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IRODALOMTÖRTÉNET

BEVEZETÉS.

1. Alapfogalmak.

I. Az irodalomtörténet köre.

Irodalom (literatura) ' alatt az emberi szellem iio^aiom

élszóval fenntartott vagy írásba foglalt mveinek iiodiiiom-
1 . .. ' - j. ' j. •••! történet.
bizonyos összességet ertjük.

A világirodalom kifejezés ketts értelm. Egyik értelme

szerint magában foglalja az emberiség elmetermékeinek ösz-

szességét, tekintet nélkül nyelvi és korbeli, alaki és tartalmi

különbségeikre, melyek az irodalom sokféle osztályozásának
képezik alapját. így lehet irodalmuk egyes koroknak, bosz-

szabb vagy rövidebb idközöknek, szakoknak, országoknak,
népeknek, eseményeknek, íróknak, egyes kérdéseknek, m-
veknek stb. Beszélhetünk pl. a reformáció korának, a magyar
történelemnek, Franciaországnak, a finn népnek, Rákóczi
háborújának, Shaksperenek, a nyelvújítás kérdésének iro-

dalmáról.

A világirodalom másik értelme szerint csak azoknak a
legkiválóbb mveknek foglalata, melyek az egész emberi m-
veldésre hatással voltak. Ilyenek legels sorban a biblia, a
görög és római klasszikusok, a nagy népéposzok, Dante,
Shakspere, Moliére, Voltaire, Kant, Goethe, Petfi stb. munkái.

Valamely nemzet egyetemes irodalma magában foglalja

a% illet nemzet nyelvén készült elmetermékek összességét,

ide számítva a szakszen'í tudományos munkákat is. Ennek
határain belül pedig szorosabb értelemben a nemzet irodalma
név alá azokat a mveket foglaljuk, melyekben legkiválób-

ban nyilatkozik a nemzet lelke s amelyek az egész nemzet
lelkéhez szálának. Mi a magyar irodalmat ebben az értelem-

ben tekintjük és ismertetjük.

Ez irodalomnak f-képviseli a nemzeti klasz-
j^gj^j^j^^

szikusok. A mívelt emberiség az ó-görög és latin világ történet

nevezetesebb íróit, a szorosabb értelemben vett klasz-
'^'°>*-

szikusokat kiváló tiszteletben részesítvén, ezeknek összefog-



líiló nevével akarja kitihiletni az i'ijabb irodalmak legjelesebb

képviselit is: klasszikusoknak hívja ezeket is, tekintet nél-

kül arra, liogy gondolkozásuk iránya s a mformák tör-

vénj^eit illet felfogásuk megegyez-e a régiekével. A nemzeti
irodalomnak úgyne\ ezett klasszikusai tehát azok, kik az

emberi és nemzeti szellemet, ennek valamely ismeretlen ol-

dalát, jellemz \ onását, az erkölcsi életnek igazságait olyan
alakban fejezik ki, mely akár szabatosságánál, akár erejénél,

akár szé])ségénél fogva újnak, eredetinek s mégis gyökeres-
nek, mindenki által érthetnek tetszik. Ilyenek a kiváló
epikai, lírai és drámai költk, szatirikusok, regényírók, pré-

dikátorok, történetírók, szónokok, bölcselkedök. Az ö pályá-

jok és müveik képezik, elzikkel, követikkel, körükkel, az

irodalom ismertelésének tulajdonké])eni feladatát.

Azt a tudományt, mely az irodalom keletkezését, fejldé-
sét, alakulását adja el, tekintettel egyes* jelenségeire és ezek
összefüggésére: irodalomtöriénetnek nevezzük.- Ahányféle az

irodalom, annyiféle lehet az irodalomtörténet is. Ebbl követ-

kezik, liogy, /íe»í.ceí^ irodalom történet alatt azt a tudományt
értjük, moly a nemzeti irodalommal, mint történetileg fejld
szerxiízettel, foglalkozik, tekintettel lévén a nemzeti élet-egyéb

viszonV^aira is,' melyek az irodalommal kölcsönhatásl)an

vannalv.

A mondolíakból könnyen világ(-.>sá lesz elttünk a ma-
Ol/ar irodalom és vrodnlom történet íogalma és köre.'
K..knn * \y^ egyetcincs niagijar irodalomtörténet a költi
iiyok. termékekre is kiterjedvén, a nemzeti irodalom tör-

ténetét voltaképenmagában foglalja. De egyéb ágainak a mi
tárgyunkra \'aló jelentsége is azonnal szemünkbe fog tnni,
ha meggondoljak, ' hányszor szolgáltatott anyagot szépm-
veknek a történeti, hittudományi, bölcseleti, st a természet-

tudományi irodalom; hogy a költészetnek mind küls, mind
bels viszonyaira min mély és folytonos hatással voltak más
irodalmi ágak. Nemzeti irodalmunk történetének rokonsága
mívclödésijnk történetével hasonlólccpen szembeszök. A köz-

ízlés, melyet a uivészetek íilapítanak; a tanúitság, melyet
az iskolák terjesztenek; a találmányok és gazdaság, melyek
a jólétet emelik; a korszellem, mely a fejldésnek legküló'^h-

bözbb ágaiban nyilatkozik; a társadalom közerkölcse, mely-

nek bélyegét minden alkotása nuigán viseli: szakadatlanul

ers befolyást gyakorolnak a nemzeti irodalomra, melynek
történetét á miveldésé mindig nyoir.or- kíséri magyarázatá-
val. A nemzeti irodalom története igen sok felmerül kér-

désre nem adhatna kielégít feleletet, ha segítségül nem
hívná a politikai történetet. Míg költészetünk els nyomait
mi is, sok utá^ uem:<,eííiez hasonlóan, a száraz történeti kút-

fkben keressük, a nemzetünk életébe vágó eseméuyek,
melyeknek eladásával a politikai történelem foglalkozik.



határozó belolyásiikkal kísérik lépésrl-lépésre a költészeU'l.

-Minthogy továbbá a nyelv az, ami az emberi elme termékeit

niejíérzékíti s az irodalomba avatja, ennek történetével szoro-

san összefüíííí a nyelx' küls és bels változásairól tanító tu-

domány, vagyis a nuelclörténel. Ez szolgáltatja a kulcsot, a

régil)b irodalmi lermékoknek gyakran megértéséhez is, vala-

mennyinek pedig külalakja szerint való méltatásához. A ma-
gyar nemzeti irodalomtörténet tanulmányának nem csekély

fontosságú segítje még a világirudalom története. Ebbl me-
ríthetünk felvilágosítást ama messze szétágazó csatoináki-a

nézve, melyeken a nemzetek szellemi termékei egymáshoz át-

szivárognak; ez nyújthatja csak teljes magyarázatát az iro-

dalmiáramlatok közül mindazoknak, melyek hazánk határain

túlról vették az indító lökést, ez mutatja fel egymás mellett

a nemzetek szellemi versenyét és képesít az ei-edményeknek
összehasonlító megbírálására. A csekélyebb fontosságú rokon-
tudományokat mellzve, végre az esztétika az, melynek tanul-

mánya képesekké te'sz bennünket, hogy a nemzeti irodalom
termékeit a mvészet szempontjából felfogjuk és meg-
ítéljük.

j^j.^_^ ..^^.

A mondottak szerint kiterjed a magyar nemzeti nenrzeti

irodalom története különösen a magyar költi és szép- \*örténet"

prózai, szóval seép-irodalomra; de tárgyát nem szigeteli el a
nemzeti élet egyéb viszonyaitól, melyek a szépirodalomra be-

folyást gyakoroltak. A nemzeti szellemnek virágait mutatja
be. de nem kiszakítva a talajból, mely ket termetté. Az ered-

mény, melyet nemzeti irodalmunk történeti tanulmányozá-
sából meríthetünk: megértése a magyar nyelven nyilatkozó
mvészi ernek; a magyar faj szellemi tartalmának, életének,
mködésének megismerése s a mindezek alapján nyug\'ó
méltó nemzeti önérzet. A nemzeti irodalom ismerete a nem-
zeti míveltség alapja és tartalmának legkiváló része. Ez az
egyik kapocs, mely a haza fiait nemzetökhöz fzi"; de ezt a
kapcsot csak egészében és részeiben való ismerete teszi erssé
és álltindóvá. Ebben rejlik a nemzeti irodalom történeti ta-

nulmányának, nemzeti míveltségnnk, st egész nemzeti éle-

tünk szempontjából való fontossága is.

II. A magyar nemzeti irodalomtörténet korszakai.

A magyar nemzeti irodalom élete-folyásában a Korok.

jellemz vonásoknak idnkinti változáíía alapján korokat s

ezeken belül ismét rövidebb idszakokat különl)öztothetünk
meg. A felosztás mélyebb alapját azok a módosulások képe-
zik, melyeket a nemzeti lélek fejldése mutat ama különböz
politikai, míveldési, társadalmi és gazdasági hatások alatt,
amelyek idrl-idre érik. Az irodalom a maga egészében és
változásaiban ennek a léleknek állandó tulajdonságaiban és
módosulásaiban való megnyilatkozása.



A korok a következk lesznek:

L A pogány kor, mely nemzetünknek mai hazájába köl-

töztétül a keresztyén magyar állam megalapításáig, vagyis
Kr. 11. 1001-ig terjed.

2. A keresztyéni középkor, mely a keresztyén vallás föl-

vételétl a mohácsi vészig, vagyis 1001—1526. tart. A nyiigoti

mívelödés nyomai mutatkoznak nemzetünk szellemi életén,

melynek termékei legnagyobb részt vallásos tartalmúak.
3. A protestáns kor, mely a mohácsi vészti a bécsi békéig,

vagyis 1526—lG06-ig tart. A reformáció áltahínossá lesz s a
könyvnyomtatással és a nagy mértékben megszaporodott is-

kolákkal együtt átalakítja az egész magyar mívelödés képét.
Az irodalom protestáns és népies jellegit.

4. A kafholikus visszahatás kora, mely a bécsi békétl a
szatmári békéig, vagyis 1606—1711-ig terjed. Magyarországon
a római egyház ismét felsségre emelkedik, míg Erdély-
ben a reformált hit marad uralkodó. Kitn egyházi szónokok
állanak el s a szakadatlanul folyó harcok a népköltésnek
adnak lendületet.

5. A nemzetietlen kor, mely a szatmári békétl a magyar
nemesi testrsereg irodalmi fellépéséig terjed, vagyis 1711

—

1772-ig. A nemzet kifáradt a százados küzdelmekben; III. Ká-
roly és Mária Terézia alatt idegen erkölcsök, szokások és

nyelv lesznek általánosakká s a magyar írók száma jelenté-

kenyen megfogy.
6. A fehljulás kora, mely Bessenyei felléptétl Kisfaludy

Károlyig tart, vagyis 1772—lS20-ig. Az irodalom több irány-
ban ]ievezetes fejldésnek indul, melyet a II. József halála
után bekövetkezett nemzeti mozgalom is támogat. A költé-

szetben a franciás és németes klasszicizmus befolyása az ural-

kodó. Az irodalom fkérdése: a nyelvújítás; pártjai: az újítók
és ósdiak.

7. A nemzeties költészet kora, mely Kisfaludy Károlytól,
1820-tól mostanig tart. A nemzeti eszme uralkodóvá lesz a
politikai, társas és irodalmi életben; az európai újabb mívelt-
ség meghonosodik s a magyar nyelv, melynek jogai biztosít-

tattak, hozzásimul. A költészet egyenesen halad a mvészien
nemzeti iránylian.

Jegyzetek. 1. A literatura szó, melyet sokáig használtak nálunk is az
irodalom nevezésére s használ máig valamennyi nyugot-európai nyelv, görög-
latineredet ugyan QJ.w, linea, litera), de a régiek nem mai jelentésében éltek

vele. Nálok nem jelentett semmi egj^ebet az írás használatánál. Amit mi mai
napság értünk alatta, azt k a grammatica szóval fejezték ki, értvén gram-
matikuson nemcsak nyelvbúvárt, hanem költi mvek magyarázóját. A közép-
kor ars lilo-ari't-ja tulajdonképen nyelvtant jelentett. A literatura mai fogal-

mának jelölésére csak késbben kezdték használni.

2. Az irodalomtörténet az- ifjabb tudományok egyike ; mai értelmében
csak a mi századunk fejtette ki. A görögöknél és rómaiaknál (Strabo, Athe-
naeu«. D'.ogones Laertius, Cicero, Plinius, Quintilianns, Suetonius stb.) csak
legels csiráira akadunk ; míg mai nevét (história literaria) a hamburgi Lambeck



Pc'teniek irodalmi eladásaihoz készített alaprajzán találjuk elször 16.j9-ben.

A tudomány igazi felfedezje és mai feladatának kitzje Verulami Baco volt.

De az általa fogalmazott prograiiimnak ellenére, sokáig nem volt az irodalom-
történet egyéb írólciiak és mveknek id- vagy betrend szerinti felsorolásánál,

életrajz- és könyveim-gyjteménynél. Csak lassan jutott el némi oknyomozó
tárgyalásra ; míg mai irányában, midn tárgyát, mint a nemzetek míveldési
munkájának legszebb eredményét, ennek természetes alapján vizsgálja, esak
az újkor szülötte. Bölcseleti tárgyalását az olasz Vico, mvészi formába önté-
sét a francia (Joguet s a szintén olasz Denina kezdették meg ; mindhárman
a XVI II. század közepén. Az irodalom ismeretének > nálló tudománnyá emelé-
sén kiváló eredménnyel a német szellem mimkált, fleg a két Sclilegel, a két
< Irimm, Humboldt Vilmos, Tieck és az orientalisták által. Ujabb felfogásának
és módszereinek kifejtését, mellyel az irodalmi müvekben a különböz korok,
népek és írók lelki világának jellemz képét keresi és törekszik megvilágítani,
fként a franciáknak (Staélné, Sainte-Beuve. Taine. Brunetiére) köszönjük.

3. A magyar irodalomtörténetirás ?* száz évnél hosszabban tartó alaku-
láson ment át. míg korunkban érdemessé lett az igazi tudomány nevére. Meg-
indítója : Czvittinger Dávid. 1711-ben kiadott Specimen-ié\e\, mely legköze-
lebbi utódaival irodalomtörténeti szótár inkább, mint tudomány. Bél Mátvás-
nak és Spangár Andrásnak idevágó mmikái vagy csak csekély részben, vagy
egyáltalában nem is kerülvén napvilágra, a szélesebb alapvetés dicssége fels-
c<ernátoni Bod Pétert illeti, a marhapásztorból lett tudós magyarigeni refor-

mátus lelkipásztort. Korát sem elzte meg kritikai irodalomtörténet szerkesz-
tésével ; de egy fáradtságot nem ismert élet minden igyekezetével felkutatván,
összegyjtvén és megmentvén a feledéstl mindazt, arai régi irodalmunk
emlékei közül az korában még feltalálható volt, méltó hálára kötelezte maga
iránt a magyar irodalomtörténetnek minden vitána következ míveljét. Többi
munkáit ezúttal nem is említve, 1766-ban megjelent fmve : a Magyar
Aíhenas több mint félezer iióról emlékezik meg betrendben, életrajzi vázla-
tokkal és könyveik címjegyzékével. Horányi Elek. a tudós piarista, 1775—77-ig
;:dta ki nagy betrendes írói életrajz-gyjteményét, a Memória Hiingarorumot,
melyet 1792-ben követett a Nova Memória egyetlen kötete. Az eladásnak
T trténeti folytonosságával legelsbben Wallaszky Pál, jolsvai evangélikus
piédikátomak 1785-bl való CoJi-spec/H-sában találkozunk, e minden segéd-
eszköz és kritika híján, de a pontosság és észszerbb osztályozás igyekezetével
k<;.szült könyvben. A korszakos beosztást els ízben Pápay Sámuel kísérletté

meg 1808-ban, a Magyar literatura csmereléhen. A kézrl-kézre adott adat-
halmazzal szemben a kritikai irány Horvát István és Kazinczy Ferenc e nem
kisebb dolgozataival kezd érvényesülni, míg az irodalom bölcseleti tárgyalása
Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyoynányok cím értekezésével indul meg, melv
lOidélyi János mveiben (Századnegyeá. Pályák és pálmák) találja legméltóbb
lul>i;atását. Végre Toldy Ferenc megalkotja a raívelódéstörténet alapjára fek-
tetett s kritikailag dolgozott irodalomtörténeti tudománjrt, mely épp annyira
eszmék, mint jelenségek történetével foglalkozik. Fmunkái : A magyar nemz.
irodalom története, ó- és középkor, két kötet. 1852-tl háromszor kiadva Emich-
nél ; ^4 magyar nemz. irodalom története, a legrégibli idktl a jelenkorig, rövid
tladásban. két s utóbb egy kötetben. 1865-töí három ízben kiadva az Athe-
naeumnál, egyszer a Franklin-társulatnál ; A magyar költészet története, az
sidktl Kisfaludy Sándorig, egy kötetben. 185-1-tl kétszer kiadva Heckenast-
nál. Becses irodalomtörténeti monográfiáink egyes írókról, iskolákról, kor-
szakokról vannak ugj^an, bár éppen nem fölös számmal, de Toldy könyvein
kívül alig találunk munkát, mely az egész magyar nemz. irodalom történetére
a tudomány igényeinek megfelelleg terjeszkednék ki. Az iskolai használatra
szánt kivonatos mveket s Zimmermann Jakab. Ferenczy Jákó, Jámbor Pál
és Lóskay Bckény kísérleteit mellzve, megemlítjük még Imre Sándornak
1870-ben A magyar irodalom és nyelv rövid története c. kézikönyvét, mely külö-
nösen nyelvünk fejldését ismerteti behatóan, továbbá Szilágyi Sándor nagy-
terjedelm dolgozatát : Erdély irodalomtörténetét, különös tekintettel történet-
irodalmára, mely a Budapesti Szemle 1858. és 59. évi folyamában jelent meg
s melyet Vázlatok az erdélyi magyar irodalom történetébl címmel az j Magyar
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Múzeum 1860. évi folyama fejezett be. 1896-ban, az Athon.qpiimTiál jelent

meg eleddig legnagyobb irodalomtörténetünk több mint negyven mankatárs
tollából : A magyar irodalom története, képes díszmunka két kötetben. Meg-
említjük továbbá Ricdl Frigyesnek A magyar irodalom f iránijai cím 1 896-ban

megjelent becses áttekintését, Horváth Cyrilltl A régi magyar irodalom tör-

ténetét 1899-bl, Bodnár Zsigmondnak 1893-ban megakadt Magyar irodalom-

törtinelét és Endiódi Sándornak Századunk magyar irodalma képeiben ciiiu'i

'l900-ból való mvét ; de mindenekeltt Pintér Jennek eddig négy kötc tcs nagy
Magyar irodalomtörténüéi., mely kitn gonddal és készültséggel foglalja ö.s.sze

8 bíráló szemmel ronde^'^i a kutatá-s összes eddigi eredményeit s amelynek
két els kötetét az Akadémia eg\' Semsey-díjjal tüntette ki. Ki. életrajzgyjte-

mények közül fontojabbak : Toldy Ferenctl A magyar költészet kézikönyve,

(öt kötet, 1876.); a Szent-István-Társulatnak Magyar írók cím lexikona,

melynek els kötete (szeik, Ferenozy és Danielik) i856-ban, a második kiegé-

szít kötet pedig (Danielik) ISöSbay jelent meg : végre Moenich és Vutkoviéli-

tól a Magyar Írók névtára oímfl életrajzi adatgyjteménv, Pozsony,

1877. Utalhatunk még nz ujabb magyar prot-eatáns írók életrajzgyjte-

ményére, mely Új Magyar AlhevAs c, Sz. Kiss Károly szerkesztésében

1883-ban indult mag. Minden eddigieknél terjedelmesebb és gazdagabb kiadá-

sát kezdette meg az Akadémia IS90-ben, Szinnyei Józseftl ; címe : Magyar
Írók élete és munkáig mely tixonnégy nagy kötetben, 29553 író életrajzával

és mimkásságuk köuy^ésíeti idalüivai, i914-ben jutott befejezésre. A köny-
vészeti müvek között fontos helyet foglal el Sándor István Magyar könyves-

háza (megjelent Gyrött, 1803- '">hii), mely a nyomtatott magyar munkák címeit

századunk elejéig idrendbe gze-^ive tartalmazza; újabban jelent meg (1879.

és 1885.) s az 1536—1711-ig kiadott magyarországi magyar és idegen nyelv
nyomtatványokról ad számot Szabó Károly nagy munkája, a Régi ?nugyar

könyvtár két kötete, míg gróf Apponyi Sándor Hungaricáina,k els kötete

1900-ból a XV. és XVI. századi magyar vonatkozású külföldi nvom-
tatványokat ismerteti, Petrik (^rí-za Könyvészetinek folyamai pedig a XIX.
század második felének irodalmát. Végül az elméleti munkák közül meg-
említjük Dézsi Lajosnak, ki az irodalomtörténet módszereirl egy nagyobb
történeti munkát kezdett )neg 1903-ban, ugyanezen évben megjelent dolgo-

zatát : A magyar irodalomiorléneti knfatás feladatairól, továbbá Szigetvári

Ivánnak Az irodalomtörténd elméletérl cím alatt 1905-ben kiadott értekezéseit

és végül Horváth Jánosnak derék kis dolgozatát 1908-ból: Irodalmunk fejl-

désének f mozzanatai.



EI-SO SZAKASZ.

POGÁNY KOR

2. A niagyar pótján y kor költészete.

Ázsia belsejébl kiszakadt seink hosszú, viszou- iaiou?k!

tagságos és jórészt máig felderítetlen vándorlások után a IX.
század végén jutottak el mai hazánkba. Ezt a földet, melyet
a hagyomáuj' Atilláról reájok szállott örökségnek tekintett,

si jogon fegyverrel foglalták el akkori uraitól, egyesítették

és monarchikus államot szerveztek. Az új ország történetének
els, száz évre terjed korszaka jó- és balkimenetel rabló-

kalandokkal folyt le. Ezek magyarázatát nem egyedül rom-
boló kedvökben vagy kincsszomjukban kereshetjük. Gyöke-
rezhettek, a harcias nemzet hosszú megszokásán kívül, talán
abban a törekvésben is, hogy a mindenfell idegentl körül-

vett, új állam megszilárdulását a közrémület tei^esztésével

akarták biztosítani. Ez oly tévedés volt, mely pusztulásra vitt

volna, ha következéseinek Géza és István fejedelmek bölcses-

sége s a nemzet szívós ereje és államalkotó képessége jókor
útját nem állja. Általában az állam bels rendjének helyes
megállapítása, a hadi szervezet sikeres berendezése, különö-
sen pedig si vallásuknak ^ a képzeler gazdagságáról tanús-
kodó vonásai, nyelvöknek kész volta,- ásatások útján el-
került fegyvereik, ékességeik és háziszereik, írástudásuk^ és

költészetük nyomai koruknak és viszonyaiknak megfelel
szellemi fejlettséget bizonyítanak. Semmi esetre sem soroz-

hatjuk seinket a népvándorlás ama vad csordái közé, melyek
minden jelentségüket csak n\ers erejöknek köszönhették s.

a míveldésre fogékonysággal, a fejldés feltételeivel nem
bírtak.

A magyar nemzet pogány korából írott marad- ös*öi-

vány ránk nem jutott. Ösi költészetök emlékét csak
készet.

a nép él nyelvének egyes szólásai, egy-egy még él monda
(mint a borsodmegyei szihalmi nép mondája Árpád király

kincsérl, az erdélyié Réka királyné kövérl stb.), fleg pedig
a hazai és külföldi történetírók rizték meg. Amint a hún
költészetre nézve Priszkosz, bizánci rhetor,* munkájában ta-

lálunk adatokat, úgy magyar seinkre vonatkozólag legvilá-
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gosabban Béla király névtelen jegyzjétl és Ekkehard német
krónikástól lialljnk, hogy voltak vallásos, halottas, gúnyos,
ünneiji és különösen történeti énekeik. Az utóbbiak korán
megszülettek seinknél is, mint minden népnél, melynek nap-
jai nem tétlen egyhangúságban folynak, hanem a hadi sze-

rencsének hsi tettekre alkalmat szolgáltató változásai kö-
zött. Készítik és eladóik egy külön énekes rend tagjai vol-

tak, kiknek utódaira egész a XVII. századig akadunk. Tiégi

oklevelekben leginkább igric néven fordulnak el, késbb
hegedsöknek hittak ket; si magyar nevök azonban való-
színleg a regös, reges ^ és kobzos volt (joeulator, trufator,
combibator). E regesek rizték meg egyfell a régi dolgok em-
lékét, másfell ezek mulattatták tréfáikkal a vigadókat.
Verseik nyomát csak némely régi töredékes székely, dunán-
túli és palóc népversezet tartja fenn. Legrégibb hangszereik,
az igric-készség, a síp és talán a dob voltak, melyekhez utóbb
a trombita és heged járult. Énekeiket a nép maga is, mely
ünnepein, lakomáin, szertartásainál hallgatójok volt, fejlesz-

tette, alakította, bvítette.
Nemzeti Legrégibb történetíróink, minden tiltakozásuk
monta-.

ellenére, j*órészt e történeti énekekbl merítettek,
melyeknek eszerint legalább tárgyaira nézve fölvilágosítást

adnak. Különösen Béla jegyzje, Kézai Simon, a Bécsi Képes
Krónika és Turóczi János azok, kiknek krónikáiból leg-

bvebb tájékozást meríthetünk az smagyar költészet tárgyai
fell. A hí)skor szolgáltatta e tárgyakat: a faj múltja és je-

lene. A hún nemzet szétszakadt töredékei vagy egykori fész-

köknek utánok következ lakosai átszivárogtathatták Atilla

nagy korának emlékeit a magyarokhoz s a nemzet származá-
sán kívül ennek hadjáratai és birodalmának fölbomlása ké-
pezik egyik tárgyát az s magyar költészetnek: n hún monda-
kört. A közelebbi múltból Almos vésdött be a nemzet emlé-
kezetébe, ki népét elvezette si örökségébe, az igéret földjére

s hivatásának betöltése után eltnt. Az smondák második
csoportja Almos körül képzdik. A honfoglaló hadjáratok
bámulatosan gyors eredményei is megtermékenyítették a

nemzet képzeletét s utóbb a kalandos hadjáratok vezeti sem
engedték elmúlni dicsségök hírét, hanem énekeket készíttet-

tek magukról. így az Almos mondáival induló honfoglalás
mondakörének középs részét Árpád honszerzése s ennek ke-

retében a hét magyar A'iselt dolgai, befejezését pedig a még
fia, Zsolt körül csoportosuló hseinek bajnoki tettei képezik.'

E mondákban számos vonásra akadunk, melyek más, még
pedig nem rokon származású népek smondáiban is fellelhe-

tk s idegen krónikák közvetítésével honosuitak meg. Ilyen
többek közt, hogy a két rokon nemzet saját nevérl nevezi el

alapítóit Hunornak és Magyarnak; ilyenek I)ule fejedelem
leányainak elrablása; Mars kardja Atilla és Árpád kezében;
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az új haza liatáráig vezérked Álmos; a hadak útjáuak szé-

kely monda töredéke; Emesének álomlátása. Egyenes be-

Folyást tulajdoníthatunk az smagyar (fleg a hán) mondákra
a germán moudaköltészctnek. A hálás azonban, melyet kró-

nikák közvetíleltek, kölcsönös leheléit."
—

' Bizonyos, hogy a

liún monda, akármely úton, átment a nemzet szellemébe s erre.

különösen a hún rokonság képzetével, hatott. A külföld krr.

r.ikásainál is elforduló mondákat olyanokkal gazdagította

(Keveháza, a „haláltalan" Detre, Csaba királyfi, a székelyek

származása), melyek egészen sajátjai s a kölesönzötteket is

nemzeti hagyománnyá emelte.

Eégi énekmondóink tárgj ait így körülbelül ismerjük. De
énekeik szövegébl mindössze csak két sor az, mely ránk
inaradt, ezek is deák fordításban. A Névtelen (XXV. fejezet)

Tuhutum erdélyi hadjáratáról szóló énekbl fordítja ezt

a két sort:
Omncs lóca sibi acquirebant

Et nomen bonum accipiebant.

Szabó Káioly e sorokat így fordítja vissza:

Mindnyájan k földeket szerzének

És magoknak hírt, nevet nyernek.

Ma már csak az okoskodás döntheti el azt a fon- mü-

tos kérdést, hogy milyenek voltak az smagyar mon- '^
^^^^'

dákat tárgyazó énekek költi értékre, malkatra nézve; váj-

jon nem a késbbi száraz, költietlen, mvészileg meg nem
alkotott és ki nem dolgozott rímes krónikáknak és históriás

énekeknek voltak-e ezekhez hasonlatos, gyarló elzi? A fele-

letet Arany János adja meg Naiv eposzunkról írt kitn ta-

nulmányában. Maguk a mondák tárgyai is tanúskodnak íirról,

hogy a történet tényeit a nép képzeltehetsége miképen ala-

kította újra és sztte át mesés vonásokkal; de határozott bi-

zonyságait látjuk népünk alakító kedvének és képességének
mai népkölteményeinkben és meséinkben is. Bizonyos, hogy
a mondák minden nemzetnél csak kerek idomban tarthatják
fenn magukat s míg krónikáink egyes helyei határozottan a
népköltészet hangjára emlékeztetnek, fenmaradt mondáink
rendjében lehetetlen az anyagnak nialkat szerint való tago-

lását fel nem ismernünk. Mindezekbl valószín, hogy nem-
csak történeti énekeink voltak, hanem alakulóban volt való-

ságos naiv eposzunk, melyet az állami és vallási átalakulás-

sal idejekorán beköszöntött józanság nemcsak feledésbe borí-

tott, hanem gyökerében megtámadott.
Jegyzetek. 1. s- vallás. Európába költözött eleink vallása, kitün6

történetbúvárok fohtonos igyekezete ellenétc egész rendszerében tisztába

hozva máig sincs. Ugy látszik, a sámánizmusnak, jó és rossz szellemek vará-
zsoló kultuszának voít valamely, már fejlettebb alakulata. Mert hogy f lény
ismerete nélkül nem voltak, bizonyítja az isién szó, mely határozottan pogány
eredet s a keresztyénség úgy vette át. Valószín, hogy seink ezt a f hatal-
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másságot különös nemzeti véd-istennek, a magj/arok istenének tartottak s fegy-

veresen képzelték, ahonnan a villám népi nevét vette : isten nyila. Istenök

erejét tisztelték a föld, leveg, víz és különösen a tz képében is. Jóllehet

az /ördögöt képzeletük rendkívüli hatalommal ruházta fel, éppen nincs be-

bizonyítva, hogy a jónak és rossznak két egyenl erej kútfejét imádiák
volna, mint a régi perzsák. Hittek a lélek halhatatlanságában és harci

kalandjaik másvilági folytatásában (hadak útja, égi háború), hol majd
íi földön elejtett ell-^nségeik szolgálni fogják ket. Istenöknek források

partján, erdkben áldozlak állatokat, különösen lovakat ; nagy események
alkalmával áldomást tartottak ; szerzdéskötéskor erkbl vért bocsátottak.

