat-

kány. Egymillió patkány. 	régnak ós rágnak... és egy- 

szerre darabokra törik az összerágcsált hajó." 

A kétségbeesett és csalódott reformer, aki ablakokat és ajtó- 

kat akart zuzni, hogy beáradjon a levegő és a  napfény a hiva-

talokba, a parasztházakba, a kaszárnyákba és aá iiráiyi palo-

tákba, elpusztit;a a boldogság hajóját és önmagát. Jelképesen 

azt mondja ki ezzel, hogy az emberiség Méltatlan a megváltás-

ra,  hogy lenniök kell királyoknak és hercegeknek. . 

A szociális mondanivaló torz és retrográd.. P regény jói 

tükrözi azt a folyamatot, hogyan mond le Biró először a re- 

gényben -- a magasabb irodalmiság igényéről.  Legjobb irói tu-

lajdonságai mennek veszendőbe, csak a kalandos cselekmény mi-

nél jobb előadására gondol, jellemzése felszines és egyre 
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gyakoribb a happy endes megoldás. Néhány részlet kivételével 

ez jellemző a on Juan három éjszakája /1917/ cimü regényére 

is. 

A főszereplőt isiét  körülveszi  bizonyos rejtólyesség. Nem 

rangjára lemondott főhercog, hanem szolgabiróból lett viIá-

hirü énekes..  Eivész és ur, aki elfogadja a hozzá csapódó esz-

szonyok kimilkozását. Altorjay és aradi AltorJay János egy-

szer furcsa játékot kezd. Cavallar Ninette tizenhat évesen ke-

rill eléje, és meghatja gyerekes  bizalma,  dacból táplálkozó hő-

siessége: nevelője lesz„ nem a szeretője. Aztán férjhez adjas  

és még mindig Jogot forma rá. Hiuságból akarja meghóditani 

az asszonyt, de tulságosan erősnek, tisztának nevelte. Szere-

tő s  férj helyett a nagyapa szerepét vállalja. 

A milfaj törvényeivel most sem sokat törődik. Ninette jel-

leme meglepően nagy ugrásokat mutat. A történet nem fejlődés-

rajz, hanem a konstans  jellemű  radi néhány kalandjának elmon-

dása. A cselekmény időpontját, környezetét néhány mellékmon-

dattal jelzi, a háboru nem érinti közelről a szereplőket. Csak-

nem milvészetnek tekinthető s  ahogyan hőseit a legnépesebb fUrdő-

helyeken, egy- világváros közepén is hermetikus magányban tud-

ja tertani. A háborus Budapestből egyetlen szinházi estet mu-

tat, a "második éjszakán" Aradi nagy bukását. 

Tie kifogásoljuk azonban azt, aminek megirása nyilván nem 

is volt szándékában. Most a tiszta szerelemről akar irni, esz-

ményeket rajzolni, az emberi szenvedélyek alakulása érdekli. 
jól 

Hogyan oldja meg ezt a feladatot? Két igazán megirt részletet 

lehetne klemelni. A bukott szinész nagy vivódását, amelyben 

lebegő egyensulyt tar a ripacskodás felé hajló tombolás és A- 



-151- 

‚di önkontrolja közt. A násik sikerült jelenet a csalódott, 

a visszautasitott Don Juan, a könnyü hóditásokhoz hozzászokott 

hires ember sértett férfihiuságának kitörése. 

Hamisan akar-e szólni Biró, amikor hamis hangokat hallat? 

E müvek gyengéje az, hogy nem merül el eléggé nhlyen a problé-

mába„ bogy a birálathoz szoktatott olvasójának most azt hirde-

ti, ami szerinte sem dltalános. Ezért jár dllandóan a nem-iro-

dalom határán. A következő lépés, hogy detektiv regényt ir. 

A Molitor  .ház -ban /1918/ csak a gyilkosság és a nyomozás 

expoziciójaként foglalkozik a háboruval. Molitor Géza intellek-

tuális vivódása jól mutatja a magyar értelmiség végzetes akarat-

gyengeségét, kétségbeejtő idealizmusát. A háboru utolsó évében 

még minas metafizikai problémákról vitatkoznak, és filozófiá-

val akarják gyógyitani a társadalom betegségeit, ahelyytt hogy 

cselekednének. Néhány humanistajótékOnysági akció telikki tő- 

A regény mégis feleletet próbál adni sürgető kérdésekre, 

bikr a nemzedékek szembenállásának hibásan, nagy jelentőséget 

tulajdonit. 

Géza indulatos beszéde azonban beleilleszkedik a követke-

ző detektivtörténetbe: ezt használja fel Molitor Zoltán a gyil-

kosság végrehajtásához, mivel a gyanu  Gézára  terelődik. A re-

gény ritkán emclkedik a szokványos fordulatok fölé, a második 

gyilkosság motiválásában homdlyos erők /tudathasadás, hipno-

zis, lélekaemzés/szerepe uralkodik el. A megnyugtató befeje-

zós bosszantó világossággal következik. Itt kanyarodik visszá 

ismét a társadalmi problematikához. Géza világmegváltó terveit 

negvalósitani nem lehet, maga is lemond róla és a szerelemben 

vigasztalódik. Bir6 már nem ir le olyat, ami meglepő lenne, as 
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izgalmat akarja felkelteni, ezért folyamodik az  olvasó  érdek18.- 

d6sének movagnyoréséhez külső eszközökhöz. 

Az emigrá.eió első éveibea irt regényében, A bazini zsidók-

ban még eg„iszer visszatalál regebbi hangjára. A regény a tör-

ténelmi diszletek ellenére a huszas évek Magyarországának, az 

ellenforxadaImi readszernek a talaján Gyökerezik. A fehér-ter-

ror zsidóüldözése, az antiszewitizmus huszadik században még 

példátlan "prosperitásR irányitják a figyelmét a zsidóság és 

az antiszemitizmus történetére. Az 1529-es bazini per felidé-

zése "többé-kevésbé vádirat a huszadik század Magyarországa 

ellen is" - irja finoman antér Jenő. 

Történetiségéhez killönösen lélektani tekintetben - két-

ség fér, de a r2odernizálás ellenére legjobban megUrt munkái 

közé tartozik. A tizenkét bazini  zsidó,  ha epizódszeriien iVA-

ndul is rájuk a figyelem, 361 egyénitett. Igyekszik regény-

méretilvé kiterjeszteni a történést. A bazini zsidók közt kirob-

ban() ellentétekben a magyar zsidóság összeiltközéseit sUriti. 

A szegények kiss& korlátolt gyillölködését, a gazdag zsidók 

vatosságát, az elzárkózást és a rajongó messiásvárást egyaránt 

felvillantja a bazini hitközség izgatott tanAeskozásán. A ké-

sőbbiekben sem sziirkillnek el alakjai. 

A zsidóság legjobb tulajdonságai összességükben megvannak 

a főszereplőben,  Dávidban.  Aktivitása, szellemi tehetsége, e-

gyéniségének sokszindsége teszi reprezentánssé. Az ellenre-

formáció légkörét, vallási elfogódottságaiV, a. magyarság bel-

ső ellentéteit kevésbé Arnyaltan rajzolja meg. Tamás gróf fa-

natikus aszkézise és  lángoló  vallásossága,  Ferenc  gróf élete-

rejét elpazarló, kételyekkel vivódó nyeJ5 figurája, a győri 
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püspök arisztokratikus bs gyáva elzárkózottsága a Mohacs utáni 

.1agyarország uralkodó osztálya hazaszeretetének beszükülését, 

önzését életesen allítja elénk. Erősen csonkitja azonban a 

történetiséget, hogy a jobbágység sorsa teljesen kiesik látó-

köréből. 

Szerkezete bármelyik más regényénél gondosabban felépített. 

Az expomicióban mozog a cselekmény a leettagabb körbeni és foko-

zatosan szükül Bazinra, később a börtönre és eseményeiben a val-

latásra éa a vallatás közötti szünetekre. Egyetlen gyenge pont-

ja, a vérvád - alapjának patológikus lélektani motivumokra épí-

tett megteremtése. A szerkezet adta lehetőségek a problemati-

kát szükségszeriien a lélektan területére korlátozzák. 

Szándékosanvisszafogott eszközökkel dolgozik, igy sike-

rül a börtön pszichológikus hatásának ábrazolása. 

"Az asszonyok ős a gyerekek sirtak; a férfiak eleinte el-
haMgdattak egyet-egyet; de as egyik zokogás mindig ujra 
felgyujtotta a masikat; a zokogások sikoltozásokká váltak, 
és a kétségbeesés tébolya, mint egy forró forgószél söpört 
végig as egész homOyos ős piszkos börtönön. Az ajkak ért-
hetetlen szavakat dadogtak, akik összetartortak, nem ismer-
ték nee egymást; senki sem értette, mit akar a másik, és 
senkl sem hallgatott másra t  csak a saját örjöngésének a 
szavára; voltak, akik megtepték ruhájukat; voltak, aldkle-
vetették magukat a fölre ős a földön fetrenetek; voltak, 
akik a pantos ajtót ütötték, mig véres lett a keziák a se-
:At Utéseiktől; és voltak,  akik  céltalan átkokat és tUrel-
metlen könyörgéseket küldtek fel a rácsos ablakon at..." 

A történetiség lesztkitésének eredménye, hogy mondanivalója 

nem tud a befegOjezés lehangoló következtetésén tulmutatni. A 

megirás történelmi körülményei is  közre játszanak  abban, hogy 

sorsszerű ismétlődést lássán a mágkák fellobanásában t  ős az em-

beri haladás lehetőségét is tagadja. 

"Tudod,mi ez? Az  t örök  boszorkányper, csak mindig más a ne-
ve. Tudod, milyenek a boszorkányporek? A vádlott mindent 
állíthat és mindent bizonyithat, csak egyetlen egy dolgot 
nem:  hogy boszorkányok nincsenek..  ... Az emberi nem tör- 
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ténete: boszorkányperek sorozata. :fit ha az egyik boszor-
kényhit elmult, csinAl az ember magának mésikat." 

Az emigracióban irt többi regényben a mondanivaló sekélyes, 

döntővé vAlik a kaland, elhallgat a szociális lelkiísmeret. 

Legtöbbszr mar nem is regényt ir, hanem filmszövegkönyvet, 

ezt adja ki regény formában is. A szerelem iskolája, az Amor 

és Psyche, A szerelem születése, A kacórság isholája, az iro-

dalom perifériájánmozognak. A szerelem  ábrázolása  erősen az 

erotika irányába hajlik. A bestseller tethnika tökéletesen osi-

szolt ezekben a müvekben. 

A sok között bizonyos szinvonalat kénvisel Alarcok cimü 

szindarabjának regényváltozata a Házasság. Az ősi rabricius 

család menthetetlenül feibomlik egy rossz házasság és várat-

lan betegség következtében. A jellegzetesen Bíró téma most uj 

világitásban jelenik meg, a bíráló hang megtörik v és helyet ad 

a nosztalgiának. 

Három tipus  áll szemben egymással. A régi polgári bizton-

ságot, életelveket, erkölcsöt és uralkodó akaratot Rudolf és 

az özvegy rabriciusné képviseli. A lázadást Harriet és Ferenc, 

de egymástól eltérő forméban. A két csoport között All a tehe-

tetlen, jóindulatu, de kiábrAndult Teats és Henrik. Birő írói 

és emberi elfáradását mutatja, hogy as utóbbiak oldalán All. 

Femme igazságait semmisse teszi as, hogy ő a regény leg-

negativabb figuzdja, vele szemben a letünő élet - minden ha-

zumssága  ellenére  erkölcsösebb és tisztább. Harrietnek pusz-

tan létezése, szénsége, érzelmi racionalizmusa jelent lázadást. 

A régit nem megsemmisiteni akarja, hanem csak kivonul belőle. 

Hasonlóan emigráció Tamás ás Henrik belenyugvása is. A mogol- 
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dás - a csaVd összebékülése, Pcrerié erköles3. megsemmisülése -  

a megalkuvást igazolja. 	 . 

A Toinette vagy Dubd ri,y grófné a huszadik században .vlyan  

bestseller, amely kapitalizmus nyilt apologiá.jára vállalkozik;,  

4t .... minden pénz piszkos; és tiszta csak az a szándék le- 

het, amellyel felhasználja az ember," - m.undja a hősnő.  

Tninette kdi.ier j e a pénz hatalmára épül, számos szeretői Eu-  

rópa uj uralkodói, g. hatalmas r^ ,észvér.cytársaságok. vezétői . :. A  

tőlük kapott pénz teszi egyre befolyásosabbá a legnagyobb kur-  

tizáxxit. E pénzemberek értékét kizárólag emberségük szerint ité-  

2:i neg. Corbett Cornélius a maga nemében eszményi milliomos,  

politikai tevékenységét, pénzügyi tranzakcióit a szerelem  i-  

rányitja » forradalmat szervez Asturi.ában, hogy Toinettet .meg ,-  

tarthassa. Klégett, magáxzyos,  boldogtalan... 

Gróf RaussiZón előkelő közör.mb€isséggel, cél 	ól ~ . 

Arisztokratikus fá ~.~adtsággal szereti. a lányt, és hideg önura- . 

1oramal viseli el  a nyomort. Toin.ette karrierje - mindössze  . 

ennyiben  reális a regény csucsát abban éri el, hogy csak egy . 

egyszerü trónfosztott uralkodó veszi feleségül. A huszadik szá~- 

zadban már nem élnek napkirályok, . Aymon Antoinett talán a her-

cegi cím 8a birtok  helyett  kapja Sándor király kezét.  

A társadalomnak ez a íiherchez la fene -- szemlélete ti=-  

pikusan bestseller  vonás.  A fbrangu 	; rokonszenves ábrá,-  

zolása nem birja e1 a rea3i.zmust;. az 9.ró szempontjából annak  

bizonyitéka, hogy már a ta&pdigirx- 'll`oere.lizmus eszmekörében  

mozog. Biró a későbbi é ,Crekben, beleilleszkedik a nyugati poi--  

gér;i irodalomba, és u  j nevet viv ki magának a sikeres irók  

között,  
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Első  regényei tematik3 jukban és hangvételükben rokondágot 

mutatnak Móricz ugyanekkor keletkezett müvei.vel r bólekábrázolá,- 

suk kezdettől különbözik a felületes, középosztálynak szánt át-- 

lagtól, bár a társadalom fontos kérdéseit inkább csak futólag 

érintik. A  Bar,matbs rózsa és A diadalmas asszony  ugyanazon a 

szinten vannak.  Mig MóriEznál ez a régi irodalom neheze-n le. 

küzdött vonzásának tul.mjdonitb.ató, BirBnál 	részben tudatos 

lemondás eredménye. 

A finomkodás idegen tőle ebben smüfajban is, nem köl.trii 

akar lenni., és a részletekben a  novellák  nyersebb modorát foly-

tatja. Móricz ós Biró közös tulajdonságaként emlitb.etjük,, hogy 

mindketten a naturalizmus befolyásának is engednek  regényeik-

ben, valamint,  hogy a társadalom ábrázolása helyett  megelégsze-

nek egy  szükebb vagy szélesebb körii társaság rajzával. 

Trói magatartásuk azonban kül.ónbözi.ks Móricz minden mii- 

vében megharcolja a mü.vészi szinvArialat, Biró alkuszik abite-

lesség rovására és megalkuszik. A z értékesebb kétségtelen íló.. 

riczó.  

A háboru idején már aóriaz fölénye bontakozik ki. Biró a 

publicisztikában All a legmagasabb szinten, novel,lában regény-

ben Móriczé a vezető szerep. A fáklya megirása nagyobb eredmény, . 

bár csak az iró fejlődésének első szakaszát zárja le  és utat 
nem  nyit számára, mint  Báró  legjobb tel jesi.tménye a regény 

müfajában. 
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Iról: müködésének harmadik területe talán a legproblema-

tikusabb értékü. munkásságában. A szimuaüvek zajos és tartós si-

kere azt mutatja, hogy meglévő igényt ei.égitenek ki. A novel- 

lák a kritika elismerését szerzik meg, ezek meghozzák anyagi 

tekintetben.. A huszas évek magyar szinpadán alig van népserübb 

szerző, talán csak Molnár Ferenc. Jó 	 darabja száz-száz- 

ötven előadást ér meg, és biztos kasszasikert jelent a szinház 

számára. Budapest valamennyi szinpadán játsszák darabjait, a 

Itemzeti Szinházban és a Magyar Szinházban, az €T j Szinpadon:, a 

Vigszinházban és a kabarékban. Megtörténik, hogy a Magyar Szin- 

ház egy napon délután és este Biró darabot ad. Növeli a:hazai 
a 

népszerüséget külfcildi, főleg német szinpadokon elért siker; 

Bécsben a Deutsches Ysslkst.heaterben, a berlini Rosidena-Theater-.. 

ben, a Róbert Jenő igazgatása alatt álló müncheni Iustspiel.- 

h:ausban stb. 
A századelő 36 dráma3:r6 tehetségeit éppen ezek a sikerek 

teszik tönkre z a profitra ügyelő tőkés szinház sekélyesiti el 

őket, és  az,  hogy a szinházak előkelő közönsége leszoktatja az 

irót a tartalmi  igényességről. A magyar irodalom szomoru di-

csőségére Lgy válik  uralkodóvá az üzletképes szinpadi mü., a 

kommersz. 

Első ddrámairbi kisér3.ete még Nagyváradhoz füzíidtik. A 3 A- 

zx,yokat a Szigligeti Szinház mutatja be 19o2. szeptember 27-..én 

Ady és Dénes Sándor egyfelvonásosaival közös műsorban. Mindössze 

helyi szenzá.c36, annyiban  érdekes, hogy  megmutatja: a szinda- 

rabok - tematikájukban ..  a novellákban gyökereznek.  A  kapcso. 
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lat később  is megmarad, több esetben novellát, kisregényt ir  

szinpadra.  

A közönség rn.egh6ditá,sa lassan megy, amikor komolyan elha-

tározza, hogy az uj múfa j jal: próbálkozik. Budapesten  bemutatott  

első darabja, a Férfiak, megbukik. /Ezt A bátorság utja c. no-

vellából irta, megjelent  B.N. 1906.. szept. 23./ Már megjelenik  

benne as Úbermensch-tipusu hős a továbbiakban számos vá,ltozat-  

ban életrekeltett alakja. Forgács Sándor nyers brutális jel.lE -  

mát szalonképessé és a kritikát mérsékeltebbé kell tenni.. A si-

keres irő ezt csak Óvatosan adagolhatja. Naturalista  ~:z~ példá-

ul - tudnillik a birálat szempontjából .. a posztógyár részvény-

társaság vezetőinek beszélgetése.  

"Kenéz: Mindenekelőtt Kaplony Gáborral kell rendet csinálni.  
Forgács: Melyikkel? A képviseldvel:?  
Kenéz: I:gen;a azzsl..  
Forgács:   Hit  mi van  vele?  
Ken zs Folyton támad bennünket.: A szubvenció  miatt. A  

szállitások miatt,  
Forgács: ilermészetes hangon/ tat  fizesd meg,  
Pajzs: An is . azt mondottam,  
Renézz Nem mertem...  A saját felelősségemre...  
Forgács: Eh!  Pár ezer forinttal betömöd a száját.Tedd meg  

társulati ügyésznek* Tudom is én. Vedd seg.  
Kenéz: Még egy  Ritz. képviselő is támad bennönket.  
Forgács: Vedd meg őket."  