A leányt feleségnek úgy adták el (eladó leány), de egynejek voltak ; halott-

jukat lovával és hadiszereivel együtt temették el s emlékét torral és gyász-

dalokkal ülték meg. Voltak papjaik, kiket táltosoknak, neveztek, jósaik és

jósnik, valamint bálványaik is.

2. A magyar nyelvet, mely az ural-altáji (ragozó) nyelvek f osztályába

tartozik, némelyek (Hunfaívy Pál, Budenz és az összes külföldi nyelvtudósok)

az ugor (vogul-osztják, zrjén-votják, lapp, finn, mordvin, cseremisz), mások
(Vámbéry) pedig a török-tatár (oszmanli, csuvas, csagataj, jakut stb.) nyelvek

közé sorozzák. Amazok azt tanítják, hogy a magyar nép és nyelv az s ural-

altáji törzs ugor (máskép : finn-magyar) ágának sarjadéka s a magyar nyelv-

nek azon elemei, melyek a törökhöz hasonlítanak, részint a közös ural-altáji

alapnyelv maradványai, részint pedig seinknek egyik-másik török néppel

való érintkezése idejében kölcsönvétel útján kerültek nyelvünkbe. Emezek
meg azt vitatják, hogy népünk török-tatár eredet, de nyelvére még történeti

kora eltt az általa leigázva tartott finn-ugor törzsek jelentékeny befolyást

gyakoroltak. Annyi bizonyos, hogy nyelvünk mai hazájába jutásakor már a

fejlettségnek nem közönséges fokán állott : gyökeret és képzt annyit hozott

magával, hogy mostani nyelvünk egész anyagának majd minden elemét meg-
találhatjuk benne. Hasonlóképen a nyelvtani alakoknak oly bvében volt,

hogy ezek közül, valamint az smagyar gyökerek közül is, igen sokat elvesztett

s csupán idegen szók felvétele, az eredeti szóanyagnak az eredeti képzkkel
való újabb alakítása és új szókötési alakok által bvült. Kölcsönzött szavaink,

nagyobb tömegben, öt nyelvbl valók : a törökbl, szlovénbl, németbl, olasz-

ból és latinból.

3. Magyar írás. Hogy seink írástudó nemzet voltak, arról bizonyságot

tesz Menander Piotector, VI. századtieli görög író, aki világosan állítja, hogy
a magyarok II. Justinus császárhoz scitha betkkel írott levelet küldöttek.

Több tanú (Kézai, Turóczi, Oláh Miklós, Székely István, Veráncz Antal, Geleji

Katona István) bizonyítja azt is, hogy a székelyek egész a XVIII. évszázadig

egymás között saját írásjegyeikkel éltek, melyeket a magyarok eredeti, még
Ázsiából hozott betinek tekintettek. Ezt bizonyították azzal a körülménnyel

is, hogy a székelyek jegyeiket jobbróUbalra haladva rótták. E betket elször

Telegdy János közölte 1592-ben egy, ma már nyomtatásban ismeretlen, kis

latni munkában. A XVIII. század közepén még megvoltak a csíkszentmihályi

és csíkszentmiklósi templomoknak ily betkkel jegyzett föliratai ; de a végtin

már egyiknek sem találták nyomát. Eszerint az úgynevezett si írásnak egyetlen-

egy, még fenlév emléke az, melyet Orbán Balázs 1864-ben az udvarhely-

széki Énlaka község unitárius templomának deszkamennyezetén felfedezett

s Szabó Károly fejtett meg. A fölirat csak két sor és 1668-ból való. — Ujabb
kutatások összehasonlították a székely betket a régi elázsiai (moábi, fnikiai,

babiloni stb.) írásjegyekkel s hasonlatosságot találtak ezeknek legrégibb

alakja meg azok között. E tapasztalaton alapszik az elmélet, hogy az

említett ázsiai jegyekkel együtt a székely betk is az srégi akkád vagy

szumír néptl vették eredetöket. E nép, Asszíria és Babilónia helyén, Kr. e.

a negyedik vagy ötödik évezredben, nyugoti Ázsiának els polgárosult államát

alkotta. A régiségbúvárok és nyelvészek között, kiásott feliratos emlé-

keik alapján, fölmerült a vélemény, hogy a szumirok a turáni vagy ural-

altáji törzsbl valók voltak, melyhez a magyar is tartozik. Tlük származott

a betírás ismerete a velk érintkez népekhez. Más oldalról azonban, szintén^

újabban, azt a nézetet hangoztattá"k, hogy a szóban forgó székely jegyek
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a glagolit, régibb szláv betk utánzatai, mel3'eket a székelyek az oláhoktó'

veít«k át.

Az énlakai, 16G8-ból való fölirat képe a következ :

Visszafelé ulvasandó : Georgius Musiiai Csak egy az isleu.

4. Priszkosz, bizánci szónok és bölcsel volt II. Tlicodosius alatt, Kr. u.

az V. század elején született Thráké tartománynak Pánion városában. Egy
történeti niunká.t írt, mely a keleti birodalom eseményeit adja el 433—473-ig,

de csak töredékekben maradt reánk. E töredékek egyike Atilla bún kiráiy udva-
rának leírása, melyben Pri-zkosz egy görög követséggel 448-ban fordult meg.

5. A regesek eladásainak ketts (történeti és tréfás) természetére s

nevök keletkezésére némi felvilágosítást nyújtanak a keleti török nyelvek.

Ezek a régiséget és a mesét közös névvel nevezik (eszki, irte — régi ; eszke,

irtcki — mese).

6. Monda (eredeti magyar nevén : rege) alatt történelmi alappal bíró,

de költött vonásokkal fölékesített, népi eredet elbeszélést értünk. A hún
és magyar hskor eseményeit a nép képzelete mondákká alakította. Ha a
mondák, népies jellegök elvesztése nélkül s külsleg is költi alakban, nagyobb,
összefügg egésszé csoportosulnak, valamely nemzeti fontosságú fesemény,
mint központ körül (bár a csoportosítást egyetlen rendez kéz végzi is), népi

vagy naiv eposznak neveztetnek. Ilyenek az Iliász é- Odisszeia a görögöknél,

a Kalexnla a linneknél és a Nibelung-ének a némctelínéi. Az utóbbit ismeret-

len költ alakította a XIII. század elején. Anyagát ;i liurgundi, keleti gót és

liún monda szolgáltatta ; f tárgya : a burgundi királyi család pusztulása.

Els részének központja a sárkányöl Szigfrid ; a másiké özvegye. Krimhild,

ki második ma, Atilla által áll véres boszút Szigfrid gyilkosain. A hatalmas
hún királyra <''s népére vonatkozó adatok forrásait Wenrzel Gusztáv egj'onese'n

a magyar hüsmondál)an keresi.

7. Hsmondák. Toldy Ferenc következleg álií' ia lissze a magyar hs-
mondákat : l. A kán. hó$mond i fl)b részei : a hún és tuagyar nemzet eredete

a szarvasgím és nrablás mondájával ; a tárnokvülgyi és cesunmauri ütközet,

a haiáltalan Detre homloknyilánnk regéjével; Alüla választása és a liad-

isten icardja ; a kataláni harc ; Budavárának építése és Buda meggyilkol-

tatása ; Aquileja veszedelme a gólyaniündával ; Atilla utolsó menyegzje,
halála és temetése ; Krimhdda csatája és Csaba királyfi. II. A magyar hs-
moruln Almos mondakörének következ frészeivei : Almos hivatása ; Álmos
Klóban és Ungban; Álmos eltnése. A. hét magyar mondakörébl: Erdély
plfoglalása Tuhutum által ; Zalán futása ; a fehér ló regéje. A X. szá/.ad kaland-

jaira vonatkozók : a Botond-monda ; Lehel és Bolcsu veszedelme ; a magj'ar-

kák vagy gazmagyarok. — AVenczel Gusztávon kívül, kinek nézciét már emlí-

tettük, Toiily Ferencnek (0- és középkori mag>/ar irod/ilom, 18.34) és Ipolyi

Arnoldnak ( Mngijar Mythologin, 1854) semmi kétsége nincs a hún mondáic
eredetiségérl, azaz arról, hoc;y eleinknél népi hagj'ományul éltek. Huníalvv
Pál (Magijar Elhnogra'phia, 1876) kétségbe vonván a hún rokonságot, tagadta
ezt a hagyománvt in s azt állította, hogy a hunok emléke csak a germán mon-
dákból, közelel)bi-l a Nibehingok-hó\ szivárgott át hazánkba, illetleg ide-

gen krónikáklíól került a mieinkbe. Riedl Frigyes megtagadta a hún monda-
kör népi jellemét is s csak könyvmondának törekedett liizonyítani. Újabban
Heinrich Gusztáv utalására Pctz (rcdeon beható és részletes tanulmány alap-

ján akként tisztázta a kérdést, hogy, miután a mi hún mondáink egyes fon-
tos részéi a külföldi krónikások nem is ismerik, kétségtelenül volt luni hagyo-
mányunk ; krónikásaink azonban a hún történetek egy részét idí'geubl vették.
Körülbelül ugyanez volt már e kérdésben Toldy Ferencnek késbbi álláspontja
is (Hagy. köUé^zrl Ivrléntte, 18.54).



MÁSODIK SZAKASZ.

KEEESZTYÉN KÖZÉPKOR

3. Az Árpád-házbeli királyok kora.

Közái- Magyarország csak Szent István politikai és val-
lapotov.

i^g^ reformja folytáu sorakozott a rendezett európai

államok közé. E reform szellemét teljesen, hiven és szépen

fejezik ki István király Admonitiói vagy atyai intelmei fiá-

hoz, Imre herceghez. E tíz fejezetbl álló királyi tanítás kö-

zépkori emlékcink Icgrégebbike s a magyar törvénytárnak,

a Corpus Jurisnak élén foglal helyet. Gondolatai részben a
keresztyén vallás alapirataiból s a frank királyok rendelke-

zéseibl vannak véve, de válogatásukban, kiegészítésökben és

<3sszefoglalásukban Szent István szellemének kifejezivé ala-

kítva. F eszméi: a keresztyén hithez való hség; az idege-

neknek és mveltségöknek a magyarság ereje érdekében való

megbecsülése; a nemzet hagyományainak és törvényeinek

tisztelete; a bölcsek tanácsán járás s a hadi népnek kiváló

becsületben tartása. A királyi bölcseségnek és szeretetnek

ezeket az utasításait, melyek innen kezdve az egész magyar
politikának alaptételeivé lettek, valószínleg Szent Gellért

foglalta írásb-a.

A törzs-szerkezet átalakításával s a keresztyénség fölvé-

telével nemcsak az ország bels képe változott meg, hanem
küls viszonyai tekintetében is fordulat állott be. A vajdák
lázadásainak gyors elfojtásával s a térítés munkájának egy
század alatt teljes befejezésével, le volt rakva a keresztyén

monarchiának szilárd alapja, melyen állami életünk kifejjd-

hetett. Szerencsére az els magyar királyi ház, gyakori bels
viszályainak ellenére, idrl-idre kiváló tehetség uralkodó-

kat szült, ]dk, míg a magyar nemzetnek az európai közmíve-

ldés színvonala felé emelkedését hathatósan el tudták moz-

dítani, addig az önállóságát fenyeget veszélyeket sikeresen

leküzdötték, A nemzeiet lassan-lassan áthatotta a keresztyén

míveldés szelleme s anélkül, hogy eredeti sajátságait levet-

kzte volna, mindegyre ersebben érezte a Nyugothoz tarto-

zandóságát. Utóbb bevándorlott fajrokonaival szemben már
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a XI. századtól kezdve a hitlórítós muukáját végezte. A kunok
elleni harcokkal kezdetét veszi a keresztijén magyar lovuu-
kor, mely a XVI. századdal megindult török háborúk alatt

éri el regényes kjílandokban gazdag virágkorát s melynek két
fö hse: Szent László király és Hunyadi János.

Az új mívelödés megalapításához nagy buzga- Miveiö-

lommal láttak ho*zá Árpád házából származott ki-
^^^

pályáink. A keresztyén papok els terjesztivé lettek a béke
müveinek és a szelídebb erkölcsöknek. Az új egyház vezeté-

sére gazdag püspökségek alapíttattak; templomok, kolosto-
rok és iskolák épültek, melyek a polgáriasítás munkáját
nagy sikerrel végezték. A földmívelés meghonosodott s a
kézmipar és kereskedés, fleg a betelepedett idegenek kö-
zött, fejldésnek indult. Jóllehet az írott könyvek rendkívüli
di'ágasága és ritkasága a magasabb tudományok terjedésé-
nek nagy akadályára szolgált, az él szóval való oktatás a
különböz rangú iskolákban — közöttük a veszprémi egye-
temen ^ — bven folyt s ifjaink külföldi iskolázásának szo-

kása is kezdetét vette. A szépmvészetek is alkalmazást
nyertek a keresztyénség behozatalával s valamint az építé-
szet terén az Árpád-korban jellemz stíl fejldött ki

és szobrászatunk legrégibb emléke, Péter király sírjának
dombormfaragványai, a pécsi altemplomban, nemzeti ere-

det: - azonképen egész míveldésünk, idegen eredetének el-

lenére, csakhamar hozzásimult nemzetiségünkhöz, miután
ennek pogánykori emlékei kiirtattak. Az egyház nyelve sem
kirekesztleg a latin volt; a külföldi papokat, kik tolmácsok
segítségével terjesztették az új vallást, nemzeti hittérítk
váltották fel, különösen a bencések rendjébl; az országos
életnek, az udvarnak, a frangúaknak nyelve pedig folyto-
nosan a magyar maradt; nyoma van annak is, hogy kirá-
lyaink pár4:olták a nemzeti költészetet.'

Az irodalom két irányban fejldött. Folytatását Nemzeti

találjuk egyfell a régi nemzeti költészetnek; más- ^^'^"^^^^^*-

fell megalapítását egy új keresztyén vallásos irodalomnak.
Számos történeti adat bizonyítja, hogy a regösök vagy regé-g
sek hajdani rendje, különböz fajta (történeti, gyászoló, tré-

fás, gúnyos) énekeivel, teljes virágzásban volt. Az Árpád-
királyoknak megvoltak udvari regeseik, kiknek eltartására
volt rendelve Regtelök falva Budapest mellett s a zalavár-
megyei Igrici. A legels regesek, kiknek nevét ismerjük,
Csiper IV. Béla korából, Hamzó Kún László idejébl é» Káli
Mikó az Árpádok uralmának végs éveibl. A dolgok új
rendje, a királyság és keresztyénség, kétségkívül nagyban át-
alakította énekeik tárgyát. Kiirtott bellük minden nyilt vo-
natkozást a pogányságra, melynek költészete, teljes szabad-
ságában és eredetiségében, utolszor I. Béla székesfehérvári
országgylésén zendült meg; azonban a keresztyén lovagkor
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hstettei s a királjd ház viszályai a régi anyagot új mondák-
kal gazdagították. Ezeknek a legünnepeltebb hse Szent
László, kinek mondaköre a leggazdagabb s emléke a nép-
költésben a XVII. század végéig í'enmaiadt. A mondáknak
tréfás színezete is lehetett; ilyennek tekinthetjük azt, mely
Henrik császár hadainak I. Endre korabeli veszedelmérl
szól. Eredeti alakjokban nem maradtak ránk a király-

mondák tagjai sem s csupán deák krónikákból ismerjük
egynéhánynak tárgyát.

Vallásos és varázsló si énekeknek emléke maradt fenn
a i'egölés-iiek a Dunánti'ü és a Székelyföldön máig él nép-
szokásában. A regölk, láncos botjnkkal és üstjükkel, a föl-

keresett házak jólétére, fiatal párok összekerülésére áldó és

varázsló énekeket mondaDak. E versekben még pogánykori-
aknak látszó képzetek (a csodaszarvas) merülnek föl, majd a
pogány énekmondók és énekek üldözésének emléke a keresz-

tyén térítés korában; mindez éppen ügy összeolvadva Krisz-

tus születésének legendás képeivel, mint a finnek si eposzá-

nak, a Kalevcdának befejezésében.

Nyomát találjuk a misztériumok, különösen a húsvéti
passióábrázolások divatának, melyeket fkép barátok adtak
el a templomokban s századokon keresztül szokásban tud-

tak tartani. De némely karácsonyi és vízkereszti játékoknak
szövege, mely az ország számos vidékén máig él, szintén

középkori eredetre mutat. Ezek vallásos tárgyúak ugyan (a

pásztorok és három-királyok látogatása a gyermek Jézus-

nál), de már nem tisztán áhítatos jellegek és hangúak.
Gj^akran vegyül beléjük népies tréfa, bohóskodás, élceldés.

A dráma e csirái között említsük meg a vándorló histriók

eladásait, mutatványait is, melyekre nézve szintén vannak
adataink. Az ilyen komédiások régi neve sípos volt; tekin-

tetben alattok állottak a regeseknek s különösen az egyház
volt irányukban ellenséges indulattal.^

Halotti Míg a magyar nemzeti költészet ekként bvült

KönVör-^ tartalomban, a keresztyén papok mindjárt e korszak
s^*- elején megvetették a magyar vallásos irodalom alap-

ját. Mindenekeltt behozták a latin betket: a magyar nyelv

hangjait ezekkel fejezvén ki, új írás és olvasás mestereivé

lettek, mely a nemzetet szintén szorosabban kapcsolta a

nyugoti rníveltséghez. líégi latin kiejtésünk és magyar he-

lyesírásunk sajátságai egyaránt arra látszanak mutatni,

hogy . a deákbetüs írás-olvasás mesterségét velence-vidéki

olasz papoktól vettük." A nép és szerzetesek szükségére ko-

rán készültek magyar szent beszédek, imádságok, éneklek, el-

mélkedések és legendák. Mindezen iratokból azonban csak

egy-két lapra terjed az, a mi korunkig fenmaradt. Az els
egy halotti beszéd és könyörgés, mely a Nemzeti Múzeum-
nak egy XIII. századbeli kódexében zsinati rendeletekkel.
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latin iiiisé!>könyvvel, egy beuedck-reiKli szerzetestl írt kor-

jegyzetekkel, naptárral és kótás énekekkel együtt foglalta-

tik. A magyar irodalom e legrégibb emlékének keletkezési

idejére nézve tudósaink között csekély eltérés van; általán

a XIII. század elejére teszik azt, nyelvtörténeti bizonyítékok

lolyt-án lehetnek tartván, hogy e be^széd és könyörgés még
valamely régibb szertartáskönyv maradványa. Eladását
tömörség, világos tagolás s bizonyos nyers er tüntetik ki,

mely prózánknak egész a Halotti Beszéd fölfedezéséig f jel-

lemvonása maradt. Elször Pray György említette ITTO-bí^n:

Sajnovics János csakhamar közzétette; Révai ^Miklós pedig
egy nevezetes nyelvészeti magyarázatot írt hozzá. A 174

hártyalevelíí kódex, melyben foglaltatik s amelyet ismerte-

tjérl Pray-kódexnek szoktunk nevezni, 1813-ig a pozson>i
káptalan tulajdona volt, valószínleg Pázmány Pétei*

ajándékából; ez évben került a Nemzeti Múzeum könyvtá-
rába. Keletkezésének helyét régebben (Horvát István) a

Boldva vize mellett sejtették, egy jászói régi benedekrendi
• kolostorban; újabban inkább Pannonhalmán keresik, hol a

könyv a pozsonymegyei Deáki számára készült s itt maradt
a tatárjárásig.

Irodalmnnk e korbeli másik emiéke: a gyula-
'J^hér'

fehérvári versek. Varjti Elemér 1898-ban a gyula- vavi

fehérvári könyvtárnak egy deák kódexében fedezte
"^'''•'^^^

fel e becses maradványokat. A kódex latin szentbeszédeket
tartalmaz, de három helyén rímes magyar sorokba foglalva

megrizte a Krisztus dicsségére, áldozatára és szenvedésére
vonatkozó beszéd vezérgondolatait; Tinódi is egészen ilyen-

formán írt énekei elé rövid, verses foglalatokat. A kódex
írója valószíníileg Wataehai (más olvasás szerint Ujtatai)

János ferencrendi szerzetes; íratásának ideje: az Árpádház
kihaltának évei, 1299—1310.

Harmadik emlékünk, a königsbergi töredék, egy '^"befgi

ének végs része ^lária szeplötlenségéröl, mely a törefki;

königsbergi egyetemi könyvtár egy XIV. századbeli kó-

dexének fedelére van írva s 1864 óta ismeretes. A töredék
kétségkívül egy régi egyházi ének maradványa, melynek rit-

musa (4, 4, 4, 3) a három utolsó sorban egésss ervel és tisz

tasággal zeng, a többiben is fel-felhangzik. Az emlék leírója

nem érezhette benne a verset s lielyenkint változtatásokkal,

toldásokkal és körülírásokkal rontotta meg. Ritmusa azon
ban, ezek dacára, világosan felismerhet. 1893-l)an ugyané
kódex fedelébl még néhány szalagon a szöveg töredékei-

folytatása is elkerült, melynek legnevezetesebb része az
Angyali Üdvözlet. Jóllehet a Halotti Beszéd és Könyörgés
összesen csak 273, a gyulafehérvári emlék .50, a königsbergi
töredék pedig J240 szóból áll, az ó-magyar nyelvrl való isme-
retünknek e három emlék legbecsesebb forrása.

Beöthy : Irodalomtörténet. 1. '<i



Kióui- Mindazon irodalmi 'emlékeink között, melj'ek az
^^^' Árpádok korából s még a vegyes házak idejébl is

íenmaradtak, deák krónikáink fejezik ki legelevenebben és

legersebben a nemzeti szellemet és közérzést. Sokat merí-

tettek idegen forrásokból, de sokat a nemzeti hagyományból,
iiz énekmondók regéibl is. Egyes helyeik (mint a Képes
Krónikában a bodóháti és kemeji csata, Álmos herceg tör-

ténete stb.) egyenesen és megragadóan éreztetik a költi
képzelet szemléltet, szabad erejét. A külföldi krónikák he-

lyi jellemével szemben mind országos érdekek s keresztyén

felfogásuk mellett a magyar faji önérzetnek lelkes tolmá-

csai. Legrégibb köröttük Béla király névtelen jegyzjének
Gesfa Hungaroxuma, mely valószínleg III. Béla korából

való; írójának Sebestyén Gyula Adorján erdéljá püspököt

tartja. A magyarság eredetét és a honfoglalás történetét be-

széli el, a maga korának családi '^hagyományai és mondái
alapján, azután a vezérek korát egészen Szent Istvánig.

Noha lenézi az énekmondók csacska meséit, annyit merít

bellük, hogy égy francia történetíró (Sayous Ede) „a régi *

hegedsök visszhangjának" nevezi. Többi krónikánk mind
közös eredetre mutat, az elveszett régi nemzeti krónikára,

mely Salamon király vagy II. Géza idejében keletkezett.

Legrégibb hajtása Kézai Simon mesternek, Kún László ud-

vari papjának krónikába, mely 1282-ig, a Hód-tó melletti csa-

táig terjed. Kézai idegen rágalmak és ferdítések ellen egye-

nest a mágy<|ir becsület védelmére írta krónikáját, melyben
elször jelenik meg a hún történet és monda, mint a magya-
rok történetének eís korszaka, egész gazdagságában. Az
anyag tekintetében még teljesebb, számos részeiben költibb

színezet egy minorita barát (talán Márk nev) krónikája,

mely Nagy Lajos idejébl, 1358-ból való s Károly Róbert ide-

jéig terjed. Eleven szín, naiv felfogású képeirl Bécsi Ké-

jjes Krónikának szoktuk nevezni. A nemzeti krónika család-

fájának egyéb ágait mellzve, csak az utolsót, Turóczi

Jánosnak Mátyás korában írt s Szabács megvételéig terjed

krónikáját említjük. A történeti élet nagy fordulatának

mintegy elérzetében, az új humanista történetírás küszöbén

egyetlen könyvben egyesíti s tle telhetleg kiegészíti a kö-

zépkori krónikákat és egyéb forrásokat. Turóczi könyve már
1488-ban megjelent nyomtatva Augsburgban, fametszetekkel

díszítve.

Jegyzetek. 1. Az iskolák e korszakban többfélék voltak. Az egyház-

községi iskolában a hit elemeire tanították különösen a szolgai osztálybelieket.

A középiskolák két tanfolyamában a növendékek a hét szabad mvészetre

(grammatica, rhetorica, dialectica — arithmetica. musica, geometria, astj-o-

nomia) oktattattak. Nevezetesebbek voltak : a székesfehérvári, csanádi, gyri,

budai, szepesi, somogyvári, tapolcai. A fels iskolák (nev. pannonhegyi, esz-

tergomi) különösen a hittudománnyal foglalkoztak s némileg a történettel .

és természettudományokkal is. A veszprémi egyetcinet is még a XII. század-
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ban alapította, a párizsi mintájára, valószínleg III. Béla ; 1276-ban tzvész
pusztította el, mely áltrl okozott károkat nem pótolhatta Kún László jószág-

adománya s a fiskola az Árpádkor vége felé megsznt. Magyar ifjak kül-

íükli iskolázásának (különösen Párizsban és Bolognában) elsegítésére. Krisztus
társasága név alatt, a XII. században gyámintézet^ volt Esztergomban.

2. Képzmvészetek, Magyarországon a mvészetek a Nyugaton uralkodó
irányok szerint fejldtek. Árpádkori képzmvészetünkben a félköríves ú. n.

román ízlés uralk(idott, mely akkor külföldön is általános volt. Á négv sarkán
négy toronnyal ellátott román templom építési módja : a magyar földön kedvelt

ítíl ; XI. századi székesegyházaink mind ebben a stílben épültek s a fhajó-
ban olasz mintára gerenda-memi vezetések voltak ; csak késbb boltoztat-

tak be. Els királyaink sok és pompás templomot építtettek, melyek közül
legnagyobbszerü lehetett Istvánnak híres székesfehérvári bazilikája. Ebbl
a korból maradt fenn a pécsi székesegyház. Nevezetes épülete volt a XII.
századnak a gyulafehérvári templom s a Jób érsektl rendkívüli fénnyel
ekkor díszített esztergomi bazilika. Általában a román ízlés volt az, mely
hazánkban a 1^| magasabb mvészi kiképcztetésnek örvendett. így forma-
szépségre és gazdagságra a jaki Árpád-kori egyház a külföld e stíl legszebb
memlékeivel vetekszik. Az ország keleti részében (Hunyad vármegye) még
a középkorból maradtak a bizánci középponti épít- és feststílnek is emlékei.— Szobrászati emlékeink közül nemzeti vonásokat riznek a dombormvek,
melyek a pécsi székesegyház kriptájának lejáratát díszítik s Heródes és

íSámson történetét ábrázolják. Az e korbeli templomok mind gazdag szob-
rászati munkákkal ékeskedtek, melyek általán jelvényes, példaképes (typo-
1( giai, phvsiolcgiai, bestiariusi) irányúak voltak. Legkitnbbek a gyula-
fehérvári székesegyház és a jaki bazilika híres szobormüvei. Világi szobra-

icaíunk nevezetes mveinek is fenmaradt emléke ; ilj^en volt Sz. László nagy-
váradi fényes ravatala, melyet Dénes mvész és fia Tekus készítettek, továbbá
í>z. Istvánnak, Lászlónak, Kálmánnak, Imrének, Gizellának aranyból, ezüstbl
vert mellszobrai stb. — Falfestészetünk nemzeti tárgyakkal igen korán kezdett
foglalkozni ; különösen Szent László történetének ábrázolása lett általánossá.

Ilyen tárgyú falképek azonban csak késbbrl, az Anjouk korából maradtak
ránk. Divald Kornél szerint ez emlékek stílje, egymással rokon vonásaik arra
mutatnak, hogj' a töröktl elpusztított városaink valamelyikében festiskolánk
volt, melynek hatása az egész országra kiterjedt s amely történelmünk kiváló
jeleneteit és alakjait már az Árpádok alatt megszokta ábrázolni. A legrégibb
ránk maradt falképek a veszprémi kápolnát díszítik s a XIII. századból valók.

A legels magyar fest, kinek nevét ismerjük : Aquila János, Regedén tele-

pedett le s 1377—1383 közt Turnicse, Martyánc, Velemér és Tótlak templo-
mainak falképeit festette. — A magyar zenévl is van némely töredékes ada-
tunk, melyek legalább annyit bizonyítanak, hogy e zenének az idegenekre
kellemes hatása volt. így, midn a magyarok 1151-ben gyztesen bevonultak
Kievbe, »boldog volt az a ház, hol zenéjök megszólalt*.

3. A királymondakör (Toldy Ferenc elnevezése) nevezetesebb tagjai a
következk : 1. István király és az orgyilkosok. 2. Béla herceg párviadala a
pomeránival. 3. Henrik kudarca a Vértes alatt. 4. Endre és Béla viszálya ;

a korona és kard Várkonyban. 5. A cserhalmi ütközet. 6. Salamon bújdosása
és halála. 7. Els István szentté avatása ; Charitás és a jobbkéz. 8. Kálmán
és Álmos. 9. Kálmán Oroszországban. 10. Ilona királyné s az aradi véres ország-

gylés. 11. Imre király a lázadó Endre táborában. 12. Kún László meggyilkol-
tatása.