Általában szükség van könnyedebb hangvételre. A Férfiak nem  

elsősorban kkittkai szándékkal iródott, de a megtalálható né-

hány radikális vonás miatt nem pusztán meghökkentő erkölcsi  

helyzet és a csalás etikájái  k  fejtegetése. A társadalmi prob-  

lematika alárendelt az erkölcsinek, és a tőkés-munkás kapcsolat 

bemutatása terén pl. erőteljesen mellé-fog idillikus hamisi+-  

tósával. 

Az 1910-es években politikai magatartásában publicisz- 
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tikája tanusága szerint - tartós visszaesés tapasztalható. Nem 

véletlenül esik egybe ez a folyamat a milvészi szinvonal hanyat-

lásával és a hamarosan bekövetkező szinpadi sikerekkel. A Bar-

ga liliom /191o/, A rablólovag /1912/ 1  a Hotel Imperial /1918/ 

legkiemelkedőbb darabjai - annyira meghóditják a közönséget„ 

hogy ez biztositja a többi legalább közepes fogadtatását. 

A  Sárga  liliom témáját Nagyváradrahozza magával, legjobb 

kisregényeből, a_ Szolgák országából irja szinpadra4 NYomou . 
követhetjük alkotói módszerét, ahogyan az élményből irodalom 

less, ás ahogyan a szinpadon Atalakul. A braganzai herceg 

liagyváradi kalandjai ás hirtelen áthelyezése szolgáltat alapot 

az epikus  változatban  felháboritó visszaélések nagyhevilletU 

leleplezésére, a szinmil egy reménybeli megaliansz békitő tu-

datival zárul. 
.A.W6olgák országa kissé anarchikus, de tisztletremélté 

bombavetés. Csupa akció, nyers indulat, a történet önmagáért 

beszél. Sándor föherceg megcsömörlik a hajnalig tartó vad mu. 

latások program szerinti élvezetétől. Unalmában időtöltésként 

Császy Margit után yeti 	i át.  A gyors karrierre vágyó bajtár- 

sak segiteaek neki a lány megszerzésében. Margit  bátyja  agyon-

lövi as erőszakoskodó főheroeget. A fiatal orvos sehol sem ta-

141 védelmet titkos üldözések elöl. Apja barátja, TordaY (611r 
ugy elárulja, mint Károlyi Derső, gyerekkori pajtása: a hall-

gatásért kapott pénzen vásárolja meg szerelmét. Császy megszö-
kik az elmegyógyintézetbe vezető uton őreitől. Külföldön érte-

sal r1a, bogy huga utealány lett. Anarchista lesz„ ás a Tor-

day minisztérium bemutatkozásakor merényletet követ el. A be- 
csület ás tisztesség alul marad a meghunyászkodissal  szemben. :  
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Az igazságnak nem törvényre, bosszura van szüksége. 

A  sárga liliomot már  a megalkuvás jegyében irja. Az első 

változatból csak az expozáci$t tartja  meg és bőviti szinmüvé. 

A lázadás dohagássá csendesül ;  a szenvedélyes igazmondás ciniz-

mussá enyhül, Peredy nem anarchista lesz, hanem filiszter. . 

A I-tredy testvérek sorsa reálisabb hátteret kap azzal, . 

hogy beleilleszkedik Marosvár és a megye politikai küzdelmei-

be. Az első felvonás pártalaki.t8 virilisei.nek vasári hangosko-

dása és nagy elnémulásuk a f'vla.erceg megjelenésekor, mutatja s 

városban uralkodó lakájszellemet. A következő jelenetekben a 

tisztek dühödt mul.atásánnk mozgalmas tablójában megismerteti 

a főszereplőket. . 

A második felvonásban két szálon folytatódik a cselekmény. . 

A főherceg sikertelen k€sérleteket tesz Judit megszerzésére, 

ezzel  párhuzamosan .Peredy elszigetelődik. A belügyminiszter 

nem pártfogolja, az urak összefognak ellene, párthi.vait meg-

vásárolják, állását is elveszitheti:. Teredy lövése most nem e jt 

halálos sebet, ellenségeinek azonban alkalmat nyujt arra ,, hogy 

megtörjék. 

A főherceg főlgyé$yu1.. Peredy makacssága akadályozza csak 

a megbékitn befejezést. Judit közben beleszeret csábitójába, 

arra is hajlandó, bogy szeretője legyen Sándor főhercegnek. 

Peredy ellenkezése értelmetlen. Végül  beletörődik  a helyzethe, 

és lemond politikai ambi.ciái.ról. 

Mit mutat a darab? A magyar politikai harcok szánalmas 

kicsinyességét, a magyar  politikusok  hasznos gerinctelessé-• 

gét. A dzsentri uralmát, amelyet a klikk szellem biztogit, , a 

vármegye, a kormány, a hivatal támogat, a handabandázó ellen- 
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zék nem veszélyezteti komolyan hatalmukat. 

A felhasznált valóságanyag gazdag lehetőségeit nem értéke-

siti az iró, minden igazsága viszonylagossit válik. A, váltorta-

tás nemcsak  lehetetlen,  szükségtelen is. A meglévő helyett 

jobb nem következne *  legfeljebb a szépen. zül16, sok vonásában 

rokonszenves kedves dzsentri helyét a zsiros és  közönséges,  

de basonlóan  züllött  polgárság venné At. Az "alsóvárosiak" mit 

sent nyernének vele; a politikai vezérek igen: bérletet *  kon. 

cessziót„ . királyi tanácsosságot. Etért veszi semmibe as ural-

kodó osztály hangoskodásukat,  ezt  kell megalkudnia mindenki. 

ntk, aki támogatásukra számit. Biró a mega elflaradását, a maga 

megalkuvását is igyekszik igazolni ezzel. 

Az 6 igazságait hirdeti rendithetetlen cinizmussal a szo-

cializmussal szimpatizáló Thurző főhadnagy. Kezdettől fogva 

össze akarja békiteni a szemben Alló feleket, Peredy meghát-

bálása is kiábránditó fildtzófiáját igazolja. 

"Mi az igazság! Amit sok buta ember annak tart. As itt 
most sok buta embert jóllakatnak * 	a te Alsóvárosodat 
is - 'es ők azt tartják igazságnak, hogy jóllaknak... Nem 
tudod te azt, hogy Magyarországon nincsenek tragédiák? 
Itt nincsenek vallási rajorgók és nitesonek tragikus hő- 
sök. Itt as emberek elmennek a szuronyig, de amikor a 
szurony hegye a mellükön van, akkor visszafordulnnk... 
Itt nics vér *  ölés *  a golyódnak is volt annyi esze, hogy 
nem gyilkolt; itt a levegóben a léhaság bacilusai usz-
káltak; as utolsó percben mindenki 	Azt hiszed, 
lehet másképpen csinálni? Azt hisze4 nem ezt csinálja Ma-
gYarországon mindenki? Ha nem ezt teszed, kirabolnak, el-
taposnak, átmennek fölötted..." 

A Jókai Szinház as 1957-es felujitáson megváltortatta a befeje4. 

zést, pedig nem is as idillbe irate) tragédia a megalkUvás. Fe. 

redy elbukása a darabból következik. A szerző részéről a meg. 

hátrálás inkább az, hogy nem-csak Vudomásul veszi, hanem er- 
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és Biró tehetetlenül nézi.. T1pusztit ja a régi eszményeket, de 

helyettük uj értékeket nem talál. A, közönség is megnyugtathat-

ja lelkiismeretét, és jő érzéssel távozhatik az előadás után, 

hiszen a legjobbak is meghátrálni kényszerülnek; ha nem lehet 

változtatni tatai, legalább felül legyen az ember; ur, ha már vannak 

szolgák. 

A Sárga liliomviszonylagos értéke letagadhatatlan. A 

Vo jni.ts--di jra előterjesztett darab egyik bírálója, Heinrich 

Gusztál "szenvedélyes haza és  nemzet tilöl .etéu" háborodik fel .. 

"Külföldön,. például Bécsben, bizonyára kitöm örömmel 

fogják fogadni Magyarországnak ezt" a lelkes és meggyőző 

leleplezését," /Akadémiai flytesitő, 1911.. 1. szám/ 	. 

A bemutató fagyos hangulata után kirobbanó sikerét Pintér Jenő 

is azzal magyarázza, hogy társadalmi-politikai merészsége - s 

a magyar szinpadon myar darabban ekkor valóban szokatlanul 

éles hangja - nyeri meg nézőit. ' 

"A főváros közönsége  tombolva ünnepelte a szerzőt, " annyi- 

ra  tetszett irányzatos támadása a magyar uri osztály ellen." 

A darab birálatában nem  megy tul a közönség által elfogadható 

mértéken. A politikus Bir6 megtorpanása is benne van a pol-

gári '.ró tanácstalansága is tükröződik a belenyugvás filozó-

fiájának hirdetésében. A tőkés szia áz korlátai is megkötik a 

kezét, hiszen Móricz nagy formátumu tehetségét is színdarab- 

ja. bizonyitják -földön járni kényszeriti. 

Következetlenségei és kompromisszumai ellenére Biró leg-z 

jobb, legszélesebb társadalmi problematikát átfogó darabja, 

Konfliktusa nem pusztán 'erkölcsi jellegif, nem sziken lélekta_ . 
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ni feladatot old meg. A marosvári polgárság gerinctelen, de a 

magyar polgárság egésze az. A dzsentri nemcsak Narosváron u-

ralkodik korlátlanul. Az ellentét elsimul, de Kopjáss sem tud 

szabadulni husz évvel később as uri klikk szövevényéből. 

Biró - irodalmi körökben bevallja tudatosan tesz kon-

cessziókat, nem tartja "irodalmi Cselekedetnek" a Sárga lilió-

mot. Az irodalmiság igényét azonban nem adja fel teljesen. Saj-

nos, következő mtiveiben nem talál folytatdst a leleplező hang, 

tehetsége - a regényhes hasonlóan - a drámában is elvetélődik. 