4. Misztériumok, legendák, kódexek. Misztériumok alatt a középkor-
ban divatos vallásos színjátékokat értünk, melyek tárgyukat a bibliából, leg-

inkább Ki'isztus szenvedéseinek történetébl vették. Eladták eleinte a
templomokban papok és egyházi személyek ; késbb azonban világias s rész-

ben komikus elemekkel vegyülvén, az egjházakból kiszorultak. Hozzánk
kétségkívül a németektl szivárogtak át s némely vidéken (bethlehem-járók,
háioiü-királyok) máig fenmaradtak. Els gyjteményök a Kisfaludy-Társa-
ság Népköltési gyjteményében, 1872. — Legendána.^ nevezték a középkorban
azt a könyvet, mely a nép eltt a templomokban olvastatni szokott s otthoni
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olvasgatásra is kezébe adatott. (Legenda : olvasnivalók.) E néven hívjuk ma
a keresztyén egyház mondakörébl, leginkább a szentek életébl vett elbeszé-

léseket. — Xdrfexeknek kézzel írott régi könyveket hívunk, szorosabb érte-

lemben a könyvnyomtatás elterjedése elttieket. Codex eredetileg fatörzset

jelent s innen vitethetett át a hajdan fatáblákból álló könyv jelülésére.

5. írás-olvasás. Volt György (KiJctol iamdl a magyar írni, olvasni ? Akad.
Értek, a nyelv- és szépt. körébl, 1885.) véleménye e tárgyban a következ :

Régi latin kiejtésünk három f sajátságából az következik, hogy a térítést

nálunk oly nemzetbelieknek kellett végezniök, akik az s bett vastagon, a g^-t

e és i eltt 5rí/-nek, a c-t pedig szintén e és i eltt c-nek ejtették. Ez a három
sajátság együttvéve csak a velencevidéki olaszoknál van meg mindmáig és

így csak ezek lehettek térítink. Tehát a keresztyénséggel és latin kiejtésünli-

kel együtt az írás-olvasás mesterségét is velcncevidéki olaszoktól tanultuk. —
E véleménnyel szemben Asbóth Oszkár (íízlávmg a magy. ker. ienninologiá-

ban, Nyelvtud. Közlemények, XVIII. k. 1884.) azt a nézetet fejtegeti, hogy
a keresztj'énséget is, írástudásunkat is a csehektl kaptuk.

4. A vegyes házakból szíirniazott királyok kora.

I. Közállapotok. — Deák irodalom.

Közái- Árpád fiágának kihalta után gyorsan váltották
dpoto

. jgj egymást a magyar királyi széken a Przemysl,
Bajor, Anjou, Luxeuburgi, Habsburg, Hunyadi és Jagelló

házak. A kétszázadosnál hosszabb korban többször fölmerült

zavar, fejetlenség, sülyedés és veszedelmes háboriik ellenére,

a magyar birodalom két izben emelkedett elsörangti európai
hatalommá: Nagy Lajos és Mátyás alatt. Királyaink közül
többen viseltek a magyaron kívül más koronát is. Nemze-
tünk és a külföld között részint e körülmény folytán, részint

az idegen országokban folytatott hadjáratok alkalmával, ré-

szint a fenyeget török hatalom ellen kötött nemzetközi szö-

vetkezések útján soknem s folytonos érintktzés fejldvén
ki, a nemzet szellemi látóköre mindig jobban tágult. A ke-

resztyénség tökéletesen meg lévén szilárdulva, mívelödésünk
ennek alapján nyugodott, s a kor fényesebb idszakaiban a

nyugoti államok kultúrájával egy színvonalon állt.

Az An- A mszeretö Anjouk uralkodása nemcsak a ma-
íníveit- gyár korona fényének és tekintélyének, hanem a mí-
ségünk. veltség általános emelkedésének, az iskolák szaporo-

dásának,' a képzmvészetek virágzásának - korszaka. Nagy
Lajos 1367-ben alapította a híres pécsi egyetemet; a könyvek
és könyvtárak sokasodtak s kitn szónokok, bölcselkedk,
történetírók emléke maradt fenn. Jóllehet Lajos udvara már
magyarosabb volt atyjáénál s az országgylésnek, ítélethir-

detéseknek, alsóbb hatóságoknak nyelve a magyar volt: a
királyi tanács ez idben deákosodott el s az okiratok deákul
adattak ki. Zsigmond alatt kezddtek meg a késbb végze-

tessé lett török támadások; a huszita mozgalom is ekkoriban
szivárgott át hazánkba s ennek folytán nyert rövid idre
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tért a magyar uyelv a katliolikus egyházban is, valaniiut

ennek köszönjük néhány töredék megmentését a biblia leg-

régibb magyar fordításából. A közállapotok sülyedése foly-

tán az éles esz, tudós, de zsarnoki hajlamú és -ingatag ki-

rály halála után t€rt ki az a nemzeti visszahatás, mely
utóbb a Hunyadiakat állította az ország élére.

Ebbe a korba esik a tudománj'ok és mvészetek
^^^s^.^

felújnlása, az ú.n. renaissance Olaszországban. A régi, renais-

görög és rónuii irodalom és mvészet tanulmányozása 9a°ce.

és lUánzása egész uyugoti Európában lábra kapott s szíves

foi,adtatásra és meleg ápolásra talált Mátyás király udva-
rában is, kinek tudományos mveltségét kortársai nagyban
magaszlaljcik. A nagy király olasz tudósokat, festket, épít-
mestereket hívott be s udvarában idegenekbl és magyarok-
b<M egész d.cák tudós- és költkört alkotott, melynek neveze-

tesebb tagjai voltak: Csezmicei János vagy Janus Pan-
nonius, Bonííni Antal, Galeotti ^Március, a hét nyelven ver-

sel Budai Simon és mások. A legfbb udvari tisztségekre és

diplomáciai küldetésekre mind kitn magyar humanistá-
kat (Vitéz János, Zápolya György, Geréb László, Fodor Ist-

ván s mVisok) alkalmazott. Részben a Mátyás által behítt

idegen tudósok alakították az halála után Magyarországon
az els tudós társaságot is, melynek nyelve azonban deák,
tagjai nagyrészt idegenek lévén, a magyar szellemi életre

nem sok hatása volt. IMátyás mindent elkövetett a míveldés
ügyének elmozdítására: Budán és Pozsonyban fiskolákat
állított; óriás költséggel megalapította világhír könyvtá-
rát, mely a klasszikái és középkori irodalmaknak nagy fény-
zéssel készült termékeibl állott; a könj^vnyomtatást 1472-

ben meghonosította:' egyházi énekkara világhír volt.* A
deák mellett nem hanyagolta el a magyar nyelvet sem; egy-
korú írók dicsérik magyar szónoklatát s említik, hogy
lakomáinál rendesen magyar énekeket hallgatott.

A magyarországi renaissance deák irodalmának Huma-

legkiváló kép\'iselöi: a szónokl&tban Vitéz János, a
°ist^^-

költészetben Janus Pannonius, a történetírásban Bonfini
Antal. Az olasz egyetemeken járt Zrednai Vitéz János (1408

kör.—1472) volt az els hazánkljan, ki nagyváradi püspöki
és esztergomi érseki udvarában humanista tudós köröket és

életet alapított. Már korábban is a királyi kancelláriában s

Hunyadi János udvarában a hivatalos iratokat, az akkori
olasz divat szerint, cicerói szónoki alakban, irodalmi mvekül
tizer>.esztette s e levelei klasszikus irodalmi olvasniányul
és mintákul gyjtettek össze az iskolák számára. A török el-

leni szövetkezés érdekében a németújhelyi kongresszuson
(1455) tartott diÍJlomáciaJ beszédeit nemcsak a hasonlatok-
kal, ellentétekkel, fordulatokkal teli, hangzatos és kerek cice-

rói stíl, hanem a hazafias érzés ereje is kitüntetik. — Vitéz
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unokaöccse volt a magyarországi latin költészet koszonisa:

Csozmicei Jáuos vagy költi nevén Janiis Pannonius (1432

—

1472). Már gyermekkorában csodálták tehetsegét, melyet f-
leg a ferrarai eiíyetemen, Guarinus iskolájában képzett ki.

A költi hír korán szárnyára vette s V. liiklös pápa a még
gyermekifjút az Iliász deák fordításával bízta meg. A hazá-

jába tértet Mátyás udvarába hívja, kitüntetésekkel hal-

mozza el s a pécsi püspöki székbe emeli. Költi hatását^

kora szelleméhez képest, nem annyira eredeti gondolatainak

vagy érzései erejének köszönte, mint inkább szépen zeng
latin verseinek, bven áradó klasszikái remiuiseenciáinak

és finom elmésségének. Három panegyrisében, dicsít epi-

kai költeményében megénekli III. Frigyes császárt; azután

a velencés Jacobus Marcellust és diadalmas hadjáratát a

milánóiak ellen; végre mesterét, Guarinust, kiben a meg-
szólaltatott Clio és Hermes a humanizmus f képviseljét

magasztalják, (Á Szelek versenye cím eleven leíró költemé-

nyét az iskola századokig kiváló becsl)en tartotta s méltán
néhány elégiáját is; több százra men epigrammái elmés

fordulatokkal fejeznek ki vegyest nemes gondolatokat és

nyers érzékiséget?) Egy költi levelében leírta Jajoa ostro-

mát; de Hunyadi Jánosról tervezett eposza abbanmaradt.
Hálátlansága összeesküvésbe keverte jótevje, Mátyás ellen;

menekülni volt kénytelen s bujdosása közben halt meg a

horvát Medvevárában. — E humanista iskola jelentékeny

számú történeti munkái közül legfontosabb az ascolii szár-

mazású Bonfini Antal (1427—1503) Rerum TJngaricarvm
decades-e. Bonüni, humanista szokás szerint, szerencsét ke-

resni jött Mátyás bécsi udvarába; itt Beatrix királyné ud-

vari felolvasója lett s a királytól a hunok történetének meg-
írására kapott megbízást; tervét utóbb az egész magyar tör-

ténetre kiterjesztette s már Mátyás halála után 1495-ig foly-

tatta: öt tizedben és tíz-tíz könyvben. A régibb korok törté-

netét is idegen forrásokból s a krónikákból merítette; de
Mátyás korát már hivatalos 'adatok s a kortársak közlése

alapján ismerteti. Ez a munka legbecsesebb része; de száza-

dokon át tartott népszerségét és hatását nemcsak ennek
köszöni, hanem egyfell az egész mívelt világ nagy érdekl-
désének Magyarország iránt, másfell eladásának. A kró-

nikák képzetlen, sokszor barbár latinsága után, klassziJcus

példák szerint sima, folyamatos, választékos nyelven ír; a
képzeletet szívesen táplálja mesékkel s az elbeszélést köl-

tött, úgynevezett történeti szónoklatokkal eleveníti.

Mikor Bonfini elkészült a magyar történet legfényesebb

évtizedeinek elbeszélésével, a Jagellók korában már minden
téren hanyatlás állott be. A zavar, elszegényedés, elégület-

lenség beköszöntött. Mátyás alkotásai romba dltek, tervei

füstbe mentek; az udvar idegen színt öltött s mieltt a nem-
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zeti visszahatás erösebbou érvényesülhetett volna, l)C'kö-

vetkezett a mohácsi vész. E szomorú idszak is hagyott azon

ban egy hatalmas alkotást. Az ngocsaniegyei köznemes,
Vorböczi István (14G5 kör.—1542), a késbbi nádor, Verbczi

akkor ítólniester, az írott jogból és jogszokásból meg-
írta Triparfifimnihíui a magyar jogtudomány rendszerét s

az egész középkori jogi irodalom egyik legnagyobb értékíi

munkáját. A nemesség egységének, közös szabadságánál:

elvén épült fel s hatalmasan fejezi ki a magyar jogtudatot.

A magánjogot rendszerbe foglalja s biztos alapra helyezi. A
tüvténeti és jogi felfogás mélységével határozza meg a királ>

és nemzet, azaz az egységes nemesség viszonyát; a királyi

hatalom a nemzettl ered, a nemesség joga pedig, birtoka

révén, a korona joghatóságában gyökerezik. A magy.ar szel-

lem jogi alkotását a Hármaskönyv a maga teljességében

megmentette és megrizte. Latinsága nem kifogástalan;

..inkább pannóniai, mint laliumi íz" szavakkal él." Jóllehel

az 1514-iki országgylés elfogadta, de törvényül sohasem
hirdettetett ki; ennek ellenére a Hármaskönyv, bels érté-

kénél fogva, csakhamar törvény erejére emelkedett s három
századon át szinte áhítatos tiszteletben állott

II. Magyar irodalmi emlékek.

A vallási irányú irodalomnak e korból sokkal Egyházi

számosabb terméke maradt ránk, mint a világinak.
"°^""'*

Oda tartozik a bibliának legrégibb, XV. századi fordítása,

melyet valószínleg a huszita üldözés ell, Zsigmond alatt,

ívamenicrl Moldvába menekült két papi ember: Újlaki

Bólint és (talán Pécsi) Tamás készített. E hsége mel-

lett is rövides fordításnak, melyet huszita bibliának ne-

veznek, egyes darabjai a bécsi császári, a müncheni királyi

és a marosvásárhelyi székely könyvtárban (Bécsi, Müncheni
és Apor-kódex) vannak. A XV. század közepe tájáról még
egy bibliafordításunk van, az elbbinél kevésbbé avult

nyelv s a Vulgatára ' támaszkodó; ebben némelyek Bátori

Lászlónak, a Mátyás korabeli híres pálos szerzetesnek mun-
káját keresik. A bibliafordításokon kívül maradt fenn e kor-

ból számos prédikáció, elmélkedés, tanítás, ének, imádság és

legenda. Az utóbbiak közt legrégibb a nagy Ferenc-legenda

(Ehrenfeld-kódex), míg korfest tartalmának érdekességére

els helyen a Margit-legenda áll, mely IV. Béla szent leányá-

nak életét és csodatételét tárgyalja s ámbár ma meglev má-
solata a XVI. század elejérl való, ennek bizonyára régibb

szöveg szolgált alapjául. Ugyané korból származó kódexeink-

ben maradt még fenn két legenda, melyek költi tartalmuk-

nál, de különösen szinezbb, lendületesebb eladásuk módjá-
nál fogva mintegy átmenetet képeznek a ridegebb és szoro-
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sabb vallástaaításoktól a szépprózára. Ezek: Barlám és Joza-
fát története (Kazinozy-kódex), indiai eredet szép példáza-
tok gyjteménye, melyek a keresztyén liitágazatok magya-
rázatára vannak alkalmaznia; azután Szent Elek élete (Ka-
zinczy-kódex és másutt), egyike a legmeghatóbb középkori
vallásos elbeszéléseknek. A három keresztyén leány legen-

dája (Sándor-kódex) nagyobbára beszéltet alakban való át-

költése Hroswitha egy latin drámájának,* s a dialogizált,

drámai menet eladásnak legels kísérlete irodalmunkban.
Szorosabb értelemben vett, kötött nyelv költeményeink

is maradtak, vallásos tartalommal, a keresztj'én középkor
végérl. A Jagellók idejébl való s hihetleg deák eredeti

után készült alexandriai Szent Katalin hosszú, si nj^olcas-

ban írt A'erses legendája, mely már tisztább szerkezetben

, adja el az egyiptomi Costus király leánya születésének,

viszontagságainak és vj§rtanuságának történetét. Míveldés-
történeti nevezetessége az Érsekújvári kódex e több mint
4000 soros versének, hogy az egész keresztyén költészetnek

leggazdagabban kifejldött Katalin-legendája. Szilády Áron
véleménye szerint, melyet azonban újabb kutatások nagyon
megingattak, a legenda szerzje Temesvári Pelbárt ferenc-

vendi szerzetes, ki Mátyás korának leghíresebb egyházi szó-

noka és írója volt; Krakkóban tanult s a budai kolostorban
élt; Siellariuw és Pomerium néven nagy prédikáeiós gyjte-
}nényeket szerkesztett és tett közzé, melyekbl vétettek a
magyar szenteknek magyar kódexeinkben foglalt legendái.

Temesvári Pelbárt és Janus Pannonius voltak a legels
magyar írók, kiknek neve világhírre emelkedett.

Az egyházi énekek, melyek legnagyobbrészt latinból van*
nak fordítva s formiíik is az eredetiek után képeztettek, igen

különböz verselési készségrl tanúskodnak: fkép a régeb-

biek közül számosan csak a szótagszámot mérik a dallamhoz
és rímtelenek, vannak azonban már fejlettebb ritmussal és

rímekkel zengk is. A legkorábbiak közé tartozik közöttük a

költi érzéssel dolgozott Szent Bernát-féle Inmnusz. A Szent

Istvánhoz s különösen a Szent Lászlóhoz intézett himnuszo4<-

ban a nemzeti érzés is megzendül. Az els ilyen egyházi ének.

melynek szerzjét nevérl ismerjük. Vásárhelyi András
éneke Szz Máriához 1508-ból, már a vallásos és hazafias ér-

zést megható ervel olvasztja össze s a katholikusoknál egész

a legújabb ideig közkedveltségben állott; szerzje valószín-
leg ferencreudi barát volt s Mohácsnál halt hsi halált.

Hogy az egyházias költészet mellett a régi magyar tör-

téneti énekköltés is virágzott, azt már e korból nemcsak tör-

téneti nyomok, hanem részint egészben, részint töredékben

máig megrzött emlékek is tanúsítják. E századoknak sok

dicsséges háborúja, emlékezetes eseményei, nevezetes hsei
új meg új tárgyakat szolgáltattak a nemzeti énekköltésnek.
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Miut króuikásaink feljegyezték, a hegedsük lautkíséreíe

mellett énekelték Zách Feliciáu esetét, Kis Károly meggyil-

koltatását, Kont Istváu bajnoki tetteit s a harminc neme^
lefejeztetését, Zsigmond király pokolbeli bünhödését, a

Hunyadi-mondát, a kenj'érmezei diadalt; a Toldi-monda is e

korban vi(""'lt ^n'^ s idegen regék is szivárogtak be. így még
szülei házánál az Óriás Lóránt regéjét hallgatta Mátyás, ki

késbb is mindig nagy gyönyörségét találta a magyar
énekekben; udvari költi közül fenmaradt egynek, Gábornak
a neve is. A királyi regesek osztálya azonban már az Anjou-

korban elpusztult. Ez idtájt (Zsigmond alatt) neveztetik

elször egy Simon nev énekmondó hegedsnek. Az egyház

a népi költés képviseli iránt határozottan ellenséges állási

foglal el; híveit eltiltotta a nekik való adakozástól s a sípo-

sokat még az áldozástól is.

A legrégibb, ránk jutott históriás ének: Szabács '

h;^

megvétele, mely némi nemzeti felbuzdulással, de köl- énekek,

tüi emelkedés nélkül, történeti rendben s nem rossz rímekkei

beszéli el tárgyát: a Mahomet szultán által épített ers száva-

parti vár ostromát és kivívását 1476-ban. Valószínleg a

XVI. század elejérl maradt, e történeti ének mellett, loiií-

régibb mondai énekünk Pannónia megvételérl. Tárgya :.

fehér ló, arany nyereg és fék regéje. Eredetileg népköltési

maradvány, de ránk jutott szövege már valamely tudákos

átdolgozónak, talán Csáthi Demeternek tollából került.

Ezeken kív^il ránk maradt még Mátyás és a Jagellók korá-

ból: egy gyászének, melyet Both Jánosnak török követségé-

ben elvesztérl írt Gergely nev szolgája; Szabadkai Mihály

verse Beriszló Péternek, a törökök ellen vitézkedett veszprémi

püspöknek tetteirl; a Mátyás halálát sirató emlékdal; egy

II. Ulászló korabeli népdalnak vagy virágénekuek egyetlen

versszaka a körmöci jegyzkönyvben; Apáti Ferenc fedd'

éneke, mely a Jagello-kori furaknak, papoknak, de az egész

társadalomnak romlott erkölcseit jó népies ritmussal gú-

nyolja s Geszthy László deák töredékes éneke a Mohács
eltti országos zavarokról 1525-böl.

Jegyzetek. 1. A tanítás ügye az egész korszak alatt mozgalmai ftjk"-

désben volt. A szabad községekben (Lippán, Szegeden, Lcíén. Kassán, Bártíá'

stb.) számos új, alsóbb és felsbb tanintézet alapíttatott ; a káptalani '-

szerzetesi iskolákban új tárgyak taníttattak : költészet, oölcselettan, egyház

törvény s Esztergomban orvosi tudomány is. I. Lajos 1367-ben alapította a

pécsi egyetemet, mely l43-ig állott fenn. Egyetemi fokokat osztogatott s

legnagyobb sikerrel a' törvényt tanította, jelentékeny befolyást gyakorolván

a magyar jogéletre. Növendékeinek száma 4000-re ment föl. Zsigmond i3

alapított Óbudán egy rövid élf^t egyetemet : a Scliola Budensist. Minthogy

a pécsi egj-etem a hittani tudományokat nem adhatta el, Mátyás egy teljesebb

fiskolát állított, az Academia Istropolitanát, 1467-ben Pozsonyban. Ez
egyetem, melynek alapításában Vitéz Jánosrxiik í része volt, nagyhíi' tanárok-

kal dicsekedhetett, köztük ama kor legkiválóbb csillagvizsgálójával, Regiomon-

tanus Jánossal, ki Galilei eltt több mint egy századdal már tanította Pozsony-

ban a föld forgását. Az intézet Mátyás király haláláig állott, ki Budáu egy
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theológiai és filozófiai fiskolát is alapított. Ifjaink folyton nagy számmal
sereglettek külföldi fiskolákba is, áldozatkész nagyjaink, különösen tudós
fjDapjaink (Bakócz Tamás, Vitéz János stb.) segítsége mellett.

. 2. A képzmvészetek terén uralkodott román mízlést még az utolsó
Árpádok alatt a csúcsíves vagy gót stíl váltotta fel. A gót stíl épületmarad-
ványok számát Ipolyi körülbelül 5000-re teszi. Legpompásabb csúcsíves

épületeink : az egri és a gótikussá átalakított nagyváradi székesegyház, továbbá
a budai frisspalota elenyésztek. Ránk maradt nevezetesebb építési emlékei
e -stílusnak: a kassai, nagj'szombati, zágrábi, budai dómok, a vajdaliunyadi
lovagvár, a bártfai városháza stb. — A gót stíl beköszöntésével díszít szobrá-
szatunk is átment a jelvényesbl a tisztán ékítbe s kitn részleteket hagyott
ránk a kassai, pozsonyi stb. egyházakon. A gót mvészet körébe belépett a
fafaragvány is : a szárnyas oltár, mely téren e korbeli plasztikánk szintén sok
szépet alkotott. I. Lajos nagyszer vörösmárvány szobra állott sz.-fehérvári

mauzóleumában ; Szt. László érc lovagszobra, körülvéve szent királyaink

aranyozott érc állószobraitól, a nagyváradi székesegyház eltt. Az utóbbiakat
Kolozsvári György és Márton, Miklós fest fiai készítették, kiknek mvei közül
Szent Gj'örgy lovagszobra máig megmaradt a prágai Vid-templom eltt s való-

színleg a nagj-váradi lovagszobor fejét másolta a gyri Szt. László-hermának
mestere. Zsigmond királynak. Hunyadi Jánosnak, ^látj'^ásnak és Lászlónak
Budán állottak szobraik. — Miközben a gót stíl országszerte tovább élt, ^látyás

udvarában az olasz renaissance-mvészetnek egész sor kiváló mestere for-

dul meg. Többek közt : Fioravanti, Benedetto da Majano, Chimenti Camicia
olasz építmesterek és szobrászok. A budai és visegrádi paloták számos klasz-

szikai ízlés szoborral (Traguri János, Andrea da Fiesole és Andrea del Verrochio
mveivel) ékeskedtek. A török hódítás ideje alatt mindez elpusztult ; csak

egyes töredékek és épületrészletek maradtak reánk, de az utóbbiak is (a Bakócz-
kápolna Esztergomban, a gjmlafehérvátn templom elcsarnoka) már a XVI.
század elejérl valók. — Anjou-kori festészetünknek legnevezetesebb emléke
a szepesváraljai nagy falkép, melyen I. Károly a Boldogságos Szztl elfogadja

a koronát ; némelyek egészen magyar eredetnek tartják, mások szerint a

sienai olasz festiskola mve. A falfestés az Anjouk alatt rendkívüli virágzás-

ban volt. A XIV. században a falusi templomok is mind képeMiel díszítették

falaikat. Az Anjouk korából ma is körülbelül száz, falképekkel díszített templo-

mot ismerünk. Mátyás idejében a pálos képírók s a vendég olaszok fejtettek

ki nagy tevékenységet. Ozorai Fülöp fispán még Zsigmond korában behítta

hazánkba az olasz renaissance egyik els mesterét, Masolinót, ki több évig

tartózkodott itt s Ozorán és Fehérváron freskókat festett. Mátyás valószínleg

Lionardo da Vincitl s Filippo Lippitl is hozatott képeket. II. Lajos udvari

festje volt Giulio Clovio. — Az ötvösség nagy virágzásban volt ; sajátlagos

magyar technikája : a sodronyos zománc. Az esztergomi Kálvária nev ereklye-

tartó rendkívüli mkincs is ez idbl való. Fenmaradt Ajtós Antalnak, a nagy-

nev Dürer Albert atj-jának a neve is e téren. Alighanem magyarországi ötvös-

család sarja volt Stoss Vid is, az e korbeli német szobrászatnak egyik leg-

kiválóbb mestere.

3. Könyvtárak és könyvnyomtatás. Mátyás korában már számos becses

könyvgyjtemény volt az országban (mint pl. Vitéz Jánosé) ; de nemcsak
ezeket, hanem csaknem valamennj-i európai gyjteményt felülmúlta a nagyra
becsült királyi könyvtár, melyet Corvinának nevezünk. Közönségesen egye?

fenmaradt könyvei is Corvináknak neveztetnek. Görög- és Olaszországból s

Ázsiából került mveket és másolatokat foglalt magában, melyeket a király

roppant költséggel szerzett, készíttetett és diszíttetett. Minden munka a
király címerével és sok, nagybecs miniatürképekkel volt ékesítve. A világhu'

könyvtár már II. Ulászló alatt pusztulásnak indult ; ami maradt belle, azt

a török háborúk alatt részint a rabló német katonák, részint a törökök szerte-

hordták s ma csekély számú töredékek vannak belle a különböz európai

könyvtárakban ; legdíszesebb a brüsseli Missale. Egyetlen-egyben, a Schönherr

Gyulától felfedezett római orvosi könyvben fordulnak el bejegyzett magyar
szavak. A legújabb kutatások eddig 130 kétségtelen Corvin-kódexet állapí-

tottak meg, melyek közül 40 még eredeti br-, 30 pedig bársonykötésben
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vnn mcc:. A loctí>bh. ?>0 darab, a bécsi császári könyvtárbnn riztetik. A Corvi-
náknak jelenleg iepbir/.góbb kutatója c\« legalaposabb ismerje O^ontosi János.— A könyvnyomtatás meghonosítása tekintetében csak Német-. Olasz-,
Franciaország. Németalföld és Svájc el'/.ték meg hazánkat. Karai Lá-zló,
budai prépost. Mátyás kívánatára, már 1472-ben megtelc])ítof te Budán Hess
András német könyvnyomtatót, ki 1473-ban kiadta az els Magyaror-^zágon
nyomtatott könyvet: a budai krónikát.

4. Mátyás király énekkaráról azt írta J'éter, vulturáni püspök, IV. Sixtus
követe, hoi^y jelesibbet nem hallott. Általában a zene fejlct^ztésére kiváló
gondot fordított s e tekintetben utódai is követték. Még Ulá.szló is évenkint
200 aranyat költött zenészeire és énekeseire ; Lajos király karmestere volt
Stolzer Tamás, a német zeneköltészet elsrangú mvésze, ki fkép khoráljai-
ról nevezetes. Mint zeneíró a selmeci születés Monetarius István tnt ki egy
elméleti könyvével, az elsk egyikével, melyet ll3-ban Thurzó Györgynek
ajánlott.

5. Vulgata a bibliának Szent Jeromostól 385r-40.'). készített s a római
egyház által hitelesnek ismert fordítása. Midn köztekintélyét a reformátorok
meg igyekeztek dönteni, a tridenti zsinat 1546-ban újból egyedül hitelesnek
jelentette ki.

' 6. Hroswitha, elkel származású német apáca a gandersheimi kolostíjr-

ban, ki a X. században hat latin komédiát írt Tcrentius módjára, azután
legendákat. Munkáit Celtes Konrád adta ki 1501-ben.
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TROTESTÁNS KOR.

5. Áttekintés és vallásos irodalom.

I. Közállapotok. — Történetírás: Istvánfí.

A magyar " A mohácsi Veszedelem után a magyar birodalom
"^®^'

liároiii részre szakadt: a tulajdonképeui magyar ki-

rályságra a Habsburgok alatt, a Zápolyák keleti magyar or-

szágrészére, melybl az önálló erdélyi fejedelemség fejldött
és a török hódoltságra. Míg a minduntalan hazánkra zúduló
török hadak a nemzet lételét fenyegették: önállását, alkot-

mányát és nemzetiségét nem ritkán saját uralkodói ellen kel-

lett védelmeznie. A sokszoros veszély általános buzgóságot
ébresztett a magyar nyelv mellett, mely e század alatt tér-

ben inkább nyert, mint veszített. Jóllehet a királyi udvarnál
I. Ferdinánd után idegenné lett, az erdélyi fejedelmi udvar
nyelvében elejétl végig tiszta magyar volt s rendesen meg-
indítója és f vezetje a magyar nemzeti mozgalmaknak. Az
udvarnál azonban, Báthory Zsigmond idejében, olasz egye-
temeken iskolázott férfiak révén, lij befolyást nyer az olasz-

mveltség; deák történetírók (Gyulai Pál, Szamosközi Ist-

ván) és verselk humanista körében egy kis idre újból éledni

látszik a renaissanee. A törvényhozás, közigazgatás és tör-

vénykezés nyelve különben mindenütt a magyar volt; hivata-

los irataikban ezzel éltek a magyarországi török femberek és

óljakor az idegen tisztek is; az elkelk társalkodása minden-
felé ezen folyt; a moldvai és havasalföldi vajdák udvaraiban
s a lengyel nemesek házainál is széltében divatozott; st épen
a török porta által egy idre Kelet-Európában a nemzetközi
diplomúeiai tárgyalások nyelvévé emelkedett.
A protes- A ueuizeti öntudá't ébresztésére rendkívüli liatása
tantizmtis.

^.^^^ ^ protestaütizmusnak is, mely nagy gyorsaság-
gal vert gyökeret és terjedt el az egész országban. Mint
mindenüvé, hozzánk is magával hozta az iskolák, a nemzeti
nyelv és a könyvnyomtatás ügyének nagy lendületét. Az újí-

táshoz szító frangúak s a községek anyagi gyámolításával
ii protestáns iskolák bámulatos gyorsasággal szaporodtak el,



29^

a/ új egyház nagy figyelmet fordított nemcsak a tudós tan-

intézetekre, luinem az elemiekre is; tanítókul majdnem
mindenütt német egyetemeken járt ifjak alkalmaztattak.
Az ezen idszakban elmaradt katholikus tanügy felvirágozta-

tására is történtek buzgó kísérletek, melyek közül legneve-

iietesebb volt a jezsuiták behivatása Oláh Miklós esztergomi
érsek által 1561-ben." A reformáció mindent elkövetett az új

szellemnek az iskolákon kívüli kiterjesztésére is: bibliafordí-

tások, vallási fejtegetések, vitázó iratok által. E végbl
többnyire protestáns lelkipásztorok sok állandó és vándorló
nyomdát állítottak, melyek közül az eddig ismerteknek
száma e századiján huszonnyolcra megy." Csaknem vala-

mennyi magyar reformátor írt magyar könyveket. A protes-

tánsoknak e rendkívüli tevékenysége és erfeszítése alapí-

totta meg a tulajdouképeni magyar könyvirodalmat és ennek
els idszakára a maga szellemének bélyegét nyomta.*

E viszonyok között egyszerre eleven és gazdag Tudó?

irodalom keletkezett, az olvasók száma nagyon meg-
'''"'''^^"'"

szaporodott, a tudományos szellem terjedt. Jgen sok hazánk-
fia aratott elismerést deák munkáival a külföldön s azok
közül is, kik törökökké lettek, nem egy emlékezetes író

vált. Magyar n>'elven is tétettek a tudománynak majd min-
den ágában kísérletek; bölcseleti vizsgálódásokra is akadunk
vallásos irodalmunkban, melynek számos terméke az emberi
ész jogai fell szabadabb gondolkodásról tanúskodik. A leg-

régibb nyomtatott könyvek, melyekben magyar szöveg fog-

laltatik, 1527-bl Krakkóból valók: Hegendorff Kristóf latin

grammatikája és Heyden Sebald beszélgetései; a magyar
értelmezések mindakettben Sylvester Jánostól valók.

Ugyancsak Sylvester írta latin nyelven az els, ránk maradt
magyar nyelvtant fia számára s nyomatta ki Üjszigeten

1539-ben, némely szóalakoknak és összetételeknek szerencsés

fejtegetésével. Ezen kívül több vallásos munka volt ellátva

hosszabb-rövidebb nyelvészeti toldalékkal. A szótárak sorát

Pesti Gábornak még nem betrendes, hat nyelv kísérlete

pyitotta meg 1538-ban. Baranyai Decsi János pedig mintegy
5000 közmondást gyjtött össze és adott ki Strassburgban
1588-ban.

Történeti irodalmunknak magyar nyelven, melyen ebben
a században szólalt meg elször, két nevezetesebb marad-
ványa: Bencédi Székely István protestáns színezet és Ma-
gyarországra is kiterjed Világkrónikája 1559-bl, az els
magyar világtörténet s Heltai Gáspárnak Bonfini után készí-

tett és a mohácsi vészig dolgozott Magyar krónikája 1575-bL
Székely István szerkesztette az els magyar kalendáriumot
is, még 1538 eltt. Naplók, évjegyzetek, életrajzok, emlékira-
tok nagy számmal készültek e század érdekes eseményei
között, mint Verancsics Antal esztergomi érseknek tervezett



nagy történeti munkájához készített vázlatai; de mind kéz-

iratban maradtak s csak a legújabb idben nyomattak ki

különböz történeti forrásgyjteményekben. Eladás tekin-

tetében jelesebbek: Zay Ferenc egyik emlékirata Landorfeir-

vúr elvesztésérl 1521-ben és különösen Mindszenti Gáboré
Zápolya János király végérl, melyet az érzés melegsége s az

eladás egyszer tisztasága tüntet ki.

A század legkiválóbb történelmi munkája azonban deák
nyelven készült. Szerzje Kisasszonyfalvi Istvánfi Miklós

(1535—1615), a páduai és bolognai egyetemek tanítványa, ki

hadi pályáját a szigeti Zrínyi Miklós oldalán kezdette, majd
fontos diplomáciai küldetésekkel bízatott meg, végre al-

nádorrá emelkedett s mint Pázmánj^ egyik legbizalmasabb

embere halt meg. Historiarum de rebiis Hungaricis libri

XXXIV cím, elször 1622-ben megjelent munkája szintén

a maga korának történetét tárgyalja, de Mátyás haláláig

való visszatekintéssel. „Magyar Liviusnak" nevezték el;

anyagának elrendezésében és eladásában arányos és világos;

ítéleteiben rövid és következetes; eladása nyugodt és klasszi-

kái íz. Alapelvei: a Habsburg-ház iránti hség, ezzel válha-

tatlan kapcsolatban a katholikus egyház feltétlen támogatása

s a nemzeti jogok rzése. Ersebb pártember, semhogy, min-

denben megbízható lenne; de kitn munkájával, mely a kö-

vetkez magyar liistóriaírás alapjává lett, mint eddig Bon-

fini: a katholikus magyar pártnak államjogi és történelmi

tanulságait szolgáltatta.

II. Vallásos Irodalom. — Magyari.

forditá-' ^z egész században legnagyobb volt a tevéken y-

soii. ség a vallásos irodalom terén, melj'en a protestantiz-

mustól követelt bibliafordításokkal, továbbá szentírásmagya-

rázatokkal, térít fordításokkal, vitázó iratok készítésével

buzgón foglalkoztak ez idszak kiválóbb elméi. A legels

nyomtatott magyar könyv, mely reánk maradt. Szent Pál

leveleinek fordítása Komjáti Benedektl, ki Frangepán Ka-

talin, üzv. Perényi Gáborné fiának, Jánosnak volt nevelje

s munkáját úrnje felhívására, valószínleg régibb fordítá-

sok felhasználásávaly készítette a már elpusztult kis Nyaláb-

várban és nyomatta ki Krakkóban 1533-ban. A fordítás szó-

magyarázatokkal, változtatásokkal túl van terhelve, nehéz

és darabos. A Vulgatát fordította, de a hitnek és jó cseleke-

deteknek hatását a megigazulásra az új irány értelmében

fogja föl. Pesti Mizsér Gábor szintén fordított a szentírásból:

az evangéliumokat (1536), régies, de tiszta és jól folyó nyelven.

A teljesen protestáns szellem bibliafordítások sorát Sylves-

ter János kezdette meg újtestamentomával, melyet a görög

eredetibl fordított s 1541-ben nyomtatott ki Üjszigeten, hol

akkor Xádasdy Tamás védelme alatt tanított. A tudós férfiú.
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ki Wittenbergben Melauelitliounak volt tanítviinya, utóbb a
bécsi egyetemen a zsidó nyelv s a történelem tanára lett,

azután debreceni tanító és lcsei prédikátor. Alapos tudo-

mánnyal, bö és körüliró nyelven készítette bibliafordítását,

melyet 1. Ferdinándnak és fiainak ajánlott. Ebben tesz ma-
gyar nyelven els sikerült kísérletet az idömértékes verse-

lésre, az egész munkához s az evangélistákhoz írt bevezet
distichonjaival;v^öcögs próbálkozások, fként kalendáriomi
versekben, már Mátyás kora óta fordulnak el. Ugyancsak
bibliájában foglaltatik Sylvester megemlékezése a magyar
népversek, az ú. n. virágénekek nyelvének költi gazdagsá-

gáról és szépségérl?)

Fordítottak még részleteket a bibliából Székely István,

Ileltai Gáspár, Melius Juhász Péter, Félegyházi Tamás.
A teljes bibliát elször Károli Gáspár gönci pap és kassa-

völgyi esperes, Szenei ^Molnár Albert tanítója, fordította töb-

bek (Pelei János gönci tanító) segítségével, más fordítások-

kal s a Vulgatával is összevetve, kissé terjengs, de jó népies,

hangzatos magyarsággal és értelmesen. A magyar protestán-

sok, noha semmiféle egyházi hatóságuk kötelezvé nem tette,

ma is ezt a fordítást használják, mely rendkívüli hatást gya-
korolt a protestáns eg^N ház, irodalom, st a nép nyelvére. E
hatásnak mélysége, terjedelme és tartama tekintetében

Károli bibliájához egy magijar könyv sem fogható. Károli
fordítása els ízben a zsoltáríró Ecsedi Báthori István párto-

lásával és jószágán, Vizsoly nev faluban jelenvén meg
15S9—9U-beu, vizsolyi bibliának szokott neveztetni. Három-
százados ünnepét a magyar protestáns egyházak lelkes

buzgósággal ülték meg Göncön, hol Károli Gáspárnak érc-

szobrot emeltek.'

A hittudományi, legnagyobb részben vitázó jel- Hitvitá-

leg irodalmat szintén fleg a protestánsok mívelték, ^*^ "

kiknek egyes felekezetei hol egymás, hol a katholikusok ellen

intézték támadásaikat. Eladásukban általában véve kere-

setlenségre, elevenségre és népies erre törekedtek; majdnem
mindnyáját keser hevesség, a kor erkölcseinek kegyetlen

ostorozása és a felfogás ridegsége jellemzi. Nevezetesebbek:

a Békés vidékén reformáló Ozorai Imre; Dévai Biró Mátyás,
a magyar Luther; Mélius vagy Horhi Juhász Péter, debre-

ceni prédikátor és szuperintendens, a Kálvin értelmét követ
magyar egyháznak tulajdonképeni megalapítója, tüzes és

türelmetlen f, kinek Igaz tudom ányknkl zordonabb színek-

kel senki sem festette kora sülyedését; a háromságtagadó és

fogságban kimúlt Dávid Ferenc és Bornemisza Péter, semptei
pap. ^ katholikusok csak ez idszak vége felé láttak hatha-

tósabb védekezéshez. A mély tudományú Telegdi Miklós,

pécsi püspök, az els katholikus nyomda alapítója Xagy-
szombatban, 1577-ben adta ki Bécsben prédikációit, melyek-



liek ékesszólása a korhoz mérteu sima, st diszes. Ö volta-
képeni kezdje a katholicizmus irodalmi harcának az új ta-

nítók ellen; egyik szeutbeszédében írja: „Ha valaki hitünk-
nek vallásával ellenkezik, az keresztyéni tudomány ellen

szól: ott meg kell szájunkat nyitnunk, és miérthogy Istennek
tisztességében jár a dolog, meg kell felelnünk az Istennek,
igéjének fegyverét ki kell vonnunk az igazságnak ellenségi

ellen." Telegdi fleg Bornemiszával vitatkozott s mint a pro-

testánsok, ö is „a közönséges magyarok nyelvén szólt", azaz
népiesen írt. Monoszlai András, nagyszombati tanár s utóbb
veszprémi püspök, folytatta a vitát, melynek a hitágazati el-

térések mellett sajátságos nemzeti színezetet kölcsönzött az

a körülmény, hogy a katholikusok a reformációt okolják az

ország akkori nyomorúságáért, a protestánsok viszont a
katholikus papságot.
Magyari. E kornak legkitnbb prózai stilisztája és egyik
legnemesebb írói szelleme Magyari István. Életérl alig

tudunk többet, mint hogy sárvári lutheránus prédikátor s

Nádasdy Ferenc dunántúli fkapitánynak és sötét emlék
feleségének, Báthori Erzsébetnek udvari papja volt, urának
igen bizalmas embere s hadaiban is kísérje. Nádasdy halá-

lára írt két szép gyászbeszédén kívül egyetlen eredeti mun-
kája: Az orszagokban való sok romlásoknak okairól és azok-

ból való megszabadulásnak jó módjáról, mely 1602-ben jelent

meg. A vallásos polémia nemzeti törekvéseinek, az érzés ere-

jénél, eladása meleg közvetetlenségénél és helyenkint igazi

szónoki szárnyalásánál fogva irodalmilag a legszebb, leg-

meghatóbb terméke. Négy részben szól: a köznyomor okáról;

a bajoknak még súlyosbodására int jelekrl; más népek vi-

selkedésérl hasonló sorsban; és végre a mi szabadulásunk

föltételeirl. A közbajok okát a katholikus hitben, egyház-

ban és papságban keresi; de már a szabadulást nemcsak a

j)rotestantizniustól, hanem az erkölcsi javulástól s a régi ma-
gyar hadi erények feltámadásától várja. Fejtegetéseit a gon-

<!olatok világos elrendezése, klasszikái irodalmi mveltsége,-

tnkölcsi emelkedettsége s eladásának gyökeres, népies szó-

lásokat kedvel magyarsága tüntetik ki. A kor ellentétei

nála is ki-kitörnek egy-egy durvább szóban; de egészben meg-
rzi nemességét. Egész lelki világában a haza gondolata ural-

kodik s mélyen megillet költi hangulatokba ragadja.

Ugyanazok a gondolatok forranak benne az Isten büntet
ostoráról, melyek, más felfogással. Zrínyi eposzát sugallot-

ták s a hadi élet erkölcsi és nemzeti követelményeinek fejte-

getéseiben is találkozik Zrínyivel. E könyv hítta ki a magyar
irodalom küzdterére Pázmányt. H

Jegyzetek. 1. Tanítás. A reformáció rendkívüli lendületet adott a magj ar

iskolák ügyének. A pécsi egyetem 1543-ban, ISO évi fennállása után, a törökök

elnvomulása következtében elenyészett ugyan, de számos fbb, régi iskola
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(pozsonyi, váradi, cyri stb.) megmaradt. E/.cken kívül az új protestáns gyü-
li'kczctck majd mindannyian iiUítottak iskolákat, meh'ck többnyire külföldön

képzett tudós tanítók vezetése alatt állottak. A városok és furak versenyez-

tek e téren s ekkor alapította Kálint pap a pápai és debreceni, Kopácsi István

a sárospataki iskolát, amaz Enyingi Török Bálint, ez Perénji Péter segítsé-

gével. Protestáns intézetek már külföldi példák szerint voltak berendezve,

míg a katholikusük csak a középkori keretben mozogtak. De ezek is nagy-
ban buzgólkodtak a protestantizmustól eUoglalt tér visszahódításán s furaik
és papjaik megfes/.itett ervel keltek versenyre a protestánsokkal. Oláh Miklós

érsek l.")ü l-ben hítta be a jezsuitákat és bízta a nagyszombati kollégiumot

vezetésökre, honnan azonban csakhamar Túróéra, majd Sellyére költöztek
;

az lC2U-diki országgylés kitiltotta ket az országból, de hasztalan. Fraknói
a XVI. században Magyarországon összesen 164 iskolát számít, melyek közül

121 protestáns volt, o4 katholikus és 9 unitárius. A tanítás nyelve, mint Euró-
]>ában mindenütt, a latin volt. Tankönyveket készítettek: Heltai Gáspár,
Honter János, Baranyai Decsi János, Dévai Biró M4tyás, Wagner Bálint

(többek között egy prot. kátét görög nyelven), Sylvester János stb,

2. Könyvnyomtatás. A Mátyás királytól meghonosított könyvnj^om-
tatásnak csak Budán és Tótországban találjuk nyomát ; amott 1473-ban, itt

1476-ban. Innen kezdve aligha nyomatott könyv Magyarországon egész

lö29-ig, mikor a terjed reformációval a könyvnyomtatás is újra föléledt

Nagyszebenben, Az Erdély evangélistájának nevezett Honter János 1533-ban
Lipcsébl hozott nyomtatógépet Brassóba, Az els kezdeményezést buzgón
követték mások is, úgy hogj^ a XVI. században Magyarországon és Erdélyben
összesen 28 áUandó és vándornyomda volt, nem említve a kézi sajtókat, minn
Tinódi Sebestyén is dolgozgatott. Nevezetesebbek voltak : a sárvárújszigeti,

melyet Nádasdy Tamás állított fel Abádi Benedek lelkipásztor felügyelete

alatt s amelyen Dévai Biró Mátyás és Sylvester János munkái njomattak ;

továbbá Heltai Gáspár kolozsvári nyomdája 1550-tl kezdve ; Huszár Gál
vándorsajtója, a vizsolyi nj'omda stb. A könyvnyomtatás lendületével egy-

idben köszöntött be a katholikus iránj'ú könyvvizsgálat is, de sikertelenül.

3. Képzmvészetek. A mohácsi vész után a renaissance-építés egy-

ideig még olasz befolyást mutat (sárospataki vár), de csakhamar, irodalmunk-
hoz hasonlóan, egyre nemzetiesebb irányban fejldik tovább. A XVI. század
közepén merül föl a renaissance-építésnek ez az új iránya Fels-Magj'arorszá-
gon. Fleg a félköríves fülkékkel tagolt, emeletnyi magas oromfalak jellemzik

s a homlokzatnak sgraffito-díszítése (a bethlenfalvi Thurzó-kastély Szepes-

ben). Ez a stíl, melynek Lengjelországban is maradtak fenn emlékei, északi

vármegyéinkben városi lakóházakon is rendkívül elterjedt, A protestánsok
a birtokukba került régibb templomok tornyát szintén e stílben alakítják át,

mely legnagyobb virágzását a XVII. században éri el. — A szobrászat fkép
síremlékeket készített, rendesen hazai márványból, a halottnak természetes

nagyságú, dombormívü alakjával. A legkiválóbb XVI. századi síremlékekkel

Nagyszombat, Bazin, Bártfa stb. templomai dicsekszenek. — A festés, a
protestáns kor szellemének megfelelen, a templomokból kiszorul, de vár-

kastélyok, udvarházak díszítésében foglalatos. Emlékei még a középkoriak-
iió.l is gyérebben maradtak s eddig a szakii'odalora sem ismertette ket.

G. Vallásos, ícddö és laiiíló költészet.

(J^ tulajdonképeni magyar irodalmi költészet csak
^f,^^e^'

a könyvnyomtatás elterjedésével, a mohácsi vész után jeremia-

kezdödött s mennyiség tekintetében még a XVI, szá- *^
"

zadban nagy virágzásnak indult, A versírók száma, kiknek
müvei vagy legalább neve ez idszakból reánk maradt,
meghaladja a százat, Nagyobbára protestáns papok és is-

kolamesterek voltak, kik az iskolák szaporodásával egy-

Beütby : IrodalomtörtcDet. I. 3
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szerre nagyra növekedett olvasóközönséget népies jellem,
protestáns irányú és jobbadán a nemzeti fejedelmekhez szító

költi olvasmányokkal látták eh) A magyar reformátorok
különösen nagy buzgósággal láttak hozzá, hogy az új vallás

eszméit, szellemét, st hitágazatait a költészet segítségével

is terjesszék és szilárdítsák. Mindenekeltt a voltaképeni
vallásos költészetet mívelték, templomi énekeket készítvén
az új gyülekezetek számára, majd a régi katholikus énekek-
bl, majd Lutheréiból, majd a zsoltárokból, majd meg ere-

detieket is. A nevezetesebb énekszerzök: Dévai Biró Mátyás,
Székely István, Szegedi Gergely, Sztárai Mihály, ki Olasz-

országban iskolázott és híres énekl volt,^a nagy munkás-
ságú Batizi Andi'ás, Huszár Gál és mások. Már 1536-ban Gál-

szécsi István a protestáns egyházi énekekbl gyjteményt
bocsátott közre, melyet még e században számos más köve-

tett. A nagyszámú psalteriumokj közül kiválik az unitárius

Bogáti Fazekas Miklósé, ki elször adta kötött beszédben a
zsoltárok teljes magyar fordítását; magyaros nyelvének
ereje, szépsége és zengzelessége tüntetik ki. Balassi Bálint is

fordított zsoltárokat. Mindé vallásos költeményeket, nagy
részöknek egyhangú és darabos külalakja mellett, mély hit,

rideg felfogás és komor erkölcsi nézet jellemzi. Sok vonatko-
zik közülök a kor szomorú viszonyaira, az ú. n. jeremiádok,

melyek majd sötét színekkel festik a köznyomort, majd jó

fejedelmet kérnek, majd isten ostorának elfordítását; néme-
lyikben a zordon kétségbeesés hangjai ütik meg fülünket.

Fedd E szigorú, komor szellem tükrözdik vissza (ama
költészet,

y^jjj^g^g jpányú versezetekbl is, melyek nem temp-

lomi éneklésre, hanem otthoni lelki épülésre készültek. Tisz-

teletreméltó bátorsággal ostorozzák a nagyok bneit, szinte
keserséggel hangoztatják a bnbánatot, töredelmes lélek-

kel várják az isten igazságtételét s a világnak nemsokára
elkövetkezend végét. A személyt nem válogató halál félel-

mességét is tolmácsolja egy pár úgynevezett) haláltánc-énefcf

mint Heltaié és Pesti Györgyé. A zsidó és a magyar nemzet-

nek, isten választott népeinek, sorsát, bnbe esését és meg-
buhödését többen is összehasonlították; egészen megmarad_t_

Farkas András ily tárgyú költeménye s ez, úgy látszik, a

legrégebbi, mely a vallásos hangulatot és hazafias okosko-

dást költi elemek gyanánt olvasztja össze. Egy névtelen

(valószínleg Horváth András) Mózesnek a zsidó nemzetre

mondott Atkát alkalmazta a magyarokra; Batizi András pe-

dig hasonló fenyegetéssel buzdította nemzetét isteni félelemre.

Mindé költk közül, reánk maradt egyetlen versével, kiemel-

kedik Dobai András, sárospataki prédikátor, a Révai-család

tanítója. Verse az Utolsó ítéletrl szól s magát Krisztust

beszélteti benne, a mély vallásos érzésnek oly költi, szinte

di'ámai festésével s a nyelvnek is oly tiszta zöngésével és
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erejével, hogy a val húsos éiickköltós mezején e tekintetben

alig vau párja.

Ugyanez a sötét keserség ez idszak elbeszél
.f^mik'

költeményeinek nagy részét is áthatotta, st egy, el-

addig ismeretlen müalakban, a drámában is kifejezést ke-

resett magának. Irodalmunk legrégibb, ránk maradt drámái:

A papok házassága 055Ü) és az Igaz papság tüköré (1559),

amaz töredék, ez egész, mindkett 8ztárai IMihály tolnai

paptól és szuperintendenstl, inkább a protestantizmus elvei-

nek terjesztésére voltak szánva, mint mulattatásra. Nem
egyebek mint cselekvényteleu beszélgetések a papi ntlen-
ség és a katholikus papság ellen, melyekbe a pápa is bele-

voualik. Jelentékenyebb munka egy névtelennek Balassi

Menyhárt áruitatásáról 1565-ben írt komédiája öt részben,

mely a XVI. század egy legelvetemültebb pártosát és vitéz,

de rabló furát állítja pellengérre, eleven színekkel festvén

a kor romlott erkölcseit. Balassi, hogy Zsigmondtól kapott

várait Miksa alatt is megtarthassa, pártfogókat keres,

liatholikussá lesz és végtelen mennyiségíí bneit egymás-
után meggyónja Oláh Miklós érseknek. Az inkább olvasásra,

mint színpadra szánt drámát maró szatírája, jellemz ereje

és eleven dialógja teszik becsessé; irodalmunkban az els
költi jellemrajznak tekinthetjük s korának él nyelvét be-

lle ismerhetjük meg leghívebben. Tele van e színjáték val-

lás-polémiái vonatkozásokkal is, még pedig úgy a katho-

likusok (fülbegyónás), mint a kálvinisták (eleve elhatározás,

praedestinatio) ellen. Ebbl következtetve, Valószíníínek lát-

szik, hogy szerzje unitárius pap volt, talán maga Karádi
Pál, alföldi szuperintendens, ki a komédiát 1569-ben kinyo-

matta. — Unitárius eredet és jellem e korszak vallás-

polemikus drámairodalmának egy újabban felfedezett em-
léke, a Dehreceni disputa (más néven Válasziíti comoedia) is,

melyet Erdélyben, Válasziiton el is adtak. Tárgya egy nagy
hitvitának elzménjei és lefolj'ása, melyet állítólag 1567-ben

Debrecenben János Zsigmond rendeletébl tartottak kálvi-

nista és unitárius hittudósok. A komédia leginkább Mélius

Juhász Pétert, az unitarizmus leghevesebb ellenségét gú-

nyolja, kit Péter pápának nevez s a vita végén a háromság-
tagadó Dávid Ferencet teljes diadalra juttatja.

A vallásos irodalom fedd szellemének megfelel az a

moralitás ^ is, melyet csak sokkal késbbi kiadásokban bí-

runk ugyan, de amely ennek a kornak sajátos szellemére

mutat vissza: a Comico-Trar^día, négy szakaszban. Miután
a Jócselekedet itt hagyta a földet, a Vétek marad ezen az lir

s egymásután lépnek föl a szívtelen Gazdag, a Rabló és a

kegyetlen Tiszttartó, kiket azonban a Halál mind pokolra

kerget. Meg nem nevezett szerzjének vagy átdolgozójának

Dézsi Lajos Rimái Jánost sejti. A Németországban ez id-
3*



tájt divatba jött iskolai drámáknak' is maradt e korból

nemcsak uyoma, hanem emléke is: a Szegedi Löriiicti a ne-

met Selneccerusnak latin nyelv eredetije után fordított

Theophaniu (1575), melyben az Ádám házánál megjelent r-
isten a mosdani nem akaró és imádkozni nem tndó, szófoga-

datlan Káint megbünteti. Az iskolai drámáknak, színjáté-

koknak nagyobb terjedését és meggyökerezését a protestáns

részen megakasztotta az 15G2-diki debreceni hitvallás, mely
mindennem látványos mulatságokat eltiltott és kárhoztatott.

Ezópi A tanító költemények közé sorozhatjuk az ezópi
mesék.

inesét is. Ennek e korban két mívelöje akadt: Pesti

Gábor, ki 1536-ban adta ki rövides, egyszer nyelv meséit,

melyek után háromsoros versekben vetette a tanulságot; és

Heltai Gáspár, kinek 15G6-ban megjelent meséi hosszas állat-

beszélyek, melyek tanulsága legtöbbnyire a kor viszonyai-

hoz van alkalmazva. Az utóbbi különösen az elnyomott

jobbágyság érdekében lelkesen emel szót, sot vakmer igaz-

ságokat mond ki, a lelketlen urakat, hivatalbelieket, bírá-

kat isten és a nép haragjával fenyegetvén. Mindegyik íoieg

az Aesopus-féle ^ tökébl kölcsönzött.

Jegyzetek. 1. Moralitások alatt a középkorban olyan színjátékokat

értettek, melyek valamely erkölcstani tételt költött példában tntettek föl,

míg a misztériumok s/.orosan ragaszkodtak a bibliai történethez. A cselek-

vényben rendesen szegény moralitások személyei gyakran jelképesek voltak,

a különböz erények és bnök megszemélyesítve. Olasz-, Francia- és Angol-

országban ily erkölcsi játékok eladása már a XIII. században divatos volt.

2. Az iskolai színmvek eredetileg az antik dráma hálása alatt, kezdet-

ben latin nyelven írattak és tanulók által adattak el. Az els ismert iskolai

dráma Reuchlinnak a wormsi ])üspök udvarában, 1497-ben eladott Hennúja..

Tulajdonképpeni virágzásra csak a következ századokban jutott és sok helyen

— mint nálunk is — nagyon eltért a klasszikus mintáktól. Különös kedvvel

ápolták a színmvek c faját a jezsuiták, kikrl jezsuiia-dnhnáLnak is nevezik.

Kálunk fleg a katholikus iskolákban virágzottak ; de van nyomuk a protes-

tánsokban is.

3. Aesopus híres görög mesekölt volt a Kr. e. VI. században. Néme-

lyek csak reges személynek tartják. A róla szóló monda szerint Phrj'giában

volt rabszolga s végre Krzus lyd király szolgálatába jutott, ki t követségekre

használta. Egyszer Delphiben járván, az általa megsértett papok a szikláról

letaszították. Meséi eleinte valószínleg csak él szóval terjedtek.

7. Históriák és krónilíák.

I. Bibliai és történeti költemények. Tinódi.

Éuek- A XVI. századból még több bizonyságunk van rá,
mondók,

j^^gy ^ ^.jigj^ énekmondók nem vesztek ki, hanem gya-

korolták mesterségöket furak váraiban, táborokban és mu-

latóhelyeken, így tudjuk, hogy Drégel hös védje, Szondi

György énekes apródokat tartott; Tinódi Sebestyén, Mol-

dovai Mihály, Póli István s többen hegedikkel vándorolva

tartották fenn magukat; st II. Lajos királynak egy termé-

szetes fia, Lantos János is közéjök tartozott. De a heged-
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sök szánul ti nyonitatott könyvek elsza]»orod;'is;ival kélsófí-

kívül iiaííyou iiiegfojíyoíl. A iiyonilatásl);in nioy;,)elent elbe-

szél költemények, melyeket históriáknak, históriás énekek-

nek és krónikáknak neveztek, ez idszakból nagy számmal
maradtak ránk. Igvn kevés kivétellel valamennyinek jellem-

vonása: egysztn'íí, népies és lapos eladás, a történeti egy-

másntánnak száraz józansággal s költi alakítás nélkül való

követése, számos keser vonatkozás a kor vétkeire és az

ország szomorú sorsára, a ritmusnak itt-ott némi élénksége.