Számos eIbeszélése, regénye és drámája témáját nagyváradi 

esemény adja ,  de killönösen az utóbbiakban szabad invencióval 

használja fel t  más környezetbe trans zponálja. A rablólovag öt-

letét Halász Lajos ujságiró kollegájuk, későbbi országgyülési 

képviselő eLtZik furcsa kalandjából meriti. Rimanóezy Kaman 

épitész meglehetősen koros mar, amikor f1eség i l vesz egy sze-

gény nagyváradi lányt. A család Halászt béreli fel 36 pénzen, 

hogykompromitálja a fiatalasszonyti és igy  kényszerithessék 

válásra.I  

Ferenc Gróf családja hasonló módszer -vel akarja meggátolni, 

bogy Anna a csalddba kerüljön. Régi szerelmesót, Wiirtöt megvá-

sárolják, bogy terviiket segitse. A darab azonban több ennél: 

a régi rablólovagok egészségtelen, gyáva utódai csatát veszte. 

nek a modern kor dinasztia alapitó hősével szemben* A darab me-

részsége, bogy Kiirt erkölcse tudatosan ellentmond a régi moral-

nak legalább is egy pontont fölényes őszinteségében. Az uj 

1.A jó Pekár Gyula felfedezi, hogy Biró as ő ötletét  irta meg a 
darabban. Ady rögtön Biró védelmére kel /Világ, 1912. febr. 20 4 
és a plágium-iigy tárgyalásával megbizott négytagu bizottság 
kölcsönös jóhiszemüséget állapit meg. 
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tipusu arisztokrácia ugyanolyan kétes eszközökkel Szerzi meg 

a vagyon első töredékeit, mint a régi. Határozottan felszámol 

minden erkölcsi gittlást. 

tisztességes ember az... az a cugos cipős ember. Az a 
feszló nadrágu, fényes kabátu ember. Az a szegénT ember, 
az a derék, 5'6, rosszul beretvált ember, az a szegyen-
kezve hurcolkodó ember, az a borravalókban csal6 szegény, 
derék, jó ember." 

Kurtettől a sorstól akar szabadulni, ettől fél, ős oz a féle-

lem adja erejét. Fölötte All a habozó és örökségért reszkető 

arisztekratáknak, a hazárdjátékos merészdégével alit a régi 

hazugságok helyébe ujahat. 

A rablólevag jellegzetesen polgári alkotás, latszólagos 

morális bátorsága ellenére, Kürt diadala az egyén kiemelkeiésé-

nek lehetőségét, sőt szükségességét igazolja: uj arisztokráci. 

6=k kell létrejönnie. Alakjában összegeződik az eddigi hóditó 

regény és drámahősök sora, Az ujkori karrierista tipusa kissé, 

"a nap lovagjának" )  Asztalos Aurélnak is örököse ős a Nietzsche-, 

etbereseménynek a polgárság igényeihez alakitott változata. 

Konfliktusa csak periferikusan társadOmi jellegU vigjátéki 

mértékkel, 

A vagyonőrt megalázkodó utódok még csak nem is polgárok, 

pedig köztük is bőven találhatna ilyeneket, vereségük mindőssze 

annyi, bogy gazdagságukból lecsippentettek egy kiceit: gőgösek, 

fagyos arisztokraták maradnak . egy kellemetlen osztozkodótól 

viszont  sikeresen. megszábadultak. Kiirt ellenfelük volt eddig, 
as Anna-villa tulajdonosAndl azonban nincs elszántabb védelme-

zője az erkölcsnek, a családnak, a magántulajdotnak. Figaró 

vigan használ ki másokat, de nem szereti, ha megcsalják, 



Navcol a vagyonert? Nem: érdEk£esz:itő játékot játszik.  

Elmés társal6ás közben puhatolják ki  egymás g,yeogéit, titkos  

célzásokkal tartják rettegésben. Ha jól csattant egy . .poén, azt  

mérlegelik, mit nyertem ezzel. 	 . 

A. darab szerkezetét a titkos birkózás izgaiom.keltö ritmu-

sa határozza meg. Szemfényvesztő ügyességgel vitli.k a veresóg-~re  

állóból esélyes az iró akarata szerint. A játszma közepén  

uj mozzanat szorit ja h,áttérbe Wirt nyereségvágyat,. A régi sz+e-  

relem ujra--éled,,  vissza  akarja hóditani @alambos Anna-b. Neki,  

megmutatja jellemének másik oldalát. .A cinikus, rideg, számitó,  

lelk.iisraeretlen ember Annával dszizatén, póz -- de nem minden  

érzelgősség - nélkül beszél; a has  rablólovag 	kispolgár.  

Sokasodnak az irói megalkuvás jeaei. A legkonzekvensebb  

arisztokratát, Ferenc grófot, aki megel.é:gszik a gróf ur meg-  

szó3:itással, ha mar minden gabonaügynök méltóságos lehet, a ré-  

Si töretlen arisztokrácia rokonszenves képviselőjének mutatja.  

Maködns: kezd a bappy endhez vezető költői igazságszolgáltatás.  

Anna eredendá, romlatlan jósága megváltoztatja Eürtöt, m,egté-- 

r3.t ~~i a rablólovagot. Nines Veszedelmesebb dolog Biró hőseire, . 

mintha győznek. A legfanatikusabb lázadó is békés polgár-ember-

ré vedlik. 	 . 

Az irodalom formabontó törekvései nem tssábit ják Birót # . 

B%veiló.ban, regényben és dr5m6ban is ragaszkodik a müfa ji ha-

gyományokhoz. Nem ujitó tehetség, inkább nagyszerü befogadó.  

A regény esetében hozzájárul az  is hogy a bestseller biztosab- 

ban dolgozik  a bevált eszközcikkel. - 

A huszadik századi drémairodalomból leginkább a modern  

európai 	sajátos  értéki változata, a tézisdráma bat rá.  
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LegnépszerUbb képviselőjének, Henri Bernsteinnek több darabját 

forditja magyarra az 1910 utáni  években.Tortárs-birálói a 

Bernstein-i drama tecbnilimi hatását emlegetik nála.Segerőtel-

jesebben a Hotel Imperial problémakezelésére van  befolyással .  

A háboruval ezt megelőzően két szinmilvében foglalkozik, 

19o9 tavaszán Berlinben irja A háborut, a Bosznia-Herceg-

ovina annexiájával fenyegető puskaporos helyzetben. Személyvs 

kérdés is számára, hiszen ugyanazok a problémái, mint drámája 

hősének. A háboru nem társadalmi jelenségként, hanem gyakorla.- 

ti vonatkozásában érdekli: nit csináljon a becsUletes ember, 

ha családját is, hazáját is szereti, melyik az erősebb köteA,  

lesség? 

A háborut elméletben elutasitja. Az első felvonas minden 

szava, minden gesztusa ezt az itéletet erősiti meg első fokon:. 

gazság, becstelenség, me 	let a társadalom ellen; a barbAr- 

ság győzelme a kultura felett. 

A mozgósitás hire szétzuzza a Torgány család boldogságát ;  

tervezgetéseit. Az asszony csak férjére gondol, rébirja, hogy 

költözzenek Berlinbe. A következő  felvonás  eseményeiből kivi 

láglik, bogy helytelenül döntőttek. Tbgány elveszti önbecsillé-

sót és  barátai  megbecsülését. Magatartása a háboruellenességet 

l'ejezi ki, a kötelesAgteljesités megtagadása, de a gyávák is 

u&anezt teszik, hogy bőrüket mentsék. A dilemma hazatérésükkel 

oldódik meg. 

Az előadásra nem  került mi két szempontből érdekes: elő-

re vetiti Birónak a világháboru első éveiben tanusitott, pUbli-

cisztikájában kifejtett magatartását; mutatja a polgári radiká-

lis ir6 jellegzetes problémalátását: evidens társadalmi jelen- 
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séget az egyén erkölcsi konfliktusaként vizsgál.  

A BrAkán-háboruk hangulatából születik 1913 nyarán a má-  

sodi.k háborus témá ju. szinmü az 1913. Ismét az egyéni relációk-

ra szükiti érdeklődését. Kettős forrásból táplálkozik a drá-

mai feszültség. Az egyik kérdés: sikerül-e megelőzni a háboru  

kitörését, amási.k .. a fontosabbik - eladja-e - Törr3 mérnök  

Bun.garyt n:evü találmányát as oroszoknak. Az árulás etikájának  

erősen faji szempontu vizsgálata fokozza a darab eszmei gyön-

geségét. Paula, a darab orosz szocialista emigráns szereplője  

az iró szerizt a lelkiismeret nélküli bazaárulást képviseli.  

Magyar ember ilyenre nem képes.  

II2Vekiink nem esik jól az árulás. Vagy visszafordulunk vagy  
megbüntetjük magurkat . . . /Paul ~á.ra:,t de k.özüliik a legdoro-.  
kabbak lesznek árulókká, és az árulás adja meg  lelkük nyu-
galmát... Mi, ha jól érezzük  magunkat, nem sokat törődünk  
a h.üskgel, de mikor baj van, fölfedezzük magunkban a hü-  
sóget es a hazaszeretetet is."  

Jellemző következet1ens.ég a két szereplő egészen más motivu-

mokból származó magatartásának azonos szex .pontu elbirálása. Pa-

ula elvileg  tisztázott cél érdekében, Törő egyéni sértettségbál,. 

dacból cselekszik.  

A drámai kompozició is kissé elhibázott. A második felvo-

násban Törő ismételt szökése eldönti, hogy nem lesz háboru és 

azt is, hogy visszariad az árulástól. A harmadik felvonás csak  

a happy endes lezárást és az erkölcsi tanulság megfogalmazását  

szolbálja. Az eseményekben igen nagy szerepet kap a kér roman.  