Az elbeszél költemények tárgyukat legtöbbször a bib-

liából merítették. A vallási dolgok képezvén e forrongó id-
bon a legáltalánosabb érd^ldés tárgyát, még a mulattató
olvasmányok közül is azok voltak a legkelendbbek, melyek
bibliai, leginkább ó-testamentomi történeteket szedtek

versbe. „A bibliából írták magyar nyelvre s rendölték ver-

sekbe." A legrégibb író, kinek enem munkáját ismerjük,

Batizi András, erddi és tokaji pap (megírta a vitéz (Jedeon,

az istenfél Zsuzsanna, Izsák pátriárka történetét s számos
éneket). Követinek száma igen nagy. A kor általában ki-

váló érdekldést, st vonzalmat tanúsít az ó-testamentom, a
zsidóság története és mondái iránt. Oka a protestantizmus
befolyásán kívül az a kapcsolat is, melyet a maga és a zsi-

dóság sorsa között felismer: mindegyikök küzdelme együtt
nemzeti és vallásos jellem. A század közepén ezek a bibliai

elbeszélések vannak túlsúlyban s a mulattató, világi tárgyú
széphistóriák száma csak utolsó harmadában gyarapodik. .

Hasonlóképen sokan vannak azok az énekszerzk Tinódi,

is, kik az ország régi vagy egykorú történeteirl írták króni-

káikat, vagy históriás énekeiket. Legnevezetesebb ezek

között Tinódi Sebestyén, ki saját korának változatos esemé-
nyeirl és vitézi tetteirl szerzett énekeit szintén maga által

készített dallamokra a nagyurak házainál lant kísérete mel-

lett énekelte, abonnan országszerte Lantos Sebestyénnek
hittak. Valószínleg Baranya vármegyéljl, Szigetvár tájé-

káról származott s a pécsi iskolát járván, ifjú korában meg-
szerezte a deák míveltséget; értett latinul s olvasta Magyar-
ország deák történetíróit. A háborús világ korán a harc-

mezro szólította s addig hadakozott a török ellen, míg ke-

zén kapott sebe alkalmatlanná nem totte a fegyverTorga-

tásra. Ekkor fogadta házába Enyingi Török Bálint, kinek
íródeákja s lantosa lett; mellette töltötte életének legboldo-

gabb napjait. Ura azonban 1541-ben a török által a konstan-
cinápolyi héttoronyba kerülvén, Tinódi lantjával egyik ne-

mesi udvarljól a másikba kóborolt; különösen az ország-

gylések, csaták, várostromok helyeit kereste föl, hogy hi-

teles adatokat szerezhessen korának nevezetesebb esemé-
nyeirl készítend énekeihez. Török Bálint után fö párt-

fogójává Xádasdy Tamás lett, kinek szolgálatában szintén
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sokat járt-kelt. 1548-ban Kassán megállapodott s itt készí-

tette énekeinek nagy részét. Innét is tovább indulván, 155B-

ban Kolozsvárra került, hol Erdélyi históriáját szerezte,

mely Martinuzzi kormányzásának végs idejét írja le. E
munkáját több mással együtt 1554-ben Cronica címmel ki-

nyomatta s Ferdinánd királynak ajánlotta, ki ötven forint-

nyi jutalmat fizettetett ki neki s nemességre emelte. Életé-

nek végét megint hol Kassán, hol vándorolva töltötte s

1556-ban január végén halt meg Nádasdy Tamás sárvári

jószágán. „Istenéhez tért, hogy ott az angyaloktól sokkal
jobb muzsikát tanuljon." Históriás énekei, melyekben leírta

Buda elveszését 1541-ben, Egei^^ár vitézi védelmét Dobó
által, Losonczi és Szondi hs halálát. Török Bálintnak és

társainak elfogatását, egykori jó gazdája János fiának, az-

után Kapitán Györgynek s Verbczi Imrének vitézkedését

stb., nem annyira költi, mint inkább történeti értékök
miatt becsesek. Alakító képességnek Tinódi sohasem mu-
tatja nyomát, nyelvre és verselésre nézve jelentéktelenebb

kortársai mellett is elmarad; de az elbeszélt események
részleteit oly nagy gonddal kutatta ki és gyarló rímekbe
szedve, oly híven adta el, hogy énekei történeti forrásokul

szolgálhatnak. Tiszteletet érdemel forró hazaszeretete és er-

kölcsi bátorsága is, mellyel nem sznik meg a pártoskodó
és erszakoskodó nagyokat nemzete érdekében inteni és fed-

deni, jóllehet azoknak kegyelmébl tengette, gyakran sanya-
rogva, életét. Krónikás gondja költi érzéssé hevül mind-
annyiszor, ha a magyarságnak valamely gyászát kell el-

siratnia, vagy ha hsiségét énekelheti. Vallásos érzése is

nyilván áthatja munkáit; buzgó protestáns volt, de feleke-

zetessége sohasem csábítja élességre, civakodásra t, az ösz-

szetartás hirdetjét. Az költészete fejezi ki egész szellemé-

vel elször azt a gondolatot, hogy: a haza minden eltt.

Képzelete nem elevenít, de érzése meleg és nemes. Ez az

érzés költészetét is fölemeli néhány helyen szinte balladai

erre és hatásosságra (Szondi eleste, de különösen Kis
András halála Lévánál).

A hazai történetbl merít énekszerzk közül nyelvre

és verselésre nézve némileg társaik fölé emelkedtek: Temes-
vári János, ki a tatárjárást írta le és Nagy-Bánkai Mátyás,
ki Hunyadi János tetteit énekelte meg Albert király halá-

lától. A külföldi történetbl vett énekek száma kevesebb s

ezek is jelentéktelenebbek.

II. Széphistóriák és prózai elbeszélések.

Széphis- A bibliai és történeti tárgyakon kívül XVI. szá-
tonak.

^^^^^ verselink szívesen dolgozták föl a külföldön,

különösen Olaszországban elterjedt ó- és középkori vallásos.
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lovagi és tiiudéres regéket. Fö forrásuk ezekre nézve a

Gcstd Romanorum cíinü reges könyv ' és Boccaccio Deca-

.t)iero)icjiv volt. Egy névtelennek Fortunatusa: egy szolgá-

latot keres fiú története, kit a szerencse soha ki nem fogyó

erszénnyel ajándékoz meg s hadi gyzelemre is segítvén,

sok hányatás után nagy tisztességre juttat. Póli István

Jorcnianusáhan egy elbizakodott római császár úgy bn-
liödik, hogy alakját és ruliáit Rafael angyal öltvén magára,
az igazi Joveniauust inindeiiünnen elkergetik s csak bolyon-

gás és bnbánat után bocsátják vissza palotájába. Istvánfi

Pál, helytartótanácsos és híres jogtudós, Boccaccio után Vol-

fer és Grizeldis szerelmes történetét szedte magyar versekbe.

Aeneas Sylvius' prózai regényébl készült a pataki névte-

len (talán Balassi Bálint) EuryaJus és Lucretiá^a, melyben a
német császárral Sienában idz Enryahisnak szerelmét

írja le egy odavaló nemes nvel, ki kedvese távozta után
szenvedélyének áldozata lesz.

A széphistóriáknak egy másik csoportja szintén idegen

eredet ugyan, de az idegen tárgyat többé-kevésbbé meg-
magyarosítja, így Ráskai Gáspár Vitéz Franciscójának me-
séje Boccaccióból van ugyan véve, de szerepli magyarok.
Francisco fogad benne neje hségére, de fogadását Kasszan-
der lovag csalfasága következtében elvesztvén, elbújdosik

s csak hosszú id múlva találkozik Béla király udvarában
híí feleségével, ki álruhában nyerte meg a király kegyét és

mindent jóra fordít. Az említetteknél elevenség, gyors és

fordulatos haladás s ritmus tekintetében is jelesebb az a

licla királyról és Bankó leányáról szóló széphistória, melyet
egy semptei névtelen horvát eredetibl alakított át s amely
egy írott kódexben nemrég fedeztetett föl; Bankó szép

leánya férfinak öltözve jelenik meg az udvarban s a vité-

zeket céllövésben, pályafutásban, khajításban, borivásban
sorra legyzvén, csak távozta után fedezi fel leányvoltát
Bélának, ki királynévá akarná emelni. Valamennyi e kor-

l»eli rege között azonban az eladás csinosságára, élénksé-

gére nézve az els helyet érdemli Gergei Albert Argirus
királyfia, mely népünknek máig kedves olvasmánya. E tün-

(U'M-mese, melynek eredete még nincs kellleg kiderítve, Ak-
loton király legkisebb fiának kalandos útját beszéli el a
liindérleány fölkeresésére, kit egyszer aranyhajának levá-

gása, máskor szolgájának árulása miatt veszt el, de. a civódó
(ii-dögöktl elvett, mindenüvé viv bocskor segélyével végre
is föltalál s véle egyesül.

Jóllehet a költészetet ez idszakban általán a nép J^osvjxi

fiai mivel ték, a magyar nép mondáit mégis elhanya- '°''^'i"-

golták az idegen mellett; Csak két emlékünk van e korból,

mely tisztán magyar eredet. Az egyik Ilosvai Selymes Pé-

ter Toldi Miklósa (1;'374), mely a Nagy Lajos korában föis-
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páni tisztséget viselt s nagy erejérl híres bajvívó kaland-
jainak és a felöle költött meséknek egy részét tartotta fenn;

közülök több ma is él a toldi nép ajkán Nógrád vármegyé-
ben. Eszerint Toldi természetesen nógrádi lett volna, míg
a biharvármegyei nép a bihari, a krasznavármegyei pedig
a krasznai Nagyfaluból származtatja. Ilosvai históriája

lazán van összefzve, durván verselve, sok helyütt zavaros,

ide-oda ugró, de a vége felé némi lendületet vesz a monda
naiv hangján; a kor szokásához képest vallásos tanulságot

is erszakol a mondába: „isten ajándékát (az ert) benne
megtekéntsük!" Míg Toldi György Velencei Károly király

udvarában növekszik, öccse, Miklós, parasztok közt mezei
munkán n fel s óriás erejérl ismeretes. Rúdhányás közben
megölvén bátyjának egy szolgáját, földönfutóvá lesz, a ré-

ten és nádon bujdosik s Laczfi Andrásnak megmutatja az

utat Buda felé. Ismét gyilkosságba keveredvén, bujdosásá-

ban Budára vetdik, hol a megvadult bikát megfékezi s a

királyi konyhán kap alacsony szolgálatot. Ereje a király-

nak csakhamar feltnik s megkegyelmez neki. Nemsokára
lever és megöl egy bajvívó csehet a Duna szigetén s vagyo-
nát egy özvegynek adja, kinek a cseh két fiát gyilkolta le.

A király eltt nagy becsülete lett Toldinak, ki ezenközben
beleszeretett egy fiatal özvegyasszonyba. Ez azonban csúfot

zött belle s az ablakon át kiugratta a piacra. Egy lakatos-

sal feltör egy gazdag sírt is, de majd rajtaveszt. Egyszer a

tizenegy királytól körülvett császár adót követel Nagy La-

jostól; de amint Toldi megfenyegeti ket botjával, azonilal

fejet hajtanak mind a magyar királynak. E nagy szolgálat

mellett is Lajosnak haragja támadt Toldira, ki három esz-

tendre elvonult az udvarból s csak akkor tért vissza barát-

ruhában, mikor egy diadalmas olasz vitéztl vissza kellett

hódítani a magyar címert. Vén korában még egyszer gy-
lésre hivatta Toldit királya Kassáról. Az udvari ifjak csú-

folni kezdték sz szakállát, mire hét tollú buzogányával
hármat agyonvert közülök. Ez eset után két esztendre halt

meg Nagyfaluban.
^ziijK.yi A másik tiszta magyar regényes elbeszélés Szi-

niási!' láf/yi és Hajmási históriája (1571), melyet egy Szendr
várában fogva ülö ifjú szerzett más költ után. Történei

i

alappal biró tárgya két magyar vitáz megszökése a török

fogságból, kiket a Szilágyi IMihály iránt szerelemre lobbant

szultánleány szabadít meg s maga is velk szökik. A mene-
külk gyztesen küzdenek meg az üldözkkel; de az ország

határán Hajmási László, noha neki felesége van, nem
akarja társának engedni a leányt. Megverekszenek s Haj-

mási a viadalban elveszti egyik kezét, mire magába tér és

Szilágyi megesküszik a török császár leányával. Verselése

ennek is darabos, de a mese jól ki van kerekítve s néhány
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versszaka erteljes és gyorsan haladó; a Bankó leányáról

szóló énekkel együtt méltán tekinfhetjük legtí^pibb irodalmi
h(ill(idánkn(ih\ A monda verses alakban máig fentartotta

magát a székelyek közt.

Végre ebbe a századba esnek a regényírás els eibesz^-

kísérletei is. Fvészültek ekkoriban apró tréfás elbeszé- ^^se\i.

lések: min pl. iMánkoezi Istvánnak, egy részeges félbolond-

nak, esetlen kalandjai, melyeket egy, a XVI. század végérl
maradt kódex tartott fenn. Maradtak ránk élces prózai

nyomtatványok, melyek közül egy pl. a makrancos asszony
megfékezésére ád tanácsokat. De maradtak nagyobb prózai

regényes elbeszélések is. Ilyen egy névtelen által németbl
fordított Poncianus históriája (1573), melynek tárgya ez:

Poncianns császár második felesége hamisan bevádolja férje

oltt mostoha fiát, a hét bölcstl tanított Diocletiánt, ki nem
hajlott csábítására; a császár halálra itéli fiát, de a hét

bölcs hét elbeszéléssel hét napig halasztja az ítélet végre-

hajtását s a hetedik nap kiviláglik ártatlansága. Sok tekin-

tetben becsesebb a deákból átültetett Salamon és Marknlf
cím népkönyv, mely számos közmondást, népies kifejezést

rzött meg. A monda maga valószínleg zsidó eredet. A
fényben székel Salamon királyhoz beköszönt egy Markai

f

nev idétlen paraszt feleségével, Polikánával, s feleselni

kezd a fejedelemmel. A király bölcs kérdéseire mind meg-
felel furfangos ötleteivel, találós meséivel s példabeszédei-

vel és ntoljára is kifog Salamonon, ki megajándékozza. Más
alkalommal azonban egy csínyéért fel akarja akasztatni s

csak azt a kegyelmet adja meg neki, hogy arra a fára akasz-

tassék, melyet maga választ. Markalf elindul, de kedvére
valót az egész országban nem talál s így ismét kifogván a
királyon, ez, hogy megmenekedjék tle, megígéri holtig való

eltartását.
Jegyzetek. 1. Gesta Romanorum a középkor legrégibb latin reges köny-

vének volt a címe. Nevét onnan vette, mivel regéinek legnagyobb része a
római császárok történetével van összeszve. írója valószínleg Elinandus
(megh. 1227.) nev barát volt, ki flof; a szerzeteseknek akart mulattató és

tanulságos olvasmányt nyújtani. A gyjteményben nyilatkozó kalandos kép-

zelet és naiv hang egyikévé tette egész a XVI. századig a legkedveltebb olvas-

mányoknak, mely német, angol, hollandi stb. nyelvekre is lefordíttatott.

2. Boccaccio János — ki Petrarcával és Dantéval az olasz irodalom meg-
alapítójának tekintetik s a renaissancenak is buzgó elkészítje volt —'egy
olasz keresked fia. 1313-ban született Párizsban, tartózkodott a magyar tör-

ténetben is emlékezetes Nápolyi Johanna udvarában és 137ö-ben halt meg
Firenzében. Lesnevezetesebb munkája, mely által a novella mfaját meg-
teremtette, a Dpxinmerone (tíz nap), mely 1471-ben jelent meg elször Velencé-

ben. Száz elbeszélést tartalmaz, melyek líz napra vannak felosztva. Az 1347-iki

firenzei pestis ell tíz n és három ifjú falura menekül, hol az estéket érdekes
történetek mesélésével töltik. A ragály leírása Boccacciónál mesteri, a novellák
rövid és élénk menetek, de jórészben fajtalanok.

3. Aeneas Sylvius Piccolomini egyike volt a legtudósabb pápáknak,
140.5-ben született s ifjúságában különösen a diplomáciai téren tüntette l;i

magát s mint III. Frigyes császár titkára, a magyar politikai ügyekben i:;
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vett némi részt, 1458-ban lett pápává 11. Pius névvel. Legfontosabb terve

volt egy európai szövetség létrehozása a török ellen. A megindítandó háború-
ban maga is részt akart venni, de 1464-ben bekövetkezett halála meggátolta.
Költi és történelmi munkái maradtak. Korában legelterjedtebb volt a hozzánk
is átültetett szerelmes regény : De duobiis amantibus, Euryalo et Lucretia.

8. Virágénekek. — Balassi Bálint.

virftg- A XVI. század zaklatott idszakából maradtak
énekek,

j.^j-^]^ Biég a nagyszámú, úgynevezett istenes énekeken
kívül, 'a legrégibb magyar lakodalmas, tábori és szerelmes

versek. Az elsk között különösen mulatságosak: a Mívesek
lakodalma, mely a különböz kézmveseket durva, de sok-

szor eredeti s élces ötletekkel csúfolja és az Adhortalio
Tiiulierum (asszonyok intése), egyike ama naiv erkölcsfestö

költeményeknek, melyekben új asszonyoknak ád a férjök

tanácsokat. Több ilyen költeményt is ismerünk e korból,

úgynevezett epithalamiiimokat (lakodalmas énekeket), me-
lyek a latin liasounem versek dévajságait egészen mellzik
s vagy komoly ünnepi hangon szólnak (Házasok éneke)

vagy humorosan leckéztetik fleg a menyecskéket (Asszo-

nyok mtése): lirai és didaktikus nászköltemények; az epi-

kaiakat Gyöngyösi a következ században indítja meg.
Kiváló figyelmet érdemeinek ez idszakból a virágéne-

kek, így nevezték a szerelmes költeményeket a virágnevek-

rl, melyekkel bennök az édesked szerelmesek egymást il-

lették s különösen abból az okból, mert akkor a virág álta-

lában kedvest jelentett. Jóllehet kétségtelen, hogy ez idben
a virágénekek nagy számmal készültek, miránk igen kevés

maradt közülök, A papok, még pedig a katholikusok és

protestánsok egyaránt, rossz szemmel nézték s kárhoztatták

ket; szerzik röstelkedésböl nem nyomatták ki s így amint
készültek, azon módon el is kallódtak. Azt a keveset is, amit
ismerünk közülök, csak a legújabbkori nyomozásoknak és

felfedezéseknek köszönjük. Ilyen a renegát Divinyi Meh-
inednek egy török módra és török hetükkel írott refrénes

szerelmes verse, melynek Madzsar türki a neve.

Balassi Nomcsak a dalszerzk, de a XVI. század összes
élete.

versírói között költi tehetség dolgában az els hely

Gyf.rmati Balassi Bálintot ' illeti meg. Frangú családból

született 1551-ben. E család, mint Kékk örökös ura, Bálint-

nak ával vette föl a bárói címet. Apjának udvari papja,

Bornemisza Péter, lehetett a tudományokban els oktatója.

]\Iár gyermekségétl kedve telt az énekszerzésben meg a

fegyverforgatásban. A rendkívüli szépség, daliás ifjú jelen

volt 1572-ben a Rudolfot koronázó pozsonyi országgylésen,
hol a fejedelmi nézket deli táncával ragadta el. Hadi isko-

láját az egervári végek ivözt járta, de igazi katonai pályáját

szerencsétlenül kezdte: Békési Gáspár mellett Bátori István
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ellen hadba indulván, sebesülten elfogatott; a nagy fejede-

lem azonban nemcsak szabadon bocsátotta, hanem kegyel-

mébe is fogadta. Majd a ttirökök elleni háborúkban vett

részt s hsiességének több emléke maradt. Ifjúkori szerel-

mében, Losonczi Anna, a temesvári hs leánya iránt, sze-

rencsétlen volt s ennek emléke élete végéig föl-fölébred

benne. 1584-ben házasságra lépett nnokahugával, Dobó,
Krisztinával, Várdai Mihály özvegyével s innen kezdödneiv

életének nagy szenvedései. Nejének és saját magának irigy

s örökségre sóvárgó rokonai pörbe bonyolították, becsületét

is aiá akarták ásni álhírek terjesztésével, melyek szerint

fiával együtt törökké lett volna. Még a pápánál is bevádol-
ták, holott ö a katholikus vallásnak, melyre úgy tért át,

mindvégig buzgó híve volt s egy kivégzett angol jezsuitá-

nak, Campian Edmundnak, híres hitvitázó könyvecskéjét is

elkezdte fordítani. Erszakos, állhatatlan, csélcsap termé-
szete, mely mintegy családi öröksége volt, mind újabb meg
újabb bajokba bonyolította. Maga is szenvedélyes pörös-

köd volt s pörei rosszul végzdtek, házassága megsemmisít-
tetett, egyetlen fia megfosztatott örökségétl, felesége el-

hagyta és máshoz ment férjhez, az özvegyi sorsra jutott

Anna pedig újra nem akart tudni felle. Bújában és szégye-

nében Balassi Aálágnak indult s ekkor írta Júliához, kiben
Losonczi Annát sejtik, legszebb szerelmes énekeit. Hazájá-
ból kibújdosott Lengyelországba s Danckánál írhatta az

Oceanum mellett készült elégiáját. 1593-ban találkozunk vele

újra itthon, midn atyjának várát, Dévényt, visszavívja a
töröktl. A következ esztendben Esztergom ostrománál
Pálfi Miklós zászlaja alatt kapott sebeiben meghalt. Talán
kereste is a halált; szenvedései közt sóhajtotta: „Ügy akar-
tam, hogy így legyen."

Balassi \allásos költeményeit, melyek közé azon- Köite-

ban néhány világi is jutott, a költ halála után nem- "^^"y^'-

sokára hálás tanítványa, Rimái János, adta ki s azok ez

id óta harmincnál több kiadást értek. Szerelmes költemé-
nyeit pedig — melyekrl maga írja, hogy mivel neki búnál
egyebet nem szerzettek, megégeti ket, — 1874-ben Radvány-
ban egy gondosan másolt kódexben fedezték föl. E kódexet
valószínleg íródeákja, Hartyáni Imre, másolta. Vallásos
énekeit új és ers gondolatokon kívül a hangnak ugyanaz
a mély, vigasztalást alig találó borússága jellemzi, mellyel
e század, vallásos költeményeiben általában találkozunk.

Azonban a tanító cél, mely többé-kevésbbé e századnak
egész komoly költészetében uralkodik, nála háttérbe szorul:

vallását nem tanítja, hanem mint szivének áhítatát, mély
megindulását énekli. Kalonadalai a. vitéz élet kedvteléseit

és lelkesedését, örömeit és szilajságát szólaltatják meg, el-
ször adva költi hangot a magyar lélek srégi vonásának.
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A természet képei is, a renaissance hatása alatt, nála jelen-

nek meg elöszíir költészetünkben lírai motívumok gyanánt.

Költészetének legfényesebb oldalát kétségkívül a csak nem-
rég napfényre került virágénekek alkotják, melyeket válto-

zékony szive, a legfbb rangú nktl kezdve a lengyel cite-

rás leányig, igen sokakhoz intézett, de sohasem felejtve els
múzsáját s újra meg újra visszatérve hozzá. Érzésének pá-

ratlan heve hatja át valamennyit: egy alapjában nemes, de

féktelen és ingatag természetnek mélyen költi megnyilat-

kozása. Most elbúsult, majd sóvár és tüzes hangja, csapongó

képzeletének áradó gazdagsága, nyelvének zengzetessége s

a könnyed dallamosság, mellyel a legnehezebb formákat

használja, Balassit egész a XVIII. század végéig valameny-

nyi magyar lírai költ fölé emelik. Eredeti költeményein

kívül, melyekkel lett a magyar mdal megteremtje, Ma-
rullus és Angerianus középkori költök mveibl is sokat

dolgozott át. A legnagyobb valószínséggel ugyancsak Ba-

lassitól való költészetünk els szerelmi drámája, melynek
négy levélnyi töredéke maradt ránk: Credulus és Júlia.

Credulus-Balassi sóvár epedéssel esdekli Júlia-Anna szerel-

mét; de Sylvanus elrágalmazta szerelmese eltt s meg-

fenyíteni készül a cselszövt.

A versalak tekintetében is nagyfontosságú Balassi m-
ködése, ki az addig divatos, nehézkes, összerímel négysoros

alexandrinek helyett mesterségesebb, de könnyedebl,^ és

dalra alkalmasabb rövid sorú, váltogatva rímel versalakok-

ban írt. A róla elnevezett Balassi-strófa kilenc rövid soros,

•melyek közül az els és inásodik a negyedik és ötödik, a

hetedik és nyolcadik párosan rímelnek, míg a harmadik,

hatodik és kilencedik közös rímmel csengenek össze.-

Jegyzctek. 1. Balasui. A család utóbb Balassának nevezte magát s máig

íey nevezi. Bálint ay.^nban a ránk maradt okiratokon úgy, mint irodalmi

niiivein (a Füves Kertec^-kének mindkét, életében megjelent kiadásán) Balassy-

nak írta magát. Nincs ok rá, hogy az irodalom, a késbbi gyatorlat alapján,

ne azon a néven nevezze, amelyet maga nevének tartott és írt.

2. A magyar verstan történetének szempontjából érdekes, hogy már ez

idben tétettek kísérletek a klasszikus mértékek alkalmazására. így Sylvester

János Üj testamentuma eltt elég jó distichonokban szól a magyar néphez :

Próféták által szólt régen néked az isten,

S akit ígért, ímé végre megadta fiát stb.

Sylvestert követte, de sokkal gyarlóbban, Vilmányi Libécz Mihály, ki néhány

ígV alkotott sort illesztett Székely István krónikája elé, azután Heltíii Gáspár,

Monoszlói András, Diósi Gergely és mások.



NEGYIiUIK SZAKASZ.

A KATHOLIKUS VISSZAHATÁS
S A NEMZETI HARCOK KORA.

9. Közállapotok.

Politikai
viszo-Magyarország a XVII. század egész folyamán

majdnem szakadatlan hadviselések színhelye volt. "^''^

A török kizésére a korábbiaknál nagj'obb sikerrel újíttat-

tak meg a kísérletek s Budavárának 1686-ban történt vissza-

foglalásával veszi kezdetét a török uralkodásnak szemmel
látható hanyatlása. Másfelöl az erdélyi fejedelmek több íz-

ben viseltek a nemzeti és vallási szabadság védelmére gy-
zelmes háborúkat a császárok ellen. s a folytonosan megújuló
alkotmánysértések meggátlására, az uralkodóház nemzet-
ellenes politikájától ingerelve, nemzeti forradalmak törtek

ki. Mindezek hatalmasan élesztették és foglalkoztatták a

magyar szellemet, mígnem a mozgalmak a szatmári mezn,
honnan ]7]l;ben II. Kákóczi Ferencnek 14.000 kuruc kato-

nája a megkötött egyezség folytán hazavonult s Erdély vég-

kép elvesztette önállását, hosszú idre elcsöndesedtek.

E folytonos háborúskodás ellenére a nemzeti mii-
rifo"!

veldés ügye nagy haladást tett ebben az idszakban. m&cí.

A bécsi békekötés idejében a protestantizmus jelentékeny
túlsulj'ban volt már országszerte. A magyar katholikiis

egyház, mint Telegdi püspök a pápának írta, a végveszede-

lem szélén állott. De a kathoiikus visszahatás, melyet ha-

talmasabban Pázmány Péter és Eszterházi Miklós nádor
indítottak meg, a reformációtól használt eszközökkel, az is-

kolával és irodalommal, a királyi udvar pártfogása és segít-

sége mellett nem remélt sikereket aratott. E törekvések ide-

jébe esik a nagyszombati egyetem és több akadémia megala-
pítása, melyeknek vezetése mind a jezsuitákra bízatott. ^ Az
úgynevezett ellenreformáció, utóbb a nemzet ellenségeitl

vezetve, mindegyre erszakosabban és zsarnokibb módon
folyt, protestáns iskolák és templomok elfoglalásával, sar-^



46

colással és oly sikerrel, hogy, ez Möszak végén a régi egy-
ház túlnyomó tekintélye és hatalma vissza volt állítva.

Erdély. Egészen máskép alakultak a viszonyok Erdély-
ben, Az erdélyi fejedelmek: Bocskai István, Bethlen Gábor
és a Rákócziak, kik Magyarország nagy részének is urai

voltak, a magyar nemzeti szellemnek és a protestantizmus-

nak ápolásában, védelmében és terjesztésében keresték fel-

adatukat. A legnevezetesebb protestáns fiskolák: a sáros-

pataki, nagyváradi és gyulafehérvári, majd a debreceni és

nagyenyedi az pártfogásuk alatt virágzottak. Udvaruk
tiszta magyar volt; a közügyek vitelében a magyar nyelvet

használták. Erdély önállóságának megsznésével, a leopoldi

diploma végrehajtása után, ez idszak végén a nemzeti szel-

lem mozgalmassága itt is megsznt.
Míve- A soknem, vallási, politikai és nemzetiségi sur-
'*^ ®^' lódás, melyek között a XVII. század lefolyt, nem volt

kedvezetlen a magyar míveldés ügyére. ]\Iindenfelé a szel-

lemi tehetségeknek lehet kifejlesztésére és felhasználására

törekedtek. Nagyszámú és nevezetes külföldi tudós tanított

a magyar fiskolákon; így Sárospatakon Comenius Ámos,
a neveléstan reformátora; Gyulafehérvárt Opitz Márton, a.

németeknek ez idbeli legels költje, Bisterfeld, Alsted

stb.- Ifjaink közül sokan jártak küls iskolákra s nem egy
vált híressé közülök külföldön is, mint Szenei Molnár Al-

bert és Tótfalusi Kis Miklós, ki Amsterdamban megtanul-
ván a betöntést, köny^1lyomtató ügyessége egész Európá-
ban ismeretes lett. A könyvnyomdák és könyvtárak gyara-

podtak és terjedtek; az utóbbiak közül nevezetesebbek vol-

tak a pataki és debreceni iskolai könyvtárakon kívül Zrínyi

Miklósé Csáktornyán, Pázmány Péteré és Bethlen Gá-

boré.^

—

* Míg a múlt idszakban a magyar irodalom és míve-

ldés ügye leginkább az alsó osztályok fiainak kezében volt,

most már nagyuraink is számosan léptek föl irodalmi, leg-

inkább hittudományi és költi munkákkal. így Bethlen

Gábor (egyházi ének), Kemény János (önéletírás) és Apafi

Mihály (hittudom, munkák) fejedelmek, a kegyes Lorántfi

Zsuzsanna, I. Eákóczi György felesége (vallásos iratok).