Lika. A  cselekmény  tulajdonképpeni irányítója Al  mély-  hirszerző-

kapitány, akinek kivételes jeliemén ki.vül a véletlen is  segi.t-

ségére siet: 6 képviseli a naiv, pattogóan katonás, de régi ti-

pUsu és korlátoltan jószivü Westerland altábornaggyal szemben  



azt a' katonitt, aki egész meggyőződésével, egész lelkével hiva-

tásának 61 és a hadsereg irányitását át fogja venni. 

Bin') az egyén magatartását még mindig nem a háboru céljá-

tél teszi függővé, illetve a cselekvés erkölcsi minőségét ettől 

elszigetelten vizsgálja. Egyáltalán nem kételkedik abban, hogy 

Magyarország csak igazságos háborut viselhet. Revés módosulás-

sal ugyanarra a következtetésre j .11.4 mint A háboruban: "Az áru-

lót mindenütt megfizetik, és mindenütt megvetik." 

A háborunál és az 1913,-nál sokoldalubban tárgyalja ugyan-

azt a gondolatkört a Hotel imperial. Ez még a Sárga liliommál 

is nagyobb sikert arat. Előző két művénél lélektanilag is, szer-

kezetileg is egyságesebb hatásu, mar nemcsak egy lehetséges, 

hanem  egy valóságos  háboru élményei formálják. Annál meglepőbb, 

hogy a konfliktus elvontsága alig változik az előzőkhöz képest. 

A Hotel Imperial gondolatával 1915-től kezd foglalkozni, 

de félbehagyja, mert nem meri szinrehoznl. Először kisregényt 

A mélség lakói ir belőle, ez 1916 tavaszát6/ Az trdekes 

ságban jelenik meg folytatásokban„ majd könyvalakban is számos 

kiadást ér meg. A regény sikereinek láttán fejezi be a szin-

darabot 1916 decembereben. 

A Magyar Szinház fogadja el előadásra, de sorra változik 

a bemutató dátuma. A női főszerepet először Gombaszögi FridA-

nak szánják, azután Simonyi Mária kapja, az előadáson  végül  

redák Sari játssza. A késéshez hozzájárulhat az is, hogy bécsi 

szinrehozását a cenzura nem engedélyezi/Ptsti Napló, 1917. 210. 

szám/. Október elején már folymak a kosztümös próbák, de awe-

mierre 1918. január 25-én kerül sor. Talán ez a  darab  mutatja 

leginkább Biró példátlan népszerdségét. A főpróbától kezdve 
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telt ház előtt adják, május 7-én már a századik előadást tart-

ják. Faég ebben az évben a berlini Residenz-Theater is milsorára 

tűzi. Tiz év mulva is kedvelt darabja a szinházaknak /a  Magyar  
Szinházban Tőkés Anna a női főszereplő/. Biró igy nyilatkozik: 

"ez az első darabom, amelyről szeretettel tudók beszélni." 

/A Szinház és, Divat .1918. 54 száma 26 oldalon foglalkozik a 

darabba. . / 

Robbanó sikerét aktualitása magyarázza.. Biró a szinpadon 

is a háboru ellen szól, ez a legdöntőbb változás. Sokkal tom-- 

pitottabb hangon ir ugyan t  mint vezércikkeiben, de kényszeri- 

séfiként sem fogadja el a háborut. A történet nem a fronton, ha-

nem az orosz főhadiszálláson játszódik. Almásy kapitány hátra-

marad a kiüritett városban, igy kegyi az orosz vezérkar közéléve 

be. Megakadályozhatja, hogy az ellenség fontos brtesülések bir-

tokába jusson.: meg kell ölnie hirszerző fűket. Katonatiszt. kö-

telessége megtenni. 

Biró már kitűnően tud feszültséget teremteni, drámát szer-

keszteni. Ha felfedezik Almásyt, életével Bizet. Anna, a segitő-

társa hasonló kockázatot vállal, és meg kell őriznie magát a 

vezérkari tisztektől. A kapitány kivárja a tett végrehajtásához 

legmegfelelőbb pillanatotr addig vigyáznia kell, hogy a gyan --

vb kém semmit ne sejtsen, sőt bizalmába férkőzik. Mindezek  a 

másodrendi érdekkeltés eszközei, , de szigoru egymásraépülésük 

fokozódó izgalmat  biztosit. A  tetőponton még egy mozzanat 'bej► 

kapcsolódása a végletekig csigázza a nézők érdeklődését: Almásy 

habozni kezd a gyilkosság pillanatában. 

Pintér Jenő a Hotel Imperial problémáját igy fogalmazza 

meg: "van-e különbség az  emberölés fajtái lözött?" Valóban igy 
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fogható fel legáltalánosabban, de igen lényegesek a felelet mi-

nősége szempontfából a konkrét körülmények '  aőt a tettet végre-  

hajtó személy is. Nem a Raszkol.nyikov-probléma valamely válto-

zatával van dolgunk: nem .a felsöbbrendü erkölcsiség kifejezése  

a gyilkosság, nem is parancsra végrehajtott a  mint a fronton har-

coló katonáé, _ hanem hazafias kötelesség.  

Az eddigi daraboktól eltérően a Hotel linperiálban viszony  

lag sok szereplőt mozgat a szerző ;  Vajon csak a láty-nyosság  

fokozása érdekében történik-e? A. vezérkari tisztek természete-- . 

sen: a háboru céljáról beszélgetnek, közben kiderül az orosz had-

sereg morális felbomlása. Nem meggyőződésből harcolnak, hanem  

kötelességből, sőt araár a kötelesség erkölcsi indoloitságában  

is  kételkednek.  A darab szerkesztettségét éppen az matatja*  

bogy szigoruan logikai eszközökkel  ki kell derülnie a hábora  

értelmetlenségének. Nemcsak mesterséges izgalomkeltést szolgál  

Almásy habozása, beleilleszkedik €i. bizonyitás logikai rendjébe. . 

Sch2flin Aladár sokkal pontosabb Pintérnél a probléma 

felfedésében. Nem  egyszeriien a gyilkosság etikáját vizsgálja;,  
célja megmutatni, hogy "a hivatalosan dicsői tett gyilkolás"  

buzi 

 

Jelentősnek látja a bizonyitás következetességét ... A cse-

lekmény során l idegül., hogy az orosz muzsik katona elveezitette  

meggyőződését, hogy az orosz tiszt undorodik a háborutól és a 

magyar tiszt összeroppan a kötelességteljesités közben - ez .ad- . 

ja a Hotel .  Tnpériál pacifizmusát /Nyugat, 1918. 439. l./  

A háboru értelmetlenségét, bűnösségét a szemben álló felek 

kiábrándulásával mutatja, jellegzetesen intellektuális módszert  

alkalmaz.  Nem a háboru célját vizsgálja, hanem morális nézőpont-

ból itélkezik.. Teljes feleletet igy nem adhat, bár a szándék  
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értékes. A Hotel larapériál is igazolja azt a megál:lapitást, hogy 

az ire) véleménymondása elmosódottabb, mint apublicistá.é. A 

vezércikkek jóval tulmennek 1918 tavaszán az erkölcsi fe jte- 

getéeekon. 

Szám:i.tá.sba kell venntxak azonban a szi.nház Y!a.ngtompitó 

befolyását és azt is, hogy a divatos tézisdráma hatása sincs 

e2dnyere , a mondanivaló megfogalmazásának élessége tekintetébe-n. 

'Iard.ekes, hogy a századeleji Magyarország legmodernebb drámairó-- 

ina.k egyike Bírfi Tajos s'. a magyar  dráma fe jlődésével egyezőlég 

nem a legmodernebb Európai szinpadi irányzatokat követi,, ha- 

nem a  mult századba nyul . A tézisdráma nála többé-kevésbl6é 'meg-
tartja eredeti célkitüzését: erkölcsi irányzatdsségát, ós nem 

laposodik egyszertien primi  tiv° tételek drámai illusztrálójává. 

A Hotel Tmperzál sem valamiféle "a gyilkosság Min" tézis iga- 

zoiására használja  Tel:; a probléma konkrétsága és aktualitása 

menti meg , ettől. Különbözik a tételdrámától abban is, hogy .nem 

statikus lélekelemzésre, hanem az erkölcsi probléma drámai 

akcióban való megoldására törekszik. A dialógusoknak . a  tarsal. 

gás hangjára emlékeztető fel.épttését attól tanulja, de meghök. 

kentő megá3l.apitá.srai a leleplezés célját szolgálják, ha csak 
: 	

.. 

erkQlcsi vQnatko2ásbán. is. Szerkesztése tudatosabbá vá3:ik, a 

legtöbb gondot a "megcsinálásra" forditja, hatásosságra tö-

rekszik. Ezek a tulajdonságai teszik al.<tIalmassa arra, bogy 

külföldön sikerrel szerepeljen. Az igazi drámát a huszadik  

század sem teremti meg a magyar irodalomban. A meglévő szintet 

legjobb müveibex>igiró is eléri. 

Kedvvel rafiveli az egyfelvonásos népszerű .milfa ját. Fgy.egy 

ötlet hangulatos, ügyes megformálásában remekel, de általában 



a kabaré szinpadokig jutnak el. Témái többnyire novelláival 

azonosak. K#.sór3etezik praszttárgyu történetekkel ,, . de megma-

rad a  falusi élet felszinének ábrázalásándl, a. néperkölcsöt 

kuriózumként látó, népszixrmiire emlékeztető szemléletnél. 

5. 

A Buszonegy novella megjelenése  óta számontart ják irodal-

mi körökben Biró Lajost. Minden  uj  kötete többnyire alkalom a 

hivatalos irodalom kritikusai szAmAra a modern magyar irodalom 

leszólására. . Ezeket a kirohanásokat nem veszi tudomásul. Az i- 

rodalomrói,  céljairól ritkán nyilatkozik azóta, hogy fiatalon 

keményen szólt Nagyvárad irodalmi pápája, Wadi ödön ellen. At 

irodalmi harcokban nem vest részt, különösen a politikai jelle-- 

gilekben nem. Az lrá sakkal tartózkodób, elvonultabb, mint az 

u jaágiró. 

A nála fiatalabbaktól is távoltartja magát, nem irodalmi 

vezér, de rangja van előttük. AWyu'gat körébe számitják, sőt 

reprezentánsai  közé. Tóth Arpád egyik. 0láh Gáborhoz irott le.; 

velében /1912. Jul. 4./ a Nyugatról irva emliti, hogy nafféle 

komoly irodalmi lap lett" - Biró, Bródy, Ambrus, Móricz  a te-- 

kintélyai. 1914 elején, amikor néhányan egy  zártkörü u . j irodal-

mi akadémia létrehozását tervezik, az ő részvételére is gon .- 

doldanak. Ugyancsak Tóth Arpád irja róla ekkor,/1914 januári 

levele Gellért Oszkárhoz/ hogy nem nagy reményeket fUtnek csat- 
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lakozásithez. Juhász Gyula nagyra tartja,"nyugalmasés előzé-

keny forradalmár"nak nemeli, ujszerüségét, energiáját csodál-

ja. /Nagyváradi Napló 1911. mAre. 	Kesztolányi örömmel uj- 

ségolja Babitsnak, milyen elismerően nyilatkozott verseiről: 

"elragadtatással olvassa minden sorodat" irja neki. /Babits-

JUhász-Kosztolányi levelezése Bp. 1959. 188. 1./ 

Ni az oka visszahuzódásának? Az irodalom elméleti kérdé-

seiben inkább a Nyugat esztétikus szárnyáhOz All közelt az 

rodalmat nem tartja politikai kérdéonek, pedig öntudatlanui ez 

a polgári radikalizmus  irodalmi,  kivetillése néla, Nemesak témag. 

körének leszűkűlésében„ látásmódjában nyilatkozik nes t  nemesdk 

állásfoglalásának demokratizmusát, szociális lelkiismeretét te-

szi érzékenyebbé, hanem az irodalmi mozgalmak jelentőségének 

passzivitásban kifejezésre jutó lebecsülése is ennek eredmé-

nye, művészi elveiben pedig a pártossággal szemben az irói ob*. 

jektivitás hangsuZyozása. 

Az irói alkotást lényeges mozzanataiban fUggetlennek 

tekinti kortól, környezettől, politikától. Egyetlen kritériuma 

a tehetség, a tehetség jele a kidolgozás minősége. 

"Az irodalom kivtle, felette, mellette vagy alatta, ne- 

kem mindegy kiviile van a pártnak, politikának" 

irja Plechanov Ibsen tanulmányát ismertetve. /Nyugat, 1903. 1. 

köt. 7/8, lap! Azonban az esztétika mesterséges törvényei sem 

korlátozhatják a művészt, aki alkotásában uj szabályokat te-

remthet. 

Tudatosan uj iró, és helyet kér az uj művészetnek; a ró-

git félre kell tolni, az szivja el a fiatalok erejét. "A puha 

fészekben Uló öregek" veszényeztetik az irodalmi megujhodást. 
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Ezért kényszerülnek sokan avult nézetek elfogadására, és "a

atalok közül hány iparkodik brag lenni, mielőtt fiatal lett vol-

na." 

Lenézi a finomkodó szalonlocsogást, és elégedetlen az "a-

nektotézó irodalmi nagyságokkal". Mikszáth milvészetének nagy 

korlátját is ebben latja: "ha nem tették volna meg őt,..fiagy 

magyar humoristának...akkor csodákat láttunk volna."  Igen  ma-

gasra értékeli, hogy "a magyar társadalmat  tisztán látta  kis 

és nagy züllöttségeivel együtt", 

Az objektivitást sajátosan értelmezi.  Nem  kösömbös szem4 

lélődést ért ezen, hanem "gyilkos és kagyetlen" Abrázolásmódot. 

lgári iró, de a munkásságra ugy tekint egy időben mint as .  

.általa is képviselt uj kultura közönségére, 

"Itt, amunkásságban van as irodalom igazi &Ojai, itt 
van a vetései számára egy Óriási, buja terinékenységu mező .  
Itt vannak a virágzásinak igazi feltételei. 1r6 és mü-
vész számára itt alakul ki egy olyan közönség, amelyhez 
fogható eddig a világon nem volt& Plyugat, 1908,- 778 4./ 

Sokszor állitja, hogy számára a mese a óél, de meséjének min-

dig van óélja. Nam is lehet másként: rendkivül kiszámitottan 

dolgozík& Nem akarja, hogy alakjaival, történetainek moráljával 

azonositsák, de előkésziti -'szerkesztéssel, irói technikával 

a hatást. A technika legjobb müveiben, főként novelláiban, nem 

148 a gondolat'fölé. 

Rovelláival is sikert akar, de fokozottan ennek érdekében 

irja szinmtveit. A magyar színházakban előadott darabokat

játjait sem tekinti igazi irodalomnak& Onmagival szemben is 

objektiv. Talán valami furosa gőg önmaga lenézése azért, mart 

engedményéket tett, 



Ugy látszik, a szinvonal csökkentése viszont a hivatalos 

irodalom elismerését is meghozza. 1911-ben még megtagadják a 

Vojnits-dij kiadását a SArga liliomnak, 1910. egyik legsike-

resebb szinpadi alkotásának' Négyesy László, Ferd4i Zoltán 

és HeinricKGusztáv nem találja "abszolPt irodalmt értékUnek" 

Mblnár Ferenc, Szomory Emil, Kóbor Tamás darabjait sea r  Az 6- 

rintett irók, akik nem kérték ezt a kitiintetést„ nyilatkoznak 

Az Ujságban 1911. február elsejénairó jól látja a határozat 

indokát, .a  Sárga  liliom értékét. Két nappal később igy ir: 

"Az Akadémia konzervativ testillet; nem várható Vile, hogy 

az elismerésével olyan munkák mellé álljon, amelyek bi- 

zonyos radikalizmust képviselnek, ha ez a radikalizmus 

csak  morális  kérdésekre vonatkozik is." 

Valóbaa a "moritlis radikalizmus" jellemti egész irodalmi 

ködését. 

Egy kevésbé konzervativ testillet, a Petőfi Társaság 19170 

december 15-én tagjávii választja Bebitscsal és Kosztoldnyival 

együtt. Több hivatalos elismerésben nines része0 

Kritikai méltatést is csak az uj irodalom hive i irnak ró-

la. Schöplin Aladár novellitinak "tiszta, elfogulatlan„ tradi-

cióktól és illuzióktól meg nem zavart látását" emeli ki t  for 

mai tudását értékeli nagyra, az iró objektiv magatartása fogja 

meg. Lukács Györgyre drámaisága, indulatainak szélesEkálája hat. 

Karinthy Frigyes jó érzékkel ismeri fel legnagyobb még no-

velláiban is feltUnő hiányosságát, nagyszerUen kérdez, de a 

felelettel adós marad. Ez azonban mar nem csak egyéni tulajdon- 

s a /Bródy is kérdez, de nem fele1/. A polgári művész nem is 

adhat kielégitó megoldást. Biró pedig polgári iró. ,  
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Legmerészebben  a kispolgári-keresztény szexualerkölcsát  

bírálja„ néha eltolódik az  ösztönéletnek a freudi pszicb©ana.-  

litika elemeivel rokon ábrázolása felé.  

A század  első két évtizedének uj nagy  prózair6 tehetsége: 

Móricz és Bíró. Rezdetben messze  Móricz előtt  jar s pol.gtika.$.-  

lag sokkal tudatosabb nála. . A radikalizmus  azonban korlátozza 

is. Móricz egyre keményebb lesz, ösztönösebben, de szabadabban  

fejlődik. Byrót a  radikalizmus  nemcsak felszabditja, hanem  

hatására be is tokosodik. Maximálisan iIlegvaióf33.t ja, amit poten--  

eial.is előnyként tartalmaz az  író számára, továbbfejlődése ugy  

volna lehetséges, ha  elszakadna tcsle.: Az emigráció politikai  

visszaesése még'  -  jobban  bevágja utját.  

Bíró írói  arcképének ellentmondásai az ellentmondásos kot ..  

b61 következnek. Már n.em tartozik a régi  Magyarországhoz, benne  

él az  ujban. Figurai is . korának emberei, mint ir6 az  uj Magyar-

ország leleplezője. Hősei azonban, .  a;kl:knitk kiasinyegségét, .  szel-  

lentelenségét, bezsirasodatt, alacsony gondolkodásmódját  müvei- 

ben birál. ja, egyben politikai szövetségesei.. Az elavult eszmé-

nyeket 

 

állita ~, ,. 	.  
ny'eket lerombolja„ de nem tt~d. helyükbe csak ~ados, bunanl.szti-=  

krás ideákat. Követendő példaként, mivel a polgárságban ilyet  . 

nem ta.lál; meetkotja a reakciós Uberm tensch polgáriasitott vál-  

tózatát. . 	 . 

Ami igéret volt benne, legteljesebben novelláiban  

sit ja meg. Ujdonságában nem összefogl.aió,  és nem tud uj f é j.l©-  

dések forrása  lenni. Munkássága részleteiben merész és  jelentős.  

Egészében, mert  nem fejti  ki be.ruiik legjobb . L'el%e tségét és be-

fejezetlen marad, torzó. Ugy lesz a .szá,zadele ji Magyarország  

polgárságámk reprezentatív  írója, hogy kissé hozzáidomul iz-  

léséb,ez,  igényeihez.   
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BIaLIoGRAYIA 

MBESziCaS KÖTET:A: 

Bálványrombolók. Nagyvárad, 19o1. i,aszky nyomda 
2 : kiadás 19o2. ua. 