Eszterházi Miklós nádor (vallásos levelek), Báthori István

országbíró (zsoltárok), Bethlen Miklós kancellár (önéletrajz),

Zrínyi Miklós horvátországi bán, Kohári István országbíró

stb. Elkelink társas életében is kizárólag a magyar nyelv di-

vatozott, melyet levelezéseikben tisztán és csínnal h:asználtak.

A mvészetek ügyének érdekében e hányatott kor sokat

nem tehetett. Furaink és fpapjaink között azonban nem
egy mpártoló akad; falakkal kerített városainkban elég

eleven a míívészi élet; de régi memlékeink közül részint a

kath. templomok birtokába jutott prot. képellenségek, ré-

szint a törökök révén sok elpusztult.^
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Jegyzetek. 1. Tanítás. Máig fennálló fiskoláink közül többnek a XVII.
században vettetett meg az alapja. A kath. fpapok sorából különösen Pázmány
Péter hozott a tanítás ügyének nagy áldozatokat. 100.000 írttal alapítottít

meg Nagyszombatban az utóbb Budapestre költözött egyetemet ; ugyan-

annyival Í623-ban a nevérl nevezett bécsi papnevel-intézetet. A nagyszombati
anyaiskola 1635 nov. 13-án nyittatott meg ;

gyarapították még Lósi Imre
és Lippai György érsekek ; ezek alapítványa folytán bvült a jogi karral, az

orvosi csak késbb adatott hozzá. A kassai egyetemet 1657-ben Kisdi Benedek
egri ])üspök, a budai akadémiát 1687 körül Szelepcsényi György kalocsai

érsek, a kolozsvárit pedig, Bátori István alapítványából, I. Leopold állította.

A kath. iskolák vezetésében f részt a jezsuiták vettek s virágzó iskolai életet

tudtak kifejteni. — A prot. tanintézetek ez idszakban szorultak a tiszai vidé-

kekre. A sárospataki iskola a Rákóczi-család pártfogása alatt virágzott, míg-
nem II. Rákóczi György özvegye. Bátori Zsófia, kath. hitre térvén, a jezsuiták-

nak adta át, mikor is a tanulók Pósaházi és Buzinicai tanáraikkal Debrecenbe
s Gyulafehérvárra bujdostak. A nagj'váradi fiskola tanulóinak egy része az
166()-iki védelemben elesvén, a megmaradtak Mártonfalvi György tanárral

Debrecenbe költöztek, melynek iskoláját fkép a buzgó Mártonfalvi s majd-
nem valamemiyi erdéhá fejedelem támogatása indították virágzásnak. Erdély
leghü'esebb iskolája a gyulafehérvári volt, melyet országos rendeletbl Bethlen
Gábor alapított ; 1658-ban a törökök elpusztították s Apafi fejedelem Nagy-
Enyedre heh'ezteát. — Hellebrant Árpád jegyzetei a XVII. századból 805
iskolára terjednek ki ; közülök 750 protestáns, 47 katholikus és 8 unitárius. —
A tanítás nyelve ez idszak folytán a kath. intézetekben általán, de nagy-
részben a protestánsoknál is deák volt.

2. ComeniUS, Opitz, Bisterfeld. Comcnius Ámos János, ered. Kojnensky
(1592—1671), egyike volt a legkiválóbb pedagógusoknak, ki elször hirdette

nagy hatással a szemléltetés elvét. Komnában született, Morvaországban;
1622-tl kezdve a morva testvérek felekezetének püspöke volt ; Patakon
Lorántfi Zsuzsanna támogatása mellett 1650—54. tanított s rendezte a tanítás

üg\"ét ; élete végét Amsterdamban töltötte. F munkái : Jamia linguarum
és az Orbis pictus ; ez az els képeskönyv gyermekek számára. — Opitz Márton

• nevezetes német költ, az els sziléziai iskola feje s az újabb német verstan
megalapítója, 1597-ben született Bunzlauban. Bethlen meghívására 1622-bei-

jött Erdélybe tanárnak a gyulafehérvári iskolához, hol közel két évet töltött

s ZlídiM cím leíró és tanító költeményét irta. Hazájába visszatérvén, a
harminc éves háború folyamán hol piot., hol kath. szolgálatban állt s 1639-ben
halt meg Danckában, mint László lengyel király udvari költje és történet-

írója. F munkái : a Trostgedanken cím tanköltemény. Von der deuischen

Poeierei, stb. — A nassaui születés Bisterfeld János Hem-ik Heidelbergbl
jött Erdélybe, hol theologiát és világbölcseséget tanított. Jártas lévén a bvé-
szeiben, ördöngösség hírében állt s a népmonda szerint az ördögök tépték szét.

Meghalt 16.5ö-ben.

3. Könyvnyomdáink közül nevezetesebbek a nagyszombati, melyet az
itteni jezsuiták részére a bécsiektl Telegdi Miklós vett át ; az új fiskola
rendlcívüli irodalmi hatásának ez volt az eszköze. Apafi fejedelem a kolozs-

vári és nagyenyedi prot. iskoláknak ajándékozott nyomdát. Nevezetesebb
nyomtatók voltak e században : Tótfalusi Kis Miklós, ki a magyar helyes-

írás javításán is fáradt ; Szenei Kertész Ábrahám Váradon, Kolozsvártt és

Nagyszebenben ; Brewer Lcsén stb.

4. Az els magyarországi hírlapot II. Rákóczi Ferenc indíttatta meg
gr. Eszterházi Antal tábornok eszközlésére 1705-ben. Címe Mercurius Hiinga-
ricus és Mercurius Veridicus ex Hungária volt ; célja, hogy a külföldet magyar
szempontból tájékozza a kuruc mozgalmak fell. Hetenkint, majd havonkint
jelent meg s még 1710-bl is van róla emlékezet ; de csak két számát ismerjük
a porosz királyi államlevéltárban.

5. Képzmvészetek. A törököktl feldúlt régi városaink lakossága több-
nyire a németek lakta határszéli városokba menekült s ezeket szellemi fels-
ségével jórészt meg is magyarosította. Innen az a magyaros szellem, mely
a felsvidéki renaissance-építészetet jellemzi. Érmek stílje a XVII. század-
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ban tagozás és díszítés tekintetében egyre változatosabbá és leleményesebbé
lesz. A írgraffitók nem egyszer az életbl veszik motivumaikat ; így kerül az
oromfalak fülkéibe a lantos deák képe is (a sárosvármegyei fricsi kastélyon).— A szobrászat és festés csak arcképeket készít, helyesebben csak ilyen emlékei
maradtak ránk síremlékeken és kastélyok termeiben. A monumentális kép-
írás emlékei erdélyi fejedelmeink hajdani palotáiban, a pataki várban s egyebütt
elenyésztek, Bethlen Gábor, kiben nagy eldjének, Mátj'ás királynak,
tudomány- és mszeretete is élt, meghonosítja a »méázmetszésbeli mesterséges
mennyezeteket « vagyis a stucco-díszítést. Fels-Magyarországon ennek leg-

szebb emlékei Késmárkon, Zborón é.s Eperjesen maradtak. — Nemzeti irúnyú
iparmvészetünk is. A prot. egyházak ma is tömérdek szebbnél-szebb magyaros
ízlés hímzést, festett bútort riznek e korból. Az ötvösök gj'akran német
mintakönyvekbl merítenek, de müveiknek mégis magyaros színt ad a festett

zománc, melyet erdélyinek is neveznek.
Amint a premontreiekkel és cistercitákkal, majd a ferencesekkel és

dominikánusokkal köszöntöttek be a középkor stíljei : a jezsuiták is újítottak.

Erdélynek és a hozzá tartozó vármegyéknek mvészetével szemben nyugaton
az ellenreformáció a barokk-mvészetnek egyengeti útját, melyet a jezsuiták

Fels-Magyarországra is elterjesztenek (kassai jezsuita-templom). Nyügoti
Magyarországon a legszebb barokk templomok egyike a nagyszombati invalidus-

egyház, meh'nek gyönyör stucco-dísze Eszterház: Miklós nádor bkezségét
hnxleti. Barokk templomaink építi és díszíti, különösen a töröktl vissza-

foglalt városainkban, többnyire idegenek, nagyobbára olaszok voltak.

10. Vallásos irodalom.

I. Pázmány Péter és a polamikustík.

vilzo^^ A XV^II. század egész íolyíimÚLi ínég mindig aleg-
^vok. szorosabban össze voltak szövdve a vallás kérdései

a közviszonyokkal. Eszerint nem csoda, ha egész állami és

irodalmi életünkön elssorban uralkodtak s ez idszakbeli'

prózai irodalmunk nagyobb részét vallásos könyvek teszik.

Fejedelmeink, furaink theologiai képzésben részesültek s

épp úgy érdekldtek a vallási ügyek iránt, mint maguk a

papok. Az egyházkormányzat kérdései a legfontosabb állam-

ügj'ek közé számíttattak s a sokszor napokig tartó vallási

^•iták Magyarországon és Erdélyben fejedelmi hallgatóság

eltt folytak. A felekezetek egymás iránt való viszonya azon-

ban megváltozott. A reformációtól meglepett katholicizmus

felocsúdott százados zsibbadtságából, minden erejét össze-

szedte s bátorság és fényes észtehetségek az irodalmi téren iá

t tették a helyzet urává. A vitatkozások, melyek néha két-

két ember között a könyveknek egész sorában folytak, hit-

tudományi alapos ismereteknek és nyelvbeli zabolátlanság-

nak, durva szófacsarásoknak és élesclméjüségnek sok példá-

ját hozták napvilágra. A f kérdés az volt: melyik Krisztus-

nak igazi egyháza? A katholikusok a folytonosságra utaltak,

míg a protestánsok azt vitatták, hogy a reformáció eredeti

tisztaságába állította vissza a keresztyénséget. Az ellenvéle-

ménynek árnyékát sem szenved türelmetlenség mindig a

meggyzdés erejét bizonyította. E harcoknak a magyar iro-

dalmi nyelv megalkotását köszönjük.



A kor hse és leghatalmasabb embere Pázmány Pazm&ny

Péter bíborosórsok volt, ki reudkívüli szónoki tehet- ^
*^^'

ségeért a „magyar bíboros Cicero" nevet kapta. Elkel, de
kisbirtokos szüléktl született 1570 október 4-én Nagy-
váradon. Atyja: Miklós, bihari alispán, anyja Massai Margit.
Ivel'ormált vallását tizenhárom éves korában elhagyta és

jezsuitává lévén, élete f leiadatául tzte a katholikus vallás

légi fényének és erejének visszaállítását. Kolozsvárit,

Krakkóban, Bécsben és Rómában tanult s 16ü7-ig Grécben a
bölcsészettant és theologiát tanította. Részben különböz ál-

nevek (Lethonyei István, Szyl Miklós) alatt már a század
els évétl tevékeny részt vett az irodalmi hitvitákban,

szembe szállva Magyarival, Gyarmathival, de különös kedv-
vel és kitartással Alvinezival. Ö volt az els jezsuita, ki ma-
gyar könj'^'et bocsátott közre. Ékesszólása els sikereit Kas-
sán aratta. Széles tudománya, népszer eladásmódja és aka-
dályt nem tüi* erszakossága már félelmes ellenségévé tet-

ték az akkor nagy túlsúlyban lev protestánsoknak, mikor
16ü7-ben hazájába visszatért. Szónoki lángeszének az 1608-iki

országgj'lésen is tekintélyes bizonyságát adta szerzete ér-

dekében. Majd nagysiker térít munkássághoz látott misz-

szionáriusi székhelyérl, Xagj'szombatból, s nem kevesebb
mint 30 elkel családot nyert meg hitének. A visszatérítet-

tek közt volt Forgács Zsigmond, a késbbi nádor is, kit saját

testvére, Forgács Ferenc nyitrai püspök, utóbb esztergomi
érsek, hiába térítgetett. Ennek 1616-ban bekövetkezett halála
után a már nagyhír Pázmányt, ki a katholikus vallásnak
az egész országban új ert adott s V. Pál pápától szerzetesi

fogadása alól fölmentetett, 11, Mátyás turóci préposttá s még
abban az évben esztergomi érsekké nevezte. Innen kezdve
II. Ferdinánd oldalán a harmincéves háború viszonyai között
nagy befolj'ást gyakorolt a politikai ügyek vezetésére, buz-

gón törekedvén az udvar, a katholikus egyház és nemzete ér-

dekeinek kiegyeztetésére. Hazafias szellemének bizonyságát
szolgáltatják különösen politikai levelei, melyeket kora pro-

testáns nagyjaival váltott. Hatalmát csak egyszer fenyegette
veszély, mikor Bethlen Gábor diadalittas országgylése
Besztercebányán 161íW)en számíízte. Összesen huszonkét évig
tartott fpásztorsága alatt elméjének hódító erejével, mun-
kásságának kitartásával és anyagi áldozatokkal a katholikus
egyház újraalapítéja lett Magyarországon. II. Ferdinánd
király ajánlatára "YIII. Orbán pápa 1629-ben bíborosi méltó-
ságra emelte. Az irodalmi munkássággal egyházfejedelmi és

politikai gondjai közt sem hagyott fel soha. Meghalt 1637
március 19-én s Pozsonyban temettetett el.

Számos magyar és néhány deák munkája közül
^g^p^^J^jf

különösen három nevezetes: Imádságos könyve (1602), kációk.

a Hodéguf vagy isteni igazságra vezérl Kalauz (1613) és az

Be. ithy : Irodalomtörténet. I. 4

'd'-^^^Uj^



Evangéliumra való Prédikációk (1636). Imádságait, melyek
elé az egyházi élet fontosabb mozzanataira vonatkozó érte-

kezéseket bocsátott, meleg és komoly áhítat jellemzi, cifrál-

kodás és érzelgés nélkül. A Kalauz egyenesen a protestánsok
ellen intézett vitairat, mely hathatósan védi a katholikus hit

egész rendszerét. Hatással lehetett keletkezésére Bellarmin
Róbert olasz bíborosnak, Pázmány egykori elöljárójának,
munkája, a világhír Disputatiók; de Pázmány egészen sza-

badon és önállóan dolgozott. A Kalauz az egész katholikus
hitrendszert tárgyalja, a Disputatiók a vitás kérdéseket; ez

theologusoknak van írva, amaz a magyar népnek. E míívébe
beolvasztotta Pázmány a protestánsok ellen korábban ki-

adott kisebb „harcoló könyveit". Életében utolsó kiadványa,
a Prédikációk, türelmesebb hangú egyházi beszédek (össze-

sen 105) gyjteménye. Pázmány, mint eladó szónok, nem
volt magával ragadó. A hév, mellyel írni tudott és szeretett,

nem hatotta át él beszédét; hangjából is hiányzott az érc és

az árnyékoló képesség. Hatása inkább rendkívüli vitatkozó
tehetségében, nagy tudományában s nyelve erejében s egy-
szerségében rejlik. Igazi észokókat és felületes szófacsará-

sokat, egyházi tekintélyeket, világi tudományt és maró gúnyt
egyaránt fölhasznál, hogy ellenfeleit teljesen mégsemmisít-
hesse. Hasonlatai, képei, példái nem magasak és távolról vet-

tek, hanem közönségesek, gyakran alantiak, természetes-

ségökkel hatásosak. Eladása eleven és folyton változatos.

Nem a száraz bölcselkedésnek elvont és nehéz, hanem a nép-
nek egyszeri! nyelvén szól, melyet kjtüuen ismer s egész

frisseségében, erejében, tsgyökeres és nyers közmondásai-
val és szólásformáival vitt be az irodalomba. Így a gyökeres
magyarság és a katholicizmus egyességének példájával is

hat. Szeret idézni is a szentírásból és szentatyákból. Az ,
valamint egész iskolája prózájának f jellemvonása: az er.
Poiemi- Pázmáuj^ hatása mély és nagy volt, melynek útját
kusok. állani a legkiválóbb protestáns férfiaknak is csak
Erdélj're nézve sikerült. Legkitartóbb és munkásabb ellen-

fele Alvinczi Péter kassai pap volt, kinek fmunkája az Iti-

nerarium. A sok protestáns íl"ó közül, kik Pázmány ellen

majdnem félszázadon át tollat fogtak, a legérdemesebbek
egyike Csipkés Komáromi György, debreceni tanár, ki egy
magyar n^-elvtant is írt s az eredeti nyelvekbl lefordította az

egész szentírást. E fordítás (az ú. n. Komáromi-biblia) Ley-
denben kinyomatott ugyan 16S3-ban, de behozott példányai-

nak nagy része elégettetett. Emiékezetre érdemes, derék pole-

mikus író Czeglédi István is, szintén kassai prédikátor. —
A katholikus vitatkozók közül Pázmányon kívül nevezete-

sebbek: a durvaságban legtúlzóbb, dühös Balásfi Tamás
l>oszniai püspök, elbb pozsonyi prépost; a nyugodtabb, in-

kább tanító irányú Káldi György jezsuita, ki a Vulgata után
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ers és tiszta nyelven lefordította a szentírást, mely fordítás

a katlioliknsok közt a legújabb idkig közhasználatban volt;

;t protestáns prédikátorból katholikus apáttá lett Veresmarti
Mihály, kinek Megtérése liistóriája ez idszak összes vallási

küzdelmeire világot vet; s még Sámbár Mátyás jezsuita, ki-

nek Pósaházival és Matkóval voltak goromba, mocskolódó
nyelv vitái. Ezeknek hangjára következtetést lehet von-

nunk a polemikus iratoknak már címeibl is; ilyenek: Kitett

cégér (Hajnal), Görcsös bot s Ben sült vörös kolop (Pósaházi),

Egy vén bial orrára való karika (Sámbár) s más ilyenek.

p]mlítést érdemel még Samarjai János szuperintendens ne-

mes törekvése, ki Magyar harmónia cím munkájában a két

nagy protestáns felekezet egyesülését sürgette.

A viták Magyarországon a század végén, a prot. lel-

készek bújtiosásának és üldöztetésének idején, természetesen

megszntek.

II. Szenei Molnár Albert és Geleji Katona István.

A magyar irodalom iránti feláldozó buzgóság és
Mof,'4*^r

több irányban úttör munkásság a XVII. század els- Albert.

rangú írói közé sorozzák Szenei Molnár Albertet. Az akkori

irodalom legnevezetesebb ágaiban dolgozott: a magyar nyelv-

nek megírta nyelvtanát, összegyjtötte szókincsét, a magyar
verselés történetében új korszakot nyitott meg zsoltáraival és

prózája is kiválik tisztaságával és értelmességével.

Székely eredet, szegény szülök gyermeke volt s 1574 aug.

oO-án született a pozsonj'vármegyei Szencen. Több magyar
iskola látogatása után tizenöt esztends korában külföldre

vándorolt, hogy aztán csak néhányszor, rövid idre térjen

vissza hazájába. Több német egyetemen megfordult; bejárta

Svájcot és Olaszországot, majdnem folytonosan nyomorral
küzdve és olthatatlan tudományszomjától lelkesítve. 1595-ben

a bölcselet bal)érkoszorúsává* avattatott a lutheránus Strass-

burgban, honnan Kálvin értelméhez szítása miatt Heidel-

bergbe kellett távoznia. Rövid magyarországi látogatása

után visszatérvén, Frankfurtban nyomdai javítóvá lett, majd
onnan távozva, nevelnek állt. jNIár ekkor srn foglalkozott

irodalmi tervekkel. Elsben is Ivözmondásokkal és nyelvtani
magyarázntokkal ellátott deák-magyar és magyar-deák szó-

tárát gdta ki Xürnbergben, lC04-ben. Munkáját Rudolf király-

nak ajánlotta, ki megjutalmazta és kísérletet akart tétetni

kath. hitre téríttetésére, de sikertelenül. Majd francia erede-

tieknek (]\rarot Kelemen és Béza Tivadar) német átdolgozá-

sai íLobwasser Ambrus) után elkészítette legérdemesebb
munkáját: Zsoltárait, melyek Herbornban, 1607-ben jelentek

meg s azóta még vagy százszor kiadatván, a reformátusok-
nak máig használt templomi énekeit képezik. A magyar ver-

selés eladdig általánosan dallamtalan, rossz rím, többnyire

4'
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hosszú és egyhangú sorok egymásmellé rakásából állott;

néhány újabb rövid sorú formának zeneiségét is fleg a sok
rím csengése adta. Molnár zsoltty^-ai új irányt képviselnek.
Élbeszédében zsoltárfordító eldei közül Szegedi Gergelyt
és Sztárai Mihályt emelvén ki, maga mondja, hogy a 130 dal-

lamra készült zsoltárokat majd megannyi versnemben írta.

A legváltozatosabb és dallamosabb formáknak hosszú sorát

honosította meg, élénk zenei érzékkel rendezvén el a sorok
szótagszámát és metszeteit, a rímek összehangzását, a szakok
alakítását. Nyelvét az igazi ihlet költi egyszeríísége jel-

lemzi. Molnár Albert, zsoltárai után, Móric hassziai herceg
pártfogása mellett, Károli bibliájának javított kiadását
(Hanau 1608), majd magyar nyelvtanát (H. 1610) bocsátotta

közre. Utóbbi dolgozatát, nem ismervén Sylvester munkáját,
a maga nemében elsnek tartotta s latin nyelvtanok rend-
szere szerint, de a magyar nyelvi sajátságok ismeretével, gya-
korlati célra írta. 1611-ben megházasodván, hazájában akart
letelepedni, hova régóta igen sokan hívták, többek közt Beth-
len GáJDor is a gyulafehérvári iskolához. Szerették volna, ha
nagy tudományát és tekintélyét az itthoni vitákban felül-

kerekedett katholikusok ellen is latba veti. De nem volt ers
vitatkozó s vándorló kedve sem hagyta nyugtát. Rövid ideig

paposkodott néhány helyt, így Komáromban is; de az akkori
háborús viszonyok között megint nem volt maradása s Op-
penheimba, majd Heidelbergbe telepedett, folyvást szegény-

séggel küzdve s Tilly rabló spanyoljaitól mindenébl ki-

fosztva és megkínoztatva. Nagy nehezen kinyomatván Seul-

tetus Postillájának és Kálvin Institiitiójánsik fordítását,-

kilenc sanyarú év után visszajött újra hazájába, egy ideig

Kassán tartózkodott, azután Kolozsvárra költözött át s itteni

sanyargása közt Ziegler György Legfbb jóról (De summo
bono) írt könyvének átültetésében és kiadásában keresett

vigasztalást. 1634-ben fejezte be küzdelmes életét, melyet Bis-

terfeld egy keser epigrammal jelzett:

Múzsa kegyelt, nem a sors ; a német föld ada otthont

S a haza énnékem számkivetés vala csak.^

Geieji Erdélyben is heves vallási viták folytak e szá-
^*°"'^" zadban, de nem a katholikusok és protestánsok, hn-

nem ezeknek uralkodó és némely eltér felekezetek kö.

A presbiteriánusokat és puritánokat^ leginkább zsinati vi-

tákkal, a zsidózókat vagy szombatosokat^ kegyetlen orszá-

gos végzésekkel, az unitáriusokat vagy háromságtagadókat
irodalmi támadásokkal üldözték. Az uralkodó református

vallásnak és egyházrendszernek az elszakadtak irányában
hatalmas és erszakos képviselje, Erdély Pázmánya: Geleji

Katona István (1589—1649). Gyermekkorában tatár rabság-

ban sínylett s anyjának fogadása szentelte a papi pályára;



külföldi iskolákat látogatott, Bethlen Gábor tábori papja lett,

majd Keseri Dajka Jáuos halála után 1633-ban az enyedi

zsinaton püspökké választatott. Erélyes harcot- folytatott az

irodalomban és zsinatokon az nnitárizmus és a presbiteri

rendszer ellen. Az elbbieket ostromolta f theologiai mun-
kájában, a Titkok tlfkáhan s a Váltság titkáhíin, mely volta-

képen dogmatikus állási)ontú, vels stíl egyházi beszédek

gyjteménye. Az lijításokra hajló, i^resbiteri moralista: Med-
gyesi Pál ellen is harcolt. De munkássága nem szorítkozott

a hitvitázás terére. Sok tekintetbon nevezetes m magyar
Grammatikátskáia 1645-bl, mellyel az etimológiai szó-elemz
irányt megindította. Kimondja, hogy a helyesírás szabályai

a szavak gyökereinek, eredetének, természetének vizsgálatá-

ból vonandók el; továbbá kiemeli a meglev gyökerekbl új

szók alkotásának szükségét. Élbeszédében panaszkodik,

Iiogy a latin betk mennyire elégtelenek a magyar hangok
jelölésére s mennyivel alkalmasabbak erre a régi székely

betk, melyeket még nemcsak ismert, de hasztiált is. E je-

lentékeny tudós a protestáns egyházi énekköltés terén is ma-
rndatidó emlékét hagyta nevének. Még Dajka János, Katona
eldje a püspökségben, az figyelmeztetésére és segítségével

hozzáfogott a régi egjiiázi énekek kijavításához; de mieltt
o munka véget érhetett volna, meghalt. Dolgát folytatta s a

régi készletet mintegy negyedrésznyivel megtoldotta Katona;
I. Eákóczi György pedig nagy ívrét alakban 200 példányban
lG36-ban kinyomatta és saját aláírásával ellátva, a hazai

nagyobb gyülekezeteknek megkldötte. Ez az ú. n. Öreg
GrodiiáJ, mely innen kezdve vegyesen használtatott a Molnár
zsoltáraival, de újból többé ki nem adatott.

A kath. templomokban ez idétt csak a régi latin Egyházi

és magyar énekekkel éltek. Az 1629-iki nagyszombati
zsinat egy új énekeskönyvnek bizottsági szerkesztését siker-

teb^nül határozta el; mindazonáltal e téren is tettek egyesek

kísérleteket.xígy Kisdi Benedek egri püspök 1651-ben egy
névtelen szerz énekeskönyvét nyomatta ki; majd 1672-ben

ugyanezt javítva és bvítve Szelepcsényi György, esztergomi

érsek. Régi magyar dallamai nevezetessé teszik Szegedi Lé-

nárd egri püspök 1674-iki énekgyííjteményét. E század új

kath. énekeinek a vallási buzgóság mellett jellemz vonása
a hazafias irány, mellyel az ország hányatásai közt hol Szz
Máriához, mint a haza védasszonyához, hol Szent István

királyhoz intézik fohászkodásukat. ^i%.

Megérdemli még a figyelmet egj^ ábrándos fele- Szomba-

kezetnek: a szombatosoknak vallásos költészete.

Több ránk maradt kódex rizte meg szertartásaik leírását,

imáikat és nagyszámú, többnyire eredeti énekeiket. F em-
berök, a pécsi szcsmester fiából és szent-erzsébeti iskola-

mesterbl erdélyi kancellárrá emelkedett Pécsi Simon, le-
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fordította prózában a zsoltárokat, ers közvetetlenséggeL

A rajongásig emelked isteni félelem, az üldöztetések közt

kitör hit ünnepélj'es, megható hangja költi értékre nézve

ez idszak egyházi énekeinek élére emelik a szombatosokéit.

Szerzik fejtegetik liitök dogmáit, dicsítik az istent, bn-
bánatot hirdetnek és forró vággyal várják a Messiást. Saját-

ságos, hogy e korban a szombatosok az egyetlen felekezet^

melynek vallásos költészetében a hazaszeretet hangja solia-

sem zendül meg. Els ismertetjük, Lugossy, mondja: „A:^

szemeik inkább egy képzetes haza felé, a szentek laka Jeru-

zsálem felé vágynak irányozva". ^^

Jegyzetek. 1. Baccalaureus vagy babérkoszorús eredetileg aprcdot

jelentett, ki lovaggá akart üttetni. A XÍII. század óta akadémiai címmé lett,,

melyet IX. Gergely pápa a párizsi egyetem azon növendékeinek adománj-ozott,

kiknek egy vizsgálat kiállása vitán joguk volt bizonyos felolvasásokat tartani.

Baccalam-eatus utóbb minden egyetemi osztáljTiál a legalacsonyabb akadémiai

rangot jelentette.

2. Postilláknak neveztettek bibliai fejezetek (perikopák) fejtegetései,,

melyek a templc^uokban amazok után (post illa) szoktak eladatni.^ Ez volt

a neve egy idben általán a prédikációs könyveknek is. Scultétus Ábrahám
a késbbi cseh királlyá választott utolsó pfalci választófejedf'lemnek, Fridrik-

nek, volt udvari papja Heidelbergben. — Az Insiitutio Christianae religiopis-

Kálvin Jánosnak, a híres genfi reformátornak (1509—1564) f munkája volt.

Elször 1534-ben Bázelben névtelenül jelent meg ; azután még többször ki-

adatott, legteljesebben Genfben 1559-ben. I. Ferenc francia királyiak volt

ajánlva s az^üldözött francia reformátusokat akarta a lázítás vádja alól kimenteni.

3. Bisterfeld epigrammja Molnárról eredetiben így hangzik :

Musa mihi favit, sed non Fortuna ; fuitque

Teutonia auxiUum, sed Patria exihum.

4. A presbiteriánusok AngUáBan Erzsébet királyné uralkodása alatt

1559-ben léptek elször föl. Kálvin szigorú nézeteihez szítva, elvetették az

angol püspöki rendszert ; egyházi önkormányzatot és a szertartások nagy egy-

szerüséf^ét hozták be, ahonnan puritánoknak is neveztettek. Az ellenök ki-

bocsátott rendeletek ellenére, számuk a XVII. század elején 100.000-re sza-

porodott s k voltak (legszélsbb árnyalatuk az independensek, kik az egyház-

községek teljes függetlenségét és szabadságát követelték) az angol forradalom

f vezeti, mely I. Károh^t megbuktatta és kivégeztette. Innen az általános-

fételem a presbiteri iránytól. Skóciában és Észak-Amerikában máig tekintélyes

számmal vamiak. Egvházkormányzati rendszerökkel Hollandiában és Angliá-

ban tanuló magyar^ifjak : Újfalvi Imre, Tolnai János, Medgyesi Pál meg-

barátkozván, azt :\Iagvarországon is terjeszteni kezdték.

5 A szombatosok felekezete Erdélyben keletkezett. Tulajdonképeni ala-

pítójuk Esy András volt Szenterzsébeten 1588 táján. Tagadták a Krisztu-;

istenségét s t csak mint :Messiást tisztelték ; szertartásaikban a zsidó vallás-

hoz szítottak. FoMoncsan üldözték ket, még az unitáriusok is. Esy könyvei

pellengéren égettettek el. Legkegyetlenebbül lépett föl ellenük az 1638-iki

fehérvári országgylés, mely a zsidózókat sáncmunkákra ítéltette. Közülök

egy meg is köveztetett. Maga Pécsi kancellár, femberök, két évi fogságot

szenvedett, jószágait elvesztette, mígnem reformátussá lett.

11. Tudományos irodalom. — Apácai Cseri János.

A XVII. század viszonyai a theologián kívül a többi tn-

dományon is sokat lendítettek. A változatos események,

melyeknek hazánk mindegyik része színtere volt, a történet-
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írásnak érdekeá anyagául kínálkoztak. A szent könyveknek
eredetiben való tanulmányozása az összehasonlító nyelvészet-

nek vetette meg alapját. A hábftrús körülmények s a hon-
védelmi ügy rendezésének elodázhatatlan szüksége a had-
tudomány mívelésére vezetett.

De a nagy vallási harcban, melyben sok fél köve- BöicseiPt-

telte magának kizárólag az igazságot, a bölcselettan

is megszólalt magyar nyelven. A század közepéig iskoláink

és tudósaink csupán az aristotelesil^ középkori iskolás böl-

cselkedést zték latin nyelven. E száraz és nehéz tudomány-
uj^al csak a theologia kedveért s ennek alárendelve foglal-

koztak, fsúlyt nem a tárgyi igazság kutatására, hanem saját

vallási álláspontjuk mellett a vitatkozó ügyességnek minél
nagyobb kifejtésére fordítottak; ennélfogva a vizsgálódás

igazi szabadságáról és eredményérl szó sem lehetett. Az új

kutató irány, melyet Bacon és Descartes^ a nyugoteurópai
gondolkozásba bevezettek, majdnem egyidejííleg hozzánk is

utat talált. Rendkívüli tünemény gyanánt jegyezhetjük fel

dicsségünkre, hogy ez nálunk mipdjárt a nemzet nyelvén
szólalt meg, félszázaddal elbb, mint a németeknél.'

A férfiú, ki a bölcselettant elször szólaltatta meg Apácai

magyarul; ki elször hangoztatta merész erélj^ességgel, hogy
ha a magyarság élni akar, igazi nemzeti míveldést kell te-

remtenie, mert „dicsség vágya míveltség nélkül ép úgy
nincs, mint míveltség dicsség vágya nélkül"; ki elször te-

kintette át a magyar irodalomban a tudomány egyetemes
birodalmát s mszavak alkotásával megvetette a haladás
alapját: Apácai Cseri János volt, egy szegény, félreismert,

üldözött és kora véget ért tanár. A Barcaságban született

Apácán 1625-ben; Bisterfeldnek kedves tanítványa volt Fe-
hérvárt, hol kitüntetve magát, Geleji Katona eszközlésére ki-

küldetett az utrechti egyetemre. Megtanulván a zsidó, szír-

khaldeai és arab nyelveket, különösen sémi filológiával fog-

lalkozott; akadémiai vitát állt s a hittudomány doktorává
lett. De a nj'ugoti míveltségnek ez egyik fészkében fájdalom
töltötte el szívét nemzetének elmaradottságán s elhatározta,

hogy hazájának fogja szentelni munkásságát; elhatározá, —
mondja maga — Isten ha élteti, nem hal meg anélkül, hogy a

magyarnak minden tudományt magyarul ne adjon. 1653-ban

visszajött s a fehérvári fiskolában tanárságot foglalt. Néhány
eladásában szabadabb szellemet tanúsítván s a De studio

sapientiae cím székfoglalójában az eddigi tanítás hiányai-

nak fejtegetésével sok kényes érdeket érintvén, irigyei és el-

lenségei kezdtek támadni. 1654-ben megjelent Magyar Logi-

kácskája, egy évvel utóbb az Encyklopaedia, melyet Ars ar-

tium címen még Hollandiában kezdett írni s már régebben
»sajtó alá bocsátott. Emebbe belefoglalta a korában némi fej-

ldésre jutott tudományok valamennyiét: bölcselettant,
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mennyiségtant, földleírást, természetrajzot, orvosi tudo-
mányt, építészetet, történelmet, jogot, politikát és végre the-

ológiát. Bár a tudományokban a kor színvonalához képest
mesét és valóságot vegyest ád: lángoló buzgalmánál fogva
öt illeti a tisztelet, hogy az újabbkori tudományosságnak
magyar nyelven az els élesztje. A bölcseletben Descartes
elvének híve, az éss:t vizsgáló és bíráló jogába iktatja s a lélek

és anyag fogalmának tisztázására törekszik, A politikában
a népfenség elvének vaMója s els, ki kárhoztatja az örökös
jobbágyságot; a vallásban puritán. A végtelen tisztelet, mely-
lyel tanítványai körülvették, csak növelte ellenségeinek szá-

mát. Francia tanártársa, Basire Izsák,* ellene ingerelte II.

Rákóczi Györgyöt, ki t egy nyilvános vitatkozás alkalmával
a minden udvarnál félelmes independentizmussal vádolta.

Apácai presbiterinek vallotta magát, de a vita majdnem szo-

morúan végzdött ránézve; a fejedelem az egyház tornyának
tetejérl való levettetéssel fenyegette meg. Végre áttették a

kolozsvári iskolába, hova 1656-ban köszöntött be, a tanítár,

ügyérl egy rendkívüli beszédet tartva. De summa scholarum
necessitate, melyben tanulókat, tanítókat, papokat és tiszt-

viselket önzéssel, anyagi érdekek hajhászásával, tudatlan-

sággal s a míveldés érdeke iránt közönnyel vádolt. „Ideje

felébredned, te álmos, mámoros, hályogos szem magyar
nép!" kiáltotta. A keser kifakadás után rendkívüli tevé-

kenységet kezdett kifejteni; Barcsai fejedelmet akadémia
felállítására buzdítja; de a sorvadás már három év múlva,
az 1660-dik év els éjjelén elragadta. A magyar nemzeti mí-

veltségnek volt els lánglelk agitátora.

Történet. Történetírással ez idszakban sokan foglalkoz-

tak; voltak, akik egészben írták meg a haza történeteit,

mások emlékiratokat, önéletrajzokat, naplókat készítettek.

Amazok közé tartozik Petth Gergely 1626-ig terjed s töb-

bektl folytatott, katholikus színezet s a régi annálisok mód-
ján rendezett Magyar krómkájkxRl. Emezek igen nagy szám-
mal vannak, különösen Erdélyben. Így Szalárdi János, Siral-

mas krónikájáhan zsidóvilági párhuzamokkal és törökpárti

színezettel beszéli el. Mohácsig tekintve vissza, a Bethlen és

Rákóczi fejedelmek korában történt dolgokat. E kilenc

könyves krónika, mely a míveldési viszonyokra is súlyt fek-

tet, els nagyobb kísérlet rendszeres történetírásra magyar
nyelven: körmondatos, közbeszúrásokkal megtömött stíljében

Liviust utánozza.^ A kor nézeteire igen tanulságos Kemény
János fejedelem Önéletírása, melyet két évig tartott tatár

fogságában írt s I. Rákóczi György haláláig vezetett, ers
politikai belátással, pesszimizmusra hajló felfogással, de

minden eldjét meghaladó jellemz ervel. Szalárdi ideálja

I. Rákóczi György, Keményé Bethlen Gábor. Kemény mun-«

kajának hideg és gyanakvó hangjával éppen ellenkez Beth-
'i

j
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len Miklós kancellár Emlékiratainak szinte melegsége.

Életének és korának eseményeit 1704-ig adja el, számos
vonzó és eleven részlettel s hajlékonyabb stíllel. Érdekesek
még Tököli Imre Naplójegyzetei is, melyek írójok nemes jel-

lemérl megható képet adnak.
A nyelvészet terén, a már érintetteken kívül Nyeivé-

(Szenci Molnár, Geleji Katona, Komáromi Csipkés),
''^**'

mint az összehasonlító irány voltaképeni kezdje, méltó a
megnevezésre Otrokóesi Fóris Ferenc református pap, utóbb
kath. nagyszombati jogtanár, ki Origines Hjingaricae cím
mvében a magyar nyelvnek a sémiek közé tartozását igye-

kezett megállapítani. Pereszlényi Pálnak a rendszere mutat
haladást, míg Tótfalusi Kis Miklós és Tsétsi János fleg a
helyesírás tisztázása körül szereztek érdemeket. A szótárak
közül Páriz-Pápai Ferenc orvosé s enyedi tanáré lett neveze-
tessé. A máig is ismert, st használatos munka már Tsétsi

nyomán javított helyesírással, sok eredeti székely szóval s

magyaros szólásmódokkal és példabeszédekkel jeleskedik.

Jegyzetek. 1. Aristoteles a legnagyobb görög bölcselkedk egyike volt.

Kr. e. 384-ben Stagirában szül. (innen hívják stagiritának). Atyja, Nikonia-
chus, Amyntas makedóniai király orvosa volt. Aristoteles húsz évig tanult
Athénében Platótól, majd 343-tól Nagy Sándor nevelje lett. 331-ben alapí-

totta meg az athénei líceum sétahelyén iskoláját, mely helyétl vagy a mester
szokásától : járkálva tanítani, peripatetikusnak neveztetik. Istentagadással
vádoltatva hagji:a el Athénét és Euboea szigetén halt meg 322-ben. Aristoteles
a megalapítója — Plató idealizmusával szemben — a bölcseleti realizmus-
nak. Rendszerének alaptétele, hogy a szellem fogalmait tapasztalás által
szerzi ; e fogalmak vagy alakok teszik a dolgok lényegét, de ezekben benlakozva.
Számos tudománynak megalapítója. Bölcselete az arabok által nyert új tisz-

teletet s a középkorban Európaszerte megdönthetetlen tekintélyben állott.

2. Bacon és Descartes. Bacon Ferenc, verulamí lord, a tudományos vizs-
gálódás reformátora, 1561-ben szül. Londonban. Parlamenti tagból n inisz-

terré, nagy pecsétrré. végre 1619-ben lord-kancellárrá lett. Megvesztegette-
tés bizonyulván rá, pénzbírságra és fogságra ítéltetett. jMeghalt a Newgate-
ben, 1626-ban. Az igazi tudás egyetlen útja gj'anánt az inductiót jelölte ki. F6
munkája az Uj Organon. — Descartes René, az újabbkori filozófia alapítója,
1596-ban szül. Lahayeben. Szolgált Orániai Móric és Tilly alatt ; 1627—49.
Hollandiában élt ; meghalt 1650-ben Stockholmban, hova Krisztina királyné
hívta. Minden vizsgálatnak szerinte a kétkedésbl kell kiindulnia; els bizo-
nyosság az öntudat, mibl mindannak bizonyossága következik, amit eszünk
tisztán és határozottan belát. Híres mondása a: Cogito, ergo sum. (Gondol-
kodom, tehát vagyok.) Tana Németalföldrl, hol elször vert gyökeret (Utrecht-
ben. Apácai tanulóhelyén), gyorsan elterjedt egész Európában s legels hir-
detinek egyike Apácai. Descartes f mvei közül a Módszer és az Elmélkedések
magyarul is megjelentek, Alexander Bernát fordításában (1881).

3. Apácai nagy magyar bölcseleti munkája már 1655-ben megjelent.
Csak ebben az esztendben szül. Thomasius, ki 1686-ban kezdte elször német
nyelven tárgyalni a filozófiát. Apácai érdeme, hogy magya'-al írt, annál nagyobb,
mert maga Descartes is csak els mvét (A módszerrl) írta francia nyelven,
többi rendszeres munkáját pedig a tudomány akkori egyetemes nyelvén, deákul.

4. Basire. A normandiai eredet Basire Izsák a lefejezett I. Károly angol
király udvari papja volt. Hánj'atásaközt orvosiminségben Konstancinápolyba
vetdött s a nagytudományú férfi irmen hívatott meg Fehérvárra tanárnak.
Itt is a püspöki rendszer híve maradt s II. Rákóczi Györgynek bens, befolyá-
sos emberévé lett. Az angol restauráció után II. Károly visszahívta.



1. Titus Livius, római történetíró, szül. Kr. e. 59-ben Padovában. Augu-
stus a att Rómában élt s szülvárosában halt meg Kr. u. 11-ben. F munkája:
Róma története, a város építésétl kezdve 9-ig Kr. e. ; fleg mvészi eladása,
nemes és ízléses ékesszólása tünteti ki.

12. Epikus költészet. — Zrinyí Miklós.

^örös- A XVII. század szüntelen forrongása és háborúi,
^^^^ ' íudós vallási vitatkozásai és térítései közt sem sznt
meg nyilatkozni a magyar nemzet költi hajlama. E század
elbeszél költi irodalma azonban elvesztette azt a népies^

színezetet, mely a multszázadinak jellemz oldala volt. A
népies irányú s jórészt népies eredet epika: a históriás

énekek, krónikák, erkölcsi történetek stb. szkebb térre szo-

rulnak, fogynak; de a régi száraz részletezés is kivesz bel-
lük, a költ felfogása emelkedik, hangja nemesedik. A val-

lásos és erkölcsi epikában két erdélyi unitárius egj'házi em-
ber: Szentmártoni Bodó János és Kolosi Török István dol-

goztak. A históriák szerzi közül lúválik Köi'öspataki János,
mezcsávási pap, Lupuj vajdáról való énekével (1655), mely-
ben az izgága, tehetetlen vajdának II. Rákóczi György által

megveretéséröl és trónfosztottan elkergetéséröl szól. Van eb-

ben sok üres szószaporítás; de az egész magasan felette áll

az unalmas krónikáknak: egyes strófáinak balladai ereje

meglep, haragjának és gyzelmi örömének hangja ers,
nyolc szótagos sorainak ritmusa és rímei többnyire jók.

Éppen a XVII. század közepére (1651) esik a legneve-

zetesebb magyar költi termékek egyikének, a Szigeti

veszedelemnek megjelenése, mely a szó valódi értelmében
vett hsi eposzt dicsségesen, utói máig sem ért remekm-
vel vezette be a magyar költészetbe. Szerzje, gróf Zrínyi
Miklós, az els magyar klasszikus, nemcsak az akkori
^Magyarországnak, hanem általán korának legkitnbb em-
berei közé tartozott, kiben fényesen egyesülve -jelent meg a
költi, államférfiúi és hadvezéri lángelme.
Zrínyi A szigctvári lis másoduuokája s György horvát-
''' ^" országi bán és Szécsi Magdolna fia volt, dics emlék
családjának hetedik tagja Miklós néven. 1618 május 1-én

született. Atyja halála után az és Péter öccse nevelésérl
Batthyániné Pöppel Éva gondoskodott, Pázmány Péter fel-

ügyelete alatt, ki György bánt 1620 körül térítette vissza

katholikusnak. A gyermek Miklós magával vitte a gráei

iskolába, majd Nagyszombatba a hadi élet iránti von-
zalmat, melyben atyját forogni látta. A nagy bíboros

oldalán a mély, de nem türelmetlen vallásosság s a ma-
gyar irodalom iránti érdekldés vert gyökeret lelkében.

Költi hajlamának f-ölébresztésére és kiképzésére kétség-

kívül nagy befolyással volt az az év (1636), melyet
Olaszországban töltött, hol VIII. Orbán idejében a res-
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taur/ilt ogyliáz új hataljnáuak, fényének, mvészetének
képoi vették körül s költószetóvel : Tassoval, ]\[arini-

val niogismerkedett. Alidon nagyon fiatalon a közélet to
lére lépett, már tisztában volt élete feladatával, melyet tet-

teivel és írásaival mindvégig betölteni igyekezett. Magyar
történetek olvasásán jókor felbuzdulván, mint maga írja,

elhatározta a hadi pálya választását, mint azt, melyen ez

idö szerint legtöbbet használhat vala hazájának. Ritka

hadvezet képességét a kisebb-nagyobb diadaloknak majd-
nem szakadatlan sora bizonyítja. III. Ferdinánd király

alatt 164G-ban a Morvaországban diiló svédek ellen vitézül és

sikerrel küzdött. Innen kezdve a törököknek valóságos réme
lett. Legfényesebb hadi mívelete az lG64-iki téli hadjárat

volt, midn Berzenee és Babócsa vidékeirl a törököket el-

zte, Sziget alatt ismételve megverte, Szolimánnak a dnna-
drávai vidéken épített védmveit szétrombolta. Híre-neve
egyre növekedett s az országos életben mind nevezetesebb

állást foglalt el. Korán lett zászlós r, Somogy és Zala f-
ispánja, Légrád és Muraköz kapitánya, 1647-beu pedig, mint
atyja és nagy se, horvátországi bán. Egész Németország-
ban ünnepelték gyzelmeit; Európa katholikus fejedelmei
— élükön a pápával, ki arcképét küldte meg neki — vete-

kedtek kitüntetésében. Csak a császári hadak fvezére,
iMonfecuccoli eltt volt gyíílölségben, kinek szentgotthárdi

diadalára rögtönzött vasvári béke után elkeseredve vonult
csáktornyai várába. Itt lett 1664 november 19-éh vadászat
alkalmával a zrinyifalvi erdben egy vadkan áldozatává.

Jeligéje volt: Sors hona, nihil aliud. Tolliiis Jakab, hollandi

tudós, ki megfordult Csáktornyán, magasztalva emlékezik
Zrínyi míveltségérl, jeles könyv- és képtáráról, régiség- és

fegyA'ergyjteményérl. Egykori székhelyén a mi korunk
kegyelete emelt neki szép emlékmíívet.

Költeményei 1651-ben jelentek meg elször Bécs- ^ ?7'

ben ily cím alatt: Adriai tengernek Sirénája gróf mesMe.

Zrínyi Miklós. E gyjtemény legtekintélyesebb darabját
amaz, eredetileg Obsidio Szigetianáimk nevezett, tizenöt

énekes eposz képezi, melyet közönségesen Z/ini/iász néven
szoktunk emlegetni. A hsköltemény forrásai között legfon-

tosabbak: Istvánfl Miklós története és Karnárutics Bernar-
dinnak négj' énekes horvát rímes krónikája. A Szigeti Ve-
szedelem tartalma a következ: Isten elhatározta a vét-

kekbe sülyedt magyar nemzet megbüntetését s Alekto fu-

riával Szolimánt fölingerelvén a magyarok ellen, ostorul
küldi hazánkra. A török szultán roppant hadi néppel közel-

gésének hírére Zrínyi ^Miklós imában ajánlja föl életét a

keresztyénségért s az isten csodálatos módon tudtára adja
jövend sorsát. Szolimán azonban még nincs elhatározva,
hogy Egert vagy Szigetet ostromolja-e elször, midn Zri-
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nyi, Mehemed táborát Siklós alatt szétvervén, a szultán

haragját fejére vonja. A török sereg Sziget alá vonul, mely-
aek feladását Zrinyi megtagadja. Jóllehet ö már tudja vé-

gét, mégsem csügged, hanem vitézeit lelkesíti, az ostromló-

kat viszaveri, véres kirohanásokat tesz. E harcok rajza,

megragadó epizódokkal élénkítve, képezi a költemény de-

rekát. A kifárasztott Szolimán már el akar vonulni a hasz-

talan vívott vár alól, mikor egy postagalamb elfogatása ál-

tal értesül arról, hogy a véd sereg végs Ínségben van.

Erre új általános ostromot rendel; Zrinyi sehonnan többé

.segítséget nem várhat, menedéke nincs. Az ördögöknek
Alderán bvésztl fölhajtott serege támogatja a törökök
éjjeli ostromát, mely Zrínyit utolsó ötszáz vitézével a fel-

legvárba szorítja. A nagy bán látja, hogy végs órája ütött

s miután Gábriel angyalai az ördögöket elzték, embereivel
kiront, a törökök közt nagy mészárlást visz véghez, maga
ejti el Szolimánt; de a túlnyomó ervel utoljára sem bír-

ván, kis csapatával hsi halált hal. Lelkét az angyalok is-

ten trónja elé vezetik s ott megkoszorúzzák.
Méita- A Zrinyiász a legkitnbb magyar hsi eposz,
*^^^' melyet nagy példányokon okult szerzje öntudatosan
alkotott. Vergilius ^ és Tasso - befolyása sok helyen feltn,
de legtöbbször csak részletekben és külsségekben; míg a

költemény egészében, alapeszméjében, felfogásában, alakí-

tásában, jellemrajzaiban nagy és eredeti tehetség nyilatko-

zik. Tassónál nemzetibb s fönséges jelleme mellett is való-

s'5;erbb. Bár. látszólag jelentéktelen eseményt kerfesett ki

tárgyul, de amely Szolimán vége s ebben a török hódító

szellemnek egész a költ koráig elhanyatlása által rend-

kívüli fontosságú.Ö azonban még jelentékenyebbé tudta tenni

eposzának alapeszméje által: a vétkekbe merült nemzetet
csak erényei válthatják meg. Ezeknek képviselje a szigeti

hs s a váltságnak útmutató ténye: önfeláldozása. E gondo-
lat sugárzik ki a munkából biztató, izgató fénnyel a magyar
nemzet elé, melynek Zrinyi szerint legels, legfbb érdeke

és tennivalója: a török végleges kizése. Eszel'int a Zri-

nyiász alapeszméje két forrásból fakad: egy nemzetibl s

egy keresztyénbl; amaz a nemzeti gyász és bntudat, ez a

megváltás gondolata, amint a katholikus hitrendszerben ki-

fejldött. Általában Zrinyi nemcsak a magyar epikának
remekírója, hanem az antireforrnáció világköltészetében

amaz epikai iránynak, mely a keresztyénség harcait énekli

a pogányság ellen, Tasso mellett a legnagyobb alakja. Szel-

leme költi és magj ar erejének dicssége, liogy ez iránynak
egyetemes keresztyén eszme- és tárgykörében , igazi nem-
zeti eposzt alkotott.

A Zrinyiász nemcsak kigondolva, hanem megalkotva is

Mtünen van. Egyes szárazabb részletek, kelletinél hosz-
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szabb beszédek uem rontják meg az egész összhangját s-

nem homályosítják el Zriuyi költi öutudatosságáuak bizo-

nyítékait (8zolimán halála Zrínyi kezétl stb.). Jellemfes-

tése mesteri; a magyar és török fembereket biztos kézzel

rajzolja s hsét, Zrínyit, érdekldésünkben és csodálatunk-

ban valamennyi fölé tudja helyezni, benne az embernek,
hazafinak, hsnek és keresztyénnek összhangos, igaz és föl-

emel képét rajzolván. A Kelet harci típusait és életét gaz-

dagabban, igazabban és elevenebben festi, mint a Nyugot-
nak bármelyik költje, A tettek indító okait szereti beszél-

getések alakjában t^rni föl s a leírások helyét gyakran pó-

tolja egyetlen festi vonással. A csaták zajában az egyesek
küzdelmére fekteti a súlyt. Általában a vallásos és nemzeti
érzésnek fenséges heve s az ernek teljessége húzódik át az.

egész munkán, hirdetve mintegy, hogy költje a tettek em-
bere volt. Legkevésbbé költi a nyelve és verselése. Amaz
darabos és nehézkes; emez a dallamosságra, metszetre és

rímekre keveset ügj^l. E küls fogyatkozás volt egyik f-
oka, hogy a Zrinyiász a maga korában nem aratta azt a

sikert, melyet megérdemlett volna, bár más szempontból
igaz, hogy a fejlettebb müérzékre bizonyos varázst gyako-
rol e rossz ritmusú eladásnak faragatlan erélye, zabolát-

lan menete s a viharos tárgyhoz ill görgeteges folyása.

A lírában is kivált Zrínyi kortársai közül. Négy ^"Yb
idilliumábau' a vadász és pásztor álarca alá rejtezve munkái.

tárja fel lángoló érzéseit, melyekkel els feleségének, Dras-
kovics Euzébiának kezéért küzdött. Van ezeken kívül elé-

giái költeménye: Fia halálára, Arianna sírása és Orpheus
keserve; egy vallásos éneke a Feszületre és néhány epi-

grammja^ történeti hsökrl (Atilla, Buda, Zriuyi stb.).

Valamennyit darabos nyelv, de az érzés ereje is jellemzi.

Hadtudománj'i munkáiban is az a cél vezette tollát,

mely eposzában: a régi magyar lisiség felébresztése.

Enem dolgozataiban, melyek csak újabban láttak nap-
világot, kitn képességrl tanúskodó utasításokat ad, az

olasz Machiavelli hatása alatt, a hadvezéreknek és kato-
náknak, elmélkedik (Tacitus nyilatkozatai alapján) hadi
dolgokról és Mátyás király életérl, utóbbi dolgozatában
els példáját nyújtván a bölcselked történetírásnak. Pró-
zai munkái között legnevezetesebb A török Áfium ellen

való orvosság cím röpirata, mely azonban csak 1705-ben
jelent meg elször. Azt a gondolatot fejtegeti benne, mely
eposzát is sugallta: hazánkat nem külföldi segítség, hanem
csak a maga ereje szabadíthatja meg a pogánytól és min-
den bajaiból. Azért ne is bízzunk az idegenekben, hanem
serkenjünk fel önérzetre és vitézségre. Mindenünket fegy-
verrel nyertük s csak fegyverrel tarthatjuk meg. „Az mi
régi szent István királyunknak koronája semmi a pallosa
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uélkül; héában azzal koronázza fejét, aki oldalára kardját
iiem övedzi." E kis írat, bár stílusa már ersen mutatja a
deákos szókeverést, páthoszának nemességére, lendületes-

ségére és elevenségére nézve, a tizenhetedik század prózá-
jának is legeién áll. Valószínleg tle való a Siralmas pa-
nasz cím röpirat is, mely nagy lelkesedéssel hirdetvén a

nemzeti politika eszméit, hevesen megtámadja az udvar
törekvését, mely már az 1655-iki pozsonyi országgylésen
niegkísérlette, hogy a nemzetet lemondassa királyválasztó
jogáról.

Listius. Zrinyi eposzán felbuzdulva fogott tizenhárom
énekes liskölteményének, a Mohácsi veszedelemnek, írá-

sába a szász eredet báró Listius László. Költészetének
emelkedett hazafias és erkölcsi irányzatával szomorú ellen-

tétben állott a legiszonyúbb vétkekkel terhes magánélete,
mely szinte kételkedést ébreszthet bennünk elméjének ép
voltában. Bécsben, 1662-ben lenyakaztatott. Balassi-strófák-

ban írt eposza nyelvben zengzetesebb, verselésben ügyesebb
ugyan a Zrínyiénél; de tartalmi becsére mintája mögött
messze elmarad. Alakító gondnak és tehetségnek nyoma
sincs benne s sok helyt a krónikák untató hsége jellemzi.

Az összes magyar vezérek és királyok emlékezetét is, Atil-

lától kezdve IV. Ferdinándig, megírta hat-hat versszakos
epigrammokban, melyeknek példájára készültek az isko-

láinkban legújabb idkig divatozott történeti emlékezj:etö

versek. Összes költi munkái 1653-ban jelentek meg Magyar
Mars címmel.

Jegyzetek. 1. P. Vergilius Maró egyike volt Augustus kora legünnepel-
tebb római költinek. Szül. Kr. e. 70-ben Mantova mellett Andesben ; meg-
halt Brundisiumban Kr. e. 19-ben. Különösen a földmívelésrl szóló tankölte-

iiiénye, a Georgica, kitn. Nagy munkája a 12 énekes Aeneis, melyben a rómaiak
nemzeti eposzát akarta megírni. Tárgya : a Trójából elbujdosott Aeneas vándor-
lásai és Itáliában vívott harcai. Számos megható és festi részletének ellenére

az egyszerség nagyságában messze marad a homéri hsköltemények mögött.
Vergilius alakja, kinek egyik helyébl jövendölést magyaráztak ki Krisztus

^zületésé^e, mint jós és varázsló, a középkori keresztyén mondában is szerepel;

Dante Divina Co/Hv/ítíf/ójában a költ vezetje.

2. Torquato Tasso, nagynev olasz költ, Sorrentoban született 1547-ben.
Már kora ifjúságában foglalkozott egy nagy keresztjéén eposz tervével, mely-
ben JeruzÉiálemnek a keresztesektl való elfoglalását akarta megénekelni.
A világra szóló m Gentsalemme liberata (Megszabadított Jeruzsálem) cím
alatt el is készült s az egészet átható költi hév, de fleg számos epizódjának
bája a világirodalom remekei közé sorozzák. Szerzjének elete nyugtalan és

hányt-vetett volt. Nagy utazásain kívül tartózkodott a Gonzagák pádovai
udvarában, de legtovább az Estéknél Ferrarában. Itt eleinte nagy tisztesség-

ben részesült ; de beteges izgatottságával, hevességével pártfogóit többször
magára haragította s rültnek tartatván, hét esztendeig v^m szabadulha-
tott fogságából. Végre hosszas bolyongás után a v;ápai udvarba, hittak meg
tiszteli, költi koronázásra. De mieltt az olasz költknek e legnagyobb kitün-

tetésében részesülhetett volna, 1596 április 2r)-én a San Onofrio kolostorban
meghalt. Eposzát Járiosi Gusztá\- fordította magvarra.