Ism.:  19e1. nov. 5. Nagyváradi Napló  
/Ady: Egy Cinikus ember :meséi/ 
okt; 27. 'Szegedi Vap16 
nov. 25 Pesti "Ilapló 

19o2. máj. 18.. , Szabadság 
/Em3.i,ti mé,g a Wagyvára,dban  Sas  Ede Bi.rá- 
latát, a Budapest'  Hirlapat, a Magyar H3r- 
lapot a dátum megjelőlése nélkül../ 
szept.. 21. Szabadság l.g. 

193o. Pesti , Nagió 294. szám . 

19o1.; Nagyváradí. Sziaaház:i Ujság 21. szám 

Harminc novella.  Bp *  1906: Athenaeum 
2 ► kiadás 1922 .*. uo. 

ism.z 
 

1906. Szerda 284.'lap Fenyő Miksa 
Uránia ` 419.  ' lap -ly- 

A  .Hét 21: ; szám 	, 

Vasárnapi Ujság 24. szám Schápflin Aladár 
Az Or 12. szám 
A Munka Szemléje ° 1l. szám 
máj. 2o. Budapesti Napiá, Nemén,yi Erzsébet 

19o7 .. Pester Lloyd  24;. szám  

Huszonegy  novella. Bp. 19o8. Deutsch  és  Tea  
2. kiadás 1913. uo. : 

Ism. : 1908. A Hét 22. száaar. 
Nyugat 717. lap Schöpflin Aladár 
US Idők 24.. szám F . P. 
Pester i,loyd. 286. szóm 131, lap 
Vasáriiap:i Ujság 22. szám 

19o9. Katcslik.us  ' Szezn.le 83. lap 
Az tuság, 139. szám Szilágyi,. Géza 
Egyetértés 136. szám 
Huszadik Század 18. szám Lukács György 
Magyar i3irlap 136. . szám . 

Népszava  151.. szám 	- 

Neues Pester Journál. 165, szám 

A primadonna. Bp. /1909/ Mozgó Könyvtár XXIX... szám 

Elbeszélések. Bp. /1909/ Magyar Könyvtár 549: szám 
2 . kiadás 1928.. uo. 1180. szám 
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Marie és más asszonyok. Bp. 191o. Singer és Wolfner 
2. kiadás 1918. uo. 

Ism.: 1910. Byugat 633. lap Feny6 Miksa 
Renaissance 1. szám Karinthy Prigyes 
Pester Lloyd 91. saw' 
BudapeSti Szle 145. kötet 478. lap Papp Fprer 

Kis drAmék. Bp. 191o. Modern Könyvtár 13. szám 
2. kiadás 191o. uo. 

. Ism.: 1911. ket . l. szám 
NYugst 1 . köt. 221. 1. Bálint Aladár 

A fekete ostor és más novella. Bp. 1911. Singer és Wolfner 
Ism.: 1911. A Hét 43. szám 

tlet 44. szám 
Nyugat 2. kZt. 775. lap'VáradY István 
VasárnaDi Ujság 42. szám 

191241Cultura 46. lap Mors eves 

Glória és más novella. BP. 1911. Athenaeum Könyvtár 

A császár ás rats férfiak. Bp..191I. Modern Könyvtár 70. szám 
Ism.: 1911. RUltura 631. lap Kárpáthy Endre 

Vizözön és egyéb elbeszélések. BP. 1911. 
2. kiadás 1918. 
3. kiadás 1925. 	' 

Ism.: 1911. Kultura 473. lap 
'Pesti Napló 149.  szám  

Kimszállási emberek: Bp: 1912. Singer és Wolfner 
Ism.: 1912.. Vasárnapi Ujság 25. szám 

A ciklAmen és más  novella. Bp. 1914. Singer és Wolfner 
Ism.: 1914. A !Mt 13. szám 

Byugat 1. köt. 651. lap Nagy Lajos 
Uj Idők 1. köt. 333. lap 
Neues Pester Journ41 . 198. szám L.L. 

Lilla 	Bp. 1917. Singer-6s Wolfne# 
Ism.: 1917. Budapesti Szle 174. köt. 308-311. lap 

A Gaszécsy család. Bp. 1917' Legjobb Könyvek 3. szám 

Budapestiek. 	BP. 1917. Athenaeum 
2, kiadás Bp. 1918. 

Ism.: 1917q; Pester Lloyd 39. /reggeli/ szám Mehácsi 3. 
A Hét 2. szám K.E. 

Sárgarigó - A fehér terraszok és más elbeszélések 
BP. 1918. LégrAdY 

Ism.: 1918. Jelenkor 5. szám László István 
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Az élet arénája. Bp* 1926. Pantheon /A regény mesterei/ 
Ism.: 1926. Literatura 9. szám 

Vihar előtt. Bp. 1956. Szépirodalmi /szerk. Gera) László/ 
/Az antológiában négy elbeszélésed 

Szolgák országa, Bp. 1957. Szépirodalmi 
Válogatás és utószó Lengyel Géza 

REGANYEK: 

A diadalmas asszony. Budapest 191o. /19o9./ 
2. kiadás Bp, 1916. Singer és Wolfner 
3. kiadás Bp. 1916. alliók Könyve 21. sz. 
4. kiadás Bp. é.n. 

Ism.: 19o9. Magyar Hirlap 286. szám 
Nagyvárad 283. szám 
Neues Pester Journál 284. szám 
Pesti Napló 305. szám 

191o. Az Ujság 137. szám 
Katolilrus Szemle 1695. szám 
Vasárnapi Ujság 3. szám 

/1910-ben németül is megjelexit a Milhchener Neueste Naehriebt 
és a Vorsiche Zeitungban. Kötetbent Siegerin Weib Wien 6.n./ 

Nyári zivatar. Bp. 1911. 
2. kiadás /1922./ Koronás Regények 36. sz. .  

3. kiadás Bp. /1922./ Singer ós Wolfner 
Ism.: 1911. Egyetemi Közlöny 36. szám 

Kultura 362 lap 
1912. Katolikus Szemle 210. lap 

SzolgAk országa. Bp. 1911. Magyar Könyvtár 756. szám 

A szentlélek lovagja. Bp. 1914. Singer és ',volfner 
Ism.: 1914. BUszadik Század 30. szám 663. 1 Schöpflin 

Neues Pester Journal 198. szám L.L. 
Uj Nemzedék 15. szám 
Vasárnapi Ujság 17. szám 

A Serpolette. Bp. 1914. 
2. kiadás Bp. 1918. jan. 22. 

Olcsó Regények 6. szám 
Ism.: 1914. Huszadik  Század  3o. sz . 663. 1, Schöpflin 

Magyar Kultura 563. lap 
Modern  Szemle  93. lap 
Budapesti Szie 162. köt. 477-480. lap 

/Németül: Die Serpolette Pester Lloyd 1914. 2-38. szám. 
Berlint 1921. 

Svéd fordítás: Stokholm, 1916. ford. Hugo Gerber/ 
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Don Juan három éjszakája. Bp. 1917. Singer és Wolfner  

2. kiadás. Bp. 1917.  
3. kiadás Bp. 1920.  

Isn.. = 1917 .. A 061 246. sap  
Pester  Lloyd 1o2. /reggeli/ szám Góth  

/Német01; Don Juans Tod Pester Lloyd 1916. 349./1917. 130, sz.  
Ii4rvátul: Trg noci Don Juanova Zágreb, 1918./  

A málys ég  lak6i. Bp. 1917. 
2.  

3.  

6.  
Ism.: 1917. Pester  

A Molitor -ház.  

Ism. . 

Bp. 19184  
2. kiadás Bp. /1930a  
3. kiadás Bp. 1931. Singe és 1o1fner  » 1918. .Irodalomtörténet 81. /?/  

A bazini zsidók. Wien 1921.   Pegazus   
ism.: 1925. lJyug4 2. köt. 166-17o. 80hőpflia  

/Námetiil.: Berlin, é.n. Die Judea von Bazin/  

A szerelem iskolája.. Wien 1922.: Pegazus His Magyar Könyvek  

6.  Vizet  

Amor és Feyche. Bp. /1:924/ lu1tura Köazrvkiadó  
ism.: 1924. U j Iqemzedék 163. szám  

fNémeLuls Berlin 1924./ 	 . 

Toinette vagy  Dubary grand a huszadik században. 13p.. 1925.  
Ism.: 1925.   Byugat Z. köt. 396. lap Komlós Aladár  

Vi1.ág 288. szám  
1926. Literatura 1. szám  

Magyar Kultura 165. szám. Kt>vá :cs Géza  
Szocializmus 339. lap Gr6 Lajos  
tTj 

 
Nemzedék 48. szám  

/Ném.etűl: Eine Dubary von heute. Berlin, . 1928./  

Házasság. Bp. 1926. Pantheon /A regénymesterei/  
Ism.: 1926. Li°tcratuura 4. szám 	 . 

Pester 1Floyd.  59. szám  
Szocializmus 339. szám  Gró Lajos  
Világ 64. szám  

A  szerelem  szű3.etése. Sp. . /19271 Pantheoo.  
Ism.: 1927 . Pester i:3.oyd. •297. szám 	 . 

1928, i,i,.teratura iftebr ~  

A kacérság iskolája ... Bp. /1928./ A regény mesterei Pantheon  
1928. Literature 421. lap  

Magyar Hirlap 274. sz. I,-úkács lstván  
1929. Uj Nemzedék 54. szám   

kiadás  Bp. 1918. Legjobb Könyvek  
kiadás Bp: 192oa  
kiadás  B-p. ./1927./  
Lloyd 1.a2. /reggels./ sz. Góth Lde . 
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SZINMOTEK: 

Lányok. Dráma két felvonásban 
Bemutató: Nagyvárad, Szigligeti Szinház 

19o2. szept. 27* 
Ism.: Szabadság, 1902. szept. 20, 1./engyel/g.iéze/ 

Férfiak. Bp. 19o9. /V5v. Szinh. MUs. 234.,235. szám/ 
Bemutató: Nemzeti Szinhaz 1909. máj.21. 

1909. $gyetemi, Lapok 14. számn/ 
Vasárnapi Ujság m66. 30. Palágyi Lajos 
Az Ujság máj. 22. Szilágyi Géza 

Varázsital. /Egyfelvonásos/ 
Bemutató: Andrássy uti kabaré 1909. szept. 13. 

/Vb. Az Ujság 1910. jan. 1. /Ssinházi =vat/ 

A családi tilzhely. 3 egyfelvonásos, Bp. 191o. Nyugat Kiadó 
Bemutatót Magyar Szinház 1910. jan. 15. 
Ism.: 191o. Nyugat 203* )ap Fenyő Miksa 

Népszava jan. 16. k.zs. /Kunfi Zsigmond/ 
Az Ujság jan. 16. Szomory EMil 

/A trilógia A nagymama cimü részét a boroszlói Laube-Theater 
1908. má3. 11., az egészet a bécsi tustspiel-Theater 1910. 
jan. 11, játszotta./ 

Gyógyulás. Drama 1 felv. 
Bemutató; Debreceni Szinház 1910. nov. 
Ism.: 191o. Pesti Hirlap nov, 6. 

Sárga  liliom. Vidéki történet 3 felv. Bp. 1913. Singer és W. 
Bemutató: Magyar Szinház 1910. nay, 3o. 
Im4.11910. NyuGat 191o, lap Ban Ferenc 

Renaissance 626. lap Garvay-Bblönti...Relle 
1914. Egyházi Közlemények 14. szám 
1926. Nyugat 2. köt. 882. lap Komlós Aladár 

/1919. szept. 25? Neue Wiener Biihne/ 

A rablólovag. Szinmil 3 felv. Bp. 1912, Singer és Waffler 
Bemutató: Magyar Szinház 1912. jan. 27 0  
Ism.: 1912. Nyugat 287. lap és 371. lap Peterdi ill. Br6dY 

Az Ujság jan26., jan.28. SzomortrEhll 
1914. Egyházi Közlemények 14. szám 

/Németül: Der Raubritter 1913# 
Bemutatta a bécsi Volkstheater 1913. mire. 22./ 

A cárnő, Szinmii 3 felv. Társszerző Lengyel Menyhért 
Bemutató:  Nemzeti Szinház 1912.. febr. 23. 
Ism.: 1912. Nyugat 467. lap. Vekete Miklós és Boross L. 

Az Ujság febr.. 23. Szomory 
febr, 24. Keszler 

1923. Eécsi Magyar Ujság mare. 31. 6. lap 
/Vö. még Pesti Tükör mare. 19. és Szinház és Divat 1916. 11.sz/ 
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Szent házasság. Vigpték 1 felv. 
jEloször megjelent  Nyugat  19o9./ 

Bemutató; Uj Szinpad 1912. okt. 1. 

A háboru. Drámavázlat, Bp. /1913/ Modern Könyvtár 222-224. Sz. 

Tavaszi Unnep. Drama 3 felv. Bp. 1913. 
Bemutató: Magyar Szinház 1913. febr. 28. 
Ism.: 1913. Nyugat 5o0. lap Begedils Gyula 

Az Ujság febr. 28. és mitre* 1. Szomory 

Az utolsó esók. Fgy szegény ifju tört. 3 felv. Bp. 1914. S ésW 
Bemutató: Vigszinház 1913. nov. 29. 
Ism.: 1913. Nyugat 957. lap Bródy alma 

1914. EgyhAzi Közlemények 25. szám 

1913 Történelmi szinmii 3 felv. Bp. 1914. 
2. kiadás Bp . /1918/ i11ik Könyve 

Beautató: Magyar Szinház 1914. jan. 20. 
Ism.: 1914. Nyugat 72. lap Havas Géza 

Az éjjeli8r. Egyfelvon. bohózat 
Bemutató: Magyar Szinház 1915; junius' 

' /Vó. Világ1 1915. máj. 3o. Szinház/ 

Lilla. Egyfelv. 
Remutató: Modern Szinpad 1917. 

/Vb. Szinház és Divat 1917. 4.; 7., 8.*sz./ 

Sárgarigó. Vigjáték egyfelv. 
Bemutató: Modern Szinpad 1917. dec. 18. 
/Um.: 1918. Szinház és Divat 2. szám 

Hotel Imperial, Szinmii 4 felv. Bp. /1918/ 
Bematató: Magyar Szinház 1918. jan. 25. /loo-szor máJa/ 
Ium.: 1918. Nyugat 439. lap Schöpflin A. 

' 	Vépszava jan. 26. Pogány József 
Szinház  és  Divat 3„ 4., 5., 8. ,, 12. sz. 

A menyasszony. Egyfelv. 
Bemutató: Idtim Habaré 1918. márc. 18 

/Vö. Világ, 191. mitre. 19. Szinház/ 

Gabor es Brigitta.' Parasztkomédia 1 felv. 
Bemutató: Apollo-kabaré 1918. Apr. go. 
Ism,: 1916. Szinház és Divat 17., 18., 25. szám 

Francia négyes. Komédia 2 felv. Bp. /1919/ 
Bemutató: Belvárosi Szinház 1919. márc. 6. 
lam. . : Szinház és Divat 1919. 9 sz. 

Politikusok. DráMa 3 felv. 
/Movrence B. Pierson álnéven/ 

Bemutató: Belvárosi Szinház 192o. aug. 



-183- 

Alarcok; So.njáték 4 felv. Wien, 1922. PeGazus 
Bemutató: Kolozsvári Nemzeti Szinház 1922. febr+ 

/V8.. Bécsi Mayar USeAG, 1922. febr. 18./ 

Mariska vagy a házassástörés iskolája. Szinjáték 3 felv. 
Bemutató: Belvárosi Szinház 1925. ápr. 17. 
Ism.: 1925. Nyugat 1. köt. 507. lap Szerb Antal Kristóf 

Boszorkánytánc. Szinjáték 3 felv. 
Bemutató: Belvárosi Szinház 1929. márc. 15. 

1929' Ayugat 1. köt. 499. lap Ignotus Pál 
Magyar Yultura 322-322. lap GAspar Jenő 
Napkelet  1. köt. 551-552. lap Rhédey Tivadar 

Fölszállott a páva... Szinmii  
Bemutató: Vigszinház 1946. 
Ism.: 1946. Magyarok 128-129. lap  Kürti Pál 

Uj Idők 95. lap Fodor József 

Patricia's seven houses. School for slavery London, 1943. 
Faber et Faber 
/Előadták 19U-ben a School for slavery-t 
a londoni Theatre- ben és 1942-ben a 
qestmister Theatre-ben./ 

Gods and kings /Six ‚plays/ London, /1946/ George Allen et Unwin LT 
/Vö. US MaGyarország 1946. 5. szám/ 

/Biró LaSosné emliti a Komédia Tarnavégen és az Our Katie44, 
amelyeket szintén a Vigszinház játszott./ 

EGY 	UVKAI: 

A jövő országutSán. ft. /1912/ Modern Könyvtár 183. szAm  

A sajtó lélektana. Bp. 19o8. A Huszadik Század Ktára 31. sz. 
Ism.: 19o8. Eyugat 631. lap Lengyel Géza 

A haldokló orszáG. Bp. 1918. Légrády 

A kezdet és a vég. Bp. 1918. ViláG kiadds 
/Vezércikkek 1914-18./ 

A zsidókutja. Dien 1921. Pegazus 



Henri Bernstein: 

Bemutató: 

i Bernstein: 
Bemutató: 

Dosztojevszkij : 
Bemutató: 

Arcybasev 
Bemutat6; 

Henri Kistenmacky 
Bemutatót 

Thomas Mann 	: 

FORDITÁSOK: 

Szabadulás.  Dráma  1 felvonásban. 
: Kolozsvári Nemzeti Szinház 19o9. jan. 
/W. Pesti Hirlap jan. 21./ 

Anatol. Bp. 1911. Modern Könyvtár 47-48. sz. 
: Nemzeti Szinház 1911* febr. 25. 
/Forditotta Gömöri Jenővel/ 

Utánam. Szinmti 3 felvonásban. 
Bp. 1911. Modern Könyvtár 56-57. szám 
Vigszinház 1911. Or. 8. 

Ostrom. Szinmti 3 felv. Bp. /1912/ 1913, 
Vigszinház 1912. okt. 26. 

A félkecyelmii. Dráma 1  felvonásban.  
Magyar Szinház 1913. dec. 20. 
/Szinpadra átdolgozta Hjalmar Maidell/ 
A féltékenység 
Visszinház 1917. szert. 19. 

rs: Miénk az éjszaka. Szinma 3 felv. 
Macyar Szinhaz 1925. dec. 23. 

Királyi fenség. Bp. 1912. Egyetemes Rtár 
2. kiadás Bp.' /1926/ 

Herman Heiermans 
Bemutató 

Arthur Snitzler; 
Bemutató 

KiZJEGYEI, ÁLNEVEI: 

B., /B/ 0  B.1,4, !Actor, b01., 	r. *  xi* / /: 

Pór Tamils és Pierson Lawrence B. .  

/Va. Ssabeds66. 1903' nov. 27. 7. lap ; 
1907..Apr. 13. 14. lap; Az Weilg, 191o* 
szept. 29. 46. lap. A. jelzett beleken a 
netekben./ 

Budapesti  Napló ., 
márc. 1. és  1912. .  

Szerkesztai 