3. Idilleknek nevezzük azokat a költi, leggyakrabban párbeszédekbe
foglalt képeket, melyek a természet egyszer gyermekeinek (halászok, pásztó-
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rok, vadászok) életviszonyaiból vétettek. Nyomuk van már az ind (Sakuntala)

t'S zsidó (Kut könyve) költészetben. Önálló mfaj gyanánt mívelték a görögök

és rómaiak (Theokritos, Bion, Moschus, Vergilius). Kedvelt volt az olaszoknál

(Tasso, Marini) és németeknél (Gessner Salamon). A franciáknál mívelinek
céizsitossága és finomságra törekvése által elvesztette igazi természetességét.

4. Epigramm eredetileg a mtárgyak feliratait jelentette. Utóbb nevét

külön mfaj megjelölésére használták, mely az eszmét röviden, szabatosan,

sokszor váratlan csattanóval fejezi ki. Finom gyöngédség és éle jellemzik a
görög Anlhologiáhan foglalt epigrammokat. A rómaiak epigrammja majd
mindig gúnyos volt. Ez irányban fejlett és jutott nagy kedvességre Francia-

országban is (Marót Kelemen), fleg Richelieu korában s a nagy íorraáa-

mo eltt.

13. Gyöngyösi István. — Mesék prózában.

Míg Zriuyi zordon fensége a maga korában igen
"^^^'J:

csekély elismerésre talált, kortársa: Gyöngyösi István eiet-í.

példátlan népszerségre emelkedett s hatása költészetünk-

ben egész a jelen század elejéig élt. Ö az egyszer verses

krónikát az antik mithikus elemmel, azután leiró és lírai

részekkel toldotta meg s történeteit nem annyira országos

fontosságit események, hanem inkább szerelmi viszonyok
körül csoportosította.

Gyöngyösi is azok közé tartozik, kik, mint e század köl-

iöinek legnagyobb része, a verskészítést nem a régi heged-
sök módjára keresetképen, hanem egyéb foglalkozásuk mel-
lett csak mulatságból zték, 1625 körül született az ungvár-
megyei Kadváncon s iskolái végeztével mint kitn ügyvéd
gyorsan hírre emelkedik. így jut 1664-ben Wesselényi Fe-
renc nádor udvarába, mint titkár. E szolgálatában ismeri

meg ama híres esemény részleteit, midn Wesselényi, még
íüleki kapitány korában, királyától az ers Murányvár el-

foglalására küldetvén, ezt a szépségérl híres gróf Szécsi

Máriának kezével együtt nyerte meg. Wesselényi halála

után híven kitartott özvegye mellett is, ennek keser ül-

döztetése idejében. Azután Andrássy Miklós házához ke-

rült s Gömör vármegyének lett elsben táblabírája, majd
több ízben követe és alispánja is. Nagy kort ért s irodalmi
munkái mind férfiú- és aggkorában jelentek meg. Politikai

meggyzdésére nézve eleinte föltétlen királypárti volt; de
utóbb a bécsi kormány erszakoskodásainak elkeserít soro-

zata benne is rokonszenvet ébresztett az erdélyiek iránt.

Míg a Murányi Vénus kezdetén, legels soraiban, a pártos-

kodókat keményen kárhoztatja, egy késbbi költeményében
már a sas körmeitl félti hazáját. Vármegyéjében nagy
tisztessége volt s alispáni székében is iialt meg 1704-ben
július 24-dikén.

Els munkája, a Marssal társalkodó Murányi ^lun'-ái.

Vénus, 1664-ben jelent meg s a már említett történeti ado-
mát mondja el három énekben ]\Iurány megvételérl. Wes-
íselényi nagy feladatát tanácskozás alá fogják a görög iste-
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nek s elintézését Vénusra és Marsra bízzák. Cupido nyila
szerelemre gerjeszti Murány asszonya iránt a füleki kapi-
tányt, ki Máriát titkon a várba juttatott levéllel keresi föL
A válasz kedvezen üt ki s a szerelmesek Murány alatt egy
erdben találkoznak, hol a szép özvegyet Wesselényi a Ici-

rály pártjának megnyeri. A kapitány seregével Murány alá

száll s Mária csele által a várba be is jut. A meglepett r-
had, mely I. Rákóczi György részén állt, fenyegetések kö-

zött szintén Ferdinánd hségére esküszik. A kalandot Wes-
selényi esküvje zárja be Máriával. — Másik ilyen nem
munkája Gyöngyösinek: a Poraiból megéledett Phoenix
vagy Kemény János emlékezete 1693-ból. Az els két könyv-
ben leírja Kemény szerelmét Lónyai Anna iránt. II. Rákóczi
György oldalán a lengyelek ellen hadba vonulását, tatár

rabságra jutását, melybl csak nagynehezen szabadulhatott

meg, s annyi viszontagság után hséges menyasszonyával
összekelését; a harmadikban aztán fejedelemségét, háborúit
és hsi halálát. Az utóbbi egy különálló hsköltemény, mely
a második könyvben boldog házassággal befejezett szerelmi

történethez van hozzátoldva. — A Chariklia, melyet Gyön-
gyösi kés vénségében írt, az elbbieknél már sokkal bá-

gyadtabban, egy királyleány meséje. Eredetije görög; de
Gyöngyösi nem fordította, hanem „holmi régi versek ron-

gyaiból" (azaz Czobor Mihály fordításából) szedte össze és

egészítette ki. — Kevésbbé jelentékeny munkái: a Rózsa-

koszorú (Krisztus élete). Csalárd Cupido (a tiszta életet

ajánló allegorikus tanköltemény) és a Palinódia. Ez utóbbit

Gj^öngyösi 1681-ben intézte az akkor nádorrá választott Esz-

terházi Pálhoz, kitl a méltó panaszokkal telt nemzet igen

sokat várt. Tartalma, hogy a Magyarországot példázó

nimfa a Duna mellett siránkozik szomorú sorsán, nyomor-
gatói közt a sast is emlegetve; itt jelenik meg eltte az Esz-

terházit jelképez griffmadár s megígéri, hogy minden ba-

ján segíteni fog. A költemény azonban csak 1695-ben jelent

meg; ekkor kapta valószínleg címét is, mely iijraéneklést

vagy az énekben mondottak visszavonását jelentheti.

Bizonyos, hogy egy idben Gyöngyösi egészen Tököli

felé fordult reménységével, hogy elérkezik a nap, „az me-
lyen kalpag szab rendet az kalapnak". Ebbl a korból való

Az ki régen fegyvert fogott hazájáért kezdet, egy híján

500 A'Crsszakra terjed költeménye, mely Tökölinek 1681. és

1682-iki viselt dolgairól szól, egész a kassai pártgylésig, hol

a törökökkel való szövetkezés elhatároztatott. Inkább ver-

ses regény, mint krónika. Nagy része Tökölinek és Zrínyi

Ilonának szerelmével, egybekelésével, családi viszonyaival

foglalkozik s végin „az rongyolt Haza" a bujdosó vezér lá-

baihoz borulva mondja el neki hálaszózatát. A mithológiai

alakokat, Vénust, Cupidót, Hermest, Hyment, bven szere-
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pelteti s az allegorizálást a homályosságig túlhajtja. Még
íüszeiiiélyeit sem nevezi soha nevükön; a többieket csak jel-

képesen említi, midn a németet mindig sasnak, a franciát

liliomnak vagy kakasnak, a törököt holdnak, Velencét orosz-

lánnak mondja. De kitünö verselése, zengzetes, hasonlatok-

kal és képekkel teljes nyelve, sok szép leíró részlete (Zrínyi

Ilona szépsége) nem méltatlanok Gyöngyösihez, ki ezt a
munkáját sohasem nyomatta ki. Csak újabb idben bizo-

nyult az övének s jelent meg nyomtatásban.
Gyöngyösi rendkívüli népszerségét éppen nem Méita-

olyatéu eposziról talentumának köszöni, amilyet ma *
^*"

Zrínyiben csodálunk. Mvészi alkotásnak nála nyoma sines;

a történet egyszer sorában mondja el meséjét, melynek
egységére, kerekségére semmi gondja. Jellemei általános-

ságban mosódnak el s eladását, mely tele van görög mitho-

lógiai képekkel, vonatkozásokkal és nevekkel, minduntalan
megszakítja egész verses értekezésekkel mindenféle tárgy-

ról, melyet meséje éppen eszébe juttat. Hosszasan áradozik

a béke, háború, szerelem, hírnév stb. fell. De megvan mun-
káiban a költi eladásnak mindaz az elnye, mely els
pillanatra szembetn es tetszets. így az ö koráig nem volt

senki, ki ily könny, szabadon folyó,^ zengzetes s az emléke-

zetbe szinte benyomuló verseket írt volna. A jó magyarság-
gal, melybl nem rínak ki szokatlan, eredeti szólamai és in-

verziói, egyesíteni tudta a jó verselést, bár a nyelven kívül

nem sok nemzeties vonás van költeményeiben. Zrinyi-ver-

seinek jó magyaros ritmusát Aranyig alig érte utói magyar
költ. Leírásai olykor csak tudákosak ugyan, de nem ritlíán

festiek, merészek és ervel teljesek (a vesztett hadjárat
híre, Kémény békói stb.). Lírai helyei, melyeket szerelme-

seinek szájába ad, behízelgk, gyöngédek, szívhez szólók. E
leírások (a tanító és leíró költemények ez idbeli nagy szá-

mából következtetve, magukban is divatosak) s szép lírai

helyek teszik Gyöngyösi valódi érdemét s voltak igazi kút-

feje a bámulatnak, mellyel a gömöri táblabiróra hosszú
idn keresztül a magyar irodalom és olvasóközönség te-

kintett.

Egészen Gyöngyösi hatása érzik e kornak egy Kszegi.

másik, nagy terjedelm epikai maradványán. Szerzje K-
szegi Pál, ki gróf Bercsényi Miklósnak, II. Rákóczi Ferenc
híres hadvezérének, titkára volt. Kszegi is ura szerelmeit

énekelte, mint Gyöngyösi Wesselényiét. Három hosszú ver-

ses munkában írta le Bercsényi ifjúi vitézkedését s gróf

Homonnai Drugeth Krisztinával egybekelését; azután asszo-

nyának istenes házaséletét és kora halálát; végül Bercsényi

új szerelmét gróf Csáky Krisztina iránt s vele kötött házas-

ságát. A három közül csak ez az utolsó, a hat részbl álló

úgynevezett Harmadik könyv, maradt ránk kéziratban.

.Beöthy : irodalomtörténet. I. o
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Költi szerkezetnek és jellemz ernek nem sok nj'^oma van
benne s Vénussal és Ámorral való mitliológizálása is meg-
lehets halavány; de ritmusa, verselése Gyöngyösi iskolájára

mutat s leírásai helyenkint igen elevenek. Különösen érde-

kessé teszik azok a terjedelmes részlelek (medvevadászat,
téli halászat, az ötven fogásos lakoma, utazások stb.), me-
lyekben kora fúri társaságának életemódját festi.
HaUer Kedves olvasmányai közé tartozott ennek a kor-
Hármas

1 • 1 • TT 77 T ' 7 T-T
istóriája. uak solv ideig Haller Jánosnak úgynevezett Hármas
Istóriája, melynek írásával szerzje fogarasvári fogságát
enyhítette. Megjelent 1695-ben. Három részre van osztva;

az els Nagy Sándor viselt dolgait és mondáit, a második
Példabeszédek neve alatt a Gestákból vett regényes törté-

neteket, ^ harmadik Trója veszedelmét foglalja magában.
Nem sokkal több egyik sem puszta fordításnál; népszersé-
gét a könyv fleg a középs résznek köszöni, meljmek nem
egy története ment át mese formájában a nép ajkára is.

Megemlítést egészséges, természetes nyelve miatt érdemel,

mely azonban az igazi széppróza díszességétl és jellemze-

tességétl még nagyon távol áll. — Rosnyai Dávid, Apafi
fejedelem török deákja vagy tolmácsa, szintén fordított le

törökbl egy nagy mesegyjteményt, a Horologium Turci-

cumot, mely azonban még nem jelent meg. A munka indiai

eredet s számtalan állatmesében az országkormányzás ta-

nait és nehézségeit példázza. Rosnyai fordítása, mely tele

van deák mondásokkal, szavakkal, fordulatokkal, a magyar
beszéd kezdd ellatinosodásának, a keverék-nyelvnek em-
léke.

j

14. Líra és flránia.

I. Balassi iskolája.

Lantos költészetünk e korbeli termékeinek legnagyobb
része az ország elkelitl származik. Ez a líra Balassi Bá-
lint nyomain, az tle megalkotott formában indult s jórészt

az eszmevilágában mozgott; míveli azonban a XVI. szá-

zad nagytehetség lantosa mögött messze elmaradtak. Ki-

válóbb, határozottabb költi egyéniség nem igen volt közöt-

tük; majdnem mindnyájan ugyanazon a bánatos, elégiái

hangon, istenhez fordulva, panaszolják el nemzetük és saját

maguk szenvedéseit. Verseik legnagyobbrészt kéziratos da-

loskönyvekben maradtak fenn s csak újabban jutottak köz-

ismeretre.
Rimái. Legels közöttük, kinek költeményei nyomtatva
megjelentek. Rimái János (1564—1631), egy nemes családból

származott s jeles míveltség férfi, ki élete nagy részét or-

szágos fontosságú pályán töltötte. Fiatal korában Bátori

Zsigmond udvarába került s utóbb Bocskainak, majd IL
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Mátyásnak, végre Betlllcu Gábornak lett diplomatája. Szá-

mos munkái közül csak vallásos és világi költeményeinek
egy része maradt fenn, részint nyomtatásban, részint a nem-
rég felfedezett Balassi-kódexben. Legújabban a Radvánszky-
levéltárból került ismét el egy versfüzete, mely „tizedik

múzsájához" intézett számos virágéneket is tartalmaz. Ba-
lassi Bálintnak leghálásabb tanítványa és utánzója volt

Ki mai, kiben azonban nem lévén meg annak élénk röpt,
költi képzelete, nála a cseng versforma, a jórészt didak-

tikus tartalom mellett, gyakran elveszti természetességét.

Legersebb és legmélyebb érzés a Balassi testvérek (Bálint

és Ferenc) hsi halálára írt hosszú gyászkölteményét hatja

át. Fontos államiratait és levelezését Ipolyi Arnold adta ki

egy kötetben. — Rimái tanítvánj^a s ép olyan nagy tiszte-

lje, mint volt Balassinak: Madách Gáspár (1.590—1647), az

Ember Tragédiája költjének se. Fordítgatott Rimái deák
verseibl, azután több költeményt cseh nyelvbl s eredetie-

ket is írt, melyek közül kiválik Wesselényi Ferencnek szóló

áhítatos hadi éneke. — Rimainak szintén kortársa volt a
XVII. század els felében Beniczki Péter (1606 kö- Beniczki.

rül 1664-ig), ki snemes családból eredt, aranysarkantyús
vitézzé lett s pozsonymegyei jószágán gazdálkodva töltötte

életét. Magyar rhythmusainak, melyek csak halála után adat-

tak ki, egyik része istenes és világi énekeket, a másik pedig
versekbe szedett példabeszédeket tartalmaz. Vallásos költé-

szete egészen Pázmány imádságos könyvének eszme- és kép-
zetkörében mozog. A Rimáinál könnyebb Beniczki még a ku-
ruc táborokban is kedvelt olvasmány volt. — Az említettek-

nél késbbi s már egészen a tanító irány felé hajlik Kohári
István {HÍ-Í9—1731), ki ez idszak végén s a következ- Koh;.ri.

nek elején magas hadi és polgári hivatalokat viselt; altábor-

nagy és országbíró volt. Mint I. Leopold tántoríthatatlan híve,

16S2-ben Fülek várát védelmezte Tököli ellen, ki azonban
elfoglalván a várat, a kapitány fogságba jutott. E fogság,

mivel Kohári a fejedelmet szembe szidalmazta, szökési kí-

sérletet tett s a forradalmi részre állani semmi módon nem
akart, igen sanyarúvá lett. Majd három évig sínylett benne
s itt írta a Munkács kvárában szerzett verseit, melyekben
ki-kifakad a törökökkel tartó magyarok ellen, megnyugvást
penget isten végzésében, a szerencse állhatatlanságát han-
goztatja és nyomorúságát panaszolgatja, hol Gyöngyösire,
hol Balassira emlékeztetve. Rabénekei után még több költe-

ményt (mint maga nevezi: fzfaverset) is írt.

A frangú költk közül a legtöbb csak a maga „^'f^röczi

gyönyörségére verselt. Élete bajainak és reményei- második

nek, ritkábban örömeinek adott hangot e többnyire ^il\\-l\,

ájtatos, gyakran szerelmes versekben, melyeket csak
*

családi levéltárak tartottak íenn kéziratban korunkig. Az
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érzés uagyobbára mélyebb bennök, mint amilyen tökéletes a
forma. E tekintetben is a jobbak közé tartoznak Barakonyi
Ferencnek újabban felfedezett virágénekei, melyekkel szo-

rosabban csatlakozik Balassihoz; továbbá Tököli Imre unoka-
testvérének, báró Petrczi Kata Szidónia, gróf Pekri L-
rincnének költeményei, melyekben családi gondjait, ni
szenvedéseit néha megható érzéssel énekli. Gróf Balassa
Bálinttól (e néven második költnk, megh. 1684) szerelmi

dalok, egy saját életét allegorizáló drámai darab és az Átok
néven ismert káromló költemény maradt, melyben a szív-

telen mostohájától már gyermekkorában elsanj^argatott s

rokonaival utóbb is folytonos viszálkodásban él fúr elke-

seredett lelkének egész dühét kiöntötte ellenségei ellen. Gróf
Zichy Péter szeptemvirnek is maradtak ez idszak végérl
költi levelei; ugyan egy német imádságos könyvet is írt

hitvese számára s így mintegy irodalmi átmenetet képvisel

furaink házi életének a következ században bekövetkezett
elnémetesedéséhez.

II. Színészet és dráma.

iSziné- A magyar színügynek XVII. századbeli viszo-
^''^^^' nyairórmég kevesebbet mondhatunk, mint az elbbi
idszaknak ide vonatkozó emlékeirl. Történeti nyomok bi-

zonyítják, hogy nagyjaink (Bethlen Gábor, Eszterházi Mik-
lós) udvaraiban, a protestánsok, de fkép a jezsuiták iskolái-

ban, st magánházaknál is tartattak színi eladások. Az is-

kolai darabok közé tartozhatott Johannes Wilhelmus jezsui-

tának 1668-ból maradt Conioediá^a Erdély siralmas állapo-

táról; tipikus és allegorikus alakok Zrínyi-versekben pa-

naszkodnak benne az önérdek elharapózásáról és a közjó
hátratételérl; az egész különösen a beteleped görögök kap-
zsisága és elhatalmasodása ellen iránjail. Megemlíthet még
e körbl Felvinczi György úgynevezett comico-tragédiája:

Pliito, Neptunus és Jupiter egymással való villongásairól

1693-ból. A mithológiai játék f érdeme változatos és uagyob-
bára jól zeng verselésében áll.

A nép mulattatására szolgáló vándorszinészetnek is le-

hetett bizonyos neme. így tudjuk egy följegyzésbl, hogy
Kanizsának 1602-ben történt ostromakor „nyilvános comoe-
diák adattak el, melyekben Kanizsa ostroma, a török fé-

lelme, leend megveretése ábrázoltatott". 1666-ból pedig

egy oklevél maradt fenn, melyben I. Leopold engedel-

met ad egy kolozsvári tanult polgárnak, hogy „felvoná-

sokra és jelenetekre osztott comico-tragikus darabokat és

komédiákat adhasson el, hozzászegdött társaival, akár
deák, akár magyar nyelven, Erdélyben és a hozzákapcsolt

'tartományok mezvárosaiban, falvaiban, gylések és vásá-

rok alkalmával; de tisztességesek legyenek s ne szennyes
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tréfákkal rakvák". A polgár, ki ez engedélyt nyerte, a tönk-

rejutott Felviuczi György volt, ki a hagyomány szerint tar-

tott is eladásokat, még pedig olyformán, hogy színpadja la

padlásnak a kinyiiló háztet alatti része (hiu) volt s a kö-

zönség az utcáról nézte a játékot. A vállalat azonban min-
denesetre nagyon hamar dugába dlt.

A népnek szánt darabok közül ez idbl ismerjük Aetio

az Actio curiosát. A színm nyolc beszédbl (részbl)
oi"'"^*

áll: színhelye valamelyik dunántúli megye; cselekvénye, st
összefüggése úgyszólván semmi. Szerepli folyton változ-

nak; sok mindenféle személy jön-megy és beszél benne min-
denfélérl, a protestánsok visszatérítésérl. Tököli háború-
járól, stb. Legfbb közöttök Gaude uram, egy protestáns
nemes, ki végig élcel, hol gyarlón, hol sikerültebben, de igen
gyakran nyersen. Az egész nagyon alacsony színvonalon
áll; célja semmi egyéb, mint a párbeszédekkel mulattatás,
melyekben csakugyan sok az eredeti, tsgyökeres ötlet és

példabeszéd. De a Balassi, Menyhértrl írt XVI. századi
színmhöz, fleg jellemzés tekintetében, nem is liasonlít-

ható. Mint az Actio, úgy a Bor majd a Víz dicséreti is tábori
mulatozásra szánt, durva humorú, dialogizált tréfálkozás.

15. A kurucviUUj költészete.

A nemzeti szellem fontos nyilatkozásának kell tekinte-
nünk ama, legnagyobb részben népies költészetet, mely e*

mozgalmas század vallási és nemzeti küzdelmeire vonatko-
zik. Nyomtatásban alig jelent meg e költemények közül \'a-

lami; korunkig részint az ország egyes vidékei népének em-
lékezete, részint kézirat! gyjtemények tartották fenn.

Az egész nemzetnek az országos küzdelmekben való mély
részvételét tanúsítja az a körülmény, hogy nemcsak a hatá-
rozottan politikai, hanem egyéb: szerelmi, vallásos, családi
tárgj^ú, nagyszámú népénekekben is minduntalan talál^nk
egy-egj', a kor nagy eseményeire emlékeztet hangot. Szeke
Ambrus gyönyör kis dalában a Székelyföldrl, megható
hség hangzik a magyarországi testvérek törekvései iránt.
Az üldözött protestánsok a gyászba öltözött hazát siratják;
a gályarabságra hurcolt papok Triesztben énekkel könnyí-
tenek szenvedéseiken. Szóval az élet minden viszonyába be-
hatnak a közdolgok s a szerelmesek dalai is nem egyszer
emlékeznek meg felölök.

A külön politikai költészet, hol gúnyos, hol lelkesít, hol
gyászoló énekeivel, verses történeteivel, már éppen nyomon
követte a nemzeti háborúkat. A XVII. századnak már els
felébl "6 költészetnek számos kézirati maradványa ismere-
tes. Bátori Gábor erdélyi fejedelmet több költemény magasz-
talja, Bethlen Gábort egy kitn gyászének siratja, mely-
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ben a divatos tudákosság ueni tudja elnyomni az igaz fáj-

dalomnak gyakran magával ragadó emelkedését. Zrinyi Mik-
l^nak, a nagy törökver költnek, kora halálát két ének
gyászolja. Vannak versek, melyek nevezetes férfiak, például
a harminc éves háborúban szerepelt s Magyarországon is

megfordult idegen tábornokok: Wallenstein, Boucquoi ellen

támadnak, mások ismét a protestáns fejedelmeket üldözik.

Epika. A voltaképeni kuruc költészetnek mintegy els
emlékéül Petkó Zsigmond Bátorító énekét tekinthetjük 1666-

ból, melyben már nemcsak a török ellen buzdít harcra, ha-
nem az elveszett szabadságnak visszaszerzésére is „a hajas
(vendéghajas) szomszédtól". Egy ideig még a törököt is be-

leszövi bajába a kuruc énekes, kinek „két pogány közt egy
hazáért ömlik ki vére". E gazdag költészet a Wesselényi-féle
zavarokat. Tököli Imre és II. Rákóczi Ferenc háborúit s a
bujdosás nyomorúságait, majd ötven évnek viszontagságos
mozgalmait énekli. Emlékei, melyeknek összegyjtését
Thaly Kálmánnak köszönjük, a magyar költi szellemnek
egyik legnagyobb dicssége, mint akár Petfi, és Arany köl-

tészete. Míg ez a magyar mííköltészetnek virágkora, a kuruc
költök munkássága a magyar népköltészeté. Alig ismerünk
a világon politikai mozgalmat, mely a nemzet minden osz-

tályának érzelmi világát minden vonatkozásában oly mé-
lyen áthatotta s oly gazdag és értékes költészetet termett
volna, mint a kurucvilág. E költészetet a francia Sayous
„valóságos kincsnek" nevezi a magyar nemzeti élet meg-
értésére.

A nemzeti forradalmaknak epikus költi is voltak. Egy
közülök Tököli haditanácsát írja le, mely 1681-ben Leopold
császárnak azon felhívásáról tartatott, hogy a bujdosók
térjenek hségére; az egj^es kuruc vezéreknek történeti

szempontból érdekes felszólalásai vannak, a költi rhetorika

erejével, versbe szedve, melyeket egy ízben az elkeseredett

s háborút óhajtó tábor viharos kiáltása szakít félbe. Rend-
kívül érdekesek azok a köszöntöversek, melyekkel Zrinyi
^ona gyermekei: Rákóczi Ferenc és Júlia, a már közel egy
éve ostromlott Munkács várában, 1686 május 22-én, édes

anyjokat nevenapján üdvözölték. Az 1697-diki tokaji zendü-
lés véres elnyomatását néhány erteljes hangú ének beszéli

és siratja el. A Rákóczi-háború verses Krónikája, Dalnoki
Veres Gerzson egyszer székely katonától, száraz, Tinódira
emlékeztet elbeszélése a háború eseményeinek elejétl v.é-

gig. Veres Gerzson a szatmári béke után még körülbelül húsz
esztendeig irogatott verseket, melyekben keser gúnnyal os-

torozza az idegen szokásokat, divatot, beszédet. A régi sö-
ket emlegetve, felsóhajt, hogy a hitA-ány magyart most az

idegen is csak neveti. Krónikájánál többet érnek a Rákóczi-

kor egyes hadi eseményeinek rövidebb feldolgozásai, melyek
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kivétel nélkül ers lírai hanguhitáak. Köziilök elevenségre

s szinte drámai erre nézve kiválnak azok a balladás hangú
költemények, melyek Oláh Geciröl és Rákóczi Lászlóról, a
kölesdi harcról (1703) és Esztergom megvételérl (1706) szó-

lanak. Az Ocskai László haláláról s ^erekes Izsákról írt

versek és a Rákóczi rézdobjáról szóló ballada nemcsak ná-

lunk, hanem a népballada egyetemes költészetében is a leg-

kiválóbb remekek közé tartoznak. Néhányuk szövegének hi-

telessége, st eredetisége felöl újabban kétségek támadtak;
de ha talán töredékes maradványokból vannak is átdolgozva,

megérzik rajtok a népies eredetiek ereje s e kéteseken túl

is marad elég hiteles emlék, hogy az egész kuruc költi ha-

-vomány csorbát ne szenvedjen.

Az epikánál gazdagabb a kuruc lantos köl- ^^^^

lószet. Évtizedeken át csatazajtól és daltól hangos az

egész ország, Balassi Bálint száz éves katonadalai és buj-

dosó énekei mintha éppen e nemzedék lelkébl fakadnának,
országszerte új életre kelnek; szellemök s a háborús világ

viszontagságai új meg új költket szólaltatnak meg. E gaz-

dag lírai költészet alapvonásai a gúny és fájdalom. Kuruc
és labanc csúfolódva támadnak egymásra; most káröröm,
majd hamaros kétségbeesés hangzanak dalaikból. Néha ki-

tn dalforma, a tartalomnak és alaknak csattanós össz-

hangzata, sok találó ötlet, ers kifakadás, magasztos föl-

emelkedés és keser humor, legtöbbször a köznyomorból fa-

kadt szenvedélyes németgyülölet jellemzik e verseket. Szer-

zik nagyobbára ismeretlenek; az ismertek közül megemlít-
hetjük a Eákóczi-forradalom hírére Németországból haza-
szökött huszárkapitányt, utóbb kuruc tábornokot: b. Palo-

csay Györgyöt, ki azonban a gyöngébb verselk közé tarto-

zott. Sajátságos, hogy nem annyira a gyzelmek és dicsség,
mint inkább a bajok, szerencsétlenség, fogság a leggazda-

gabb forrása e költészetnek. Maga a Rákóczi-nóta, e híres

forradalmi ének, mely a magyar nép emlékezetében máig
megmaradt, bár a tárogató, mely keletkezésekor kísérte,

már kiveszett a használatból, nem a gyzelmek idejébl
való, hanem a nemzet kétségbeesését fejezi ki a szomorú
jövendn a szerencsétlen trencséni harc után, mikor Rákóczi
szerencsecsillaga végkép elhomályosodott. Sok a bujdosó
katonák éneke (Janóczi András, Miszlai András stb.), kik a
forradalmak lezajlása után világgá bujdostukban vagy ott-

honukba sóhajtoznak vissza, vagy beletördve sorsukba,
egy-egy humoros hanggal könnyítenek leikükön.



ÖTÖDIK SZAKASZ.

NEMZETIETLEN KOR

16. Közállapotok.

A kor Az 1711-iki szatmári egyezség után tartós béke
je eme.

^^^^ következtek. A nemzet ki volt merülve a hosszú
harcok alatt s miután a bécsi kormány a durva erszak poli-

tikáján változtatott, lassankint beletördött kényszerhely-
zetébe. Beérte fbb alkotmányos jogainak s a vallásszabad-

ságnak biztosításával, országgyléseivel, rendezettebb köz-

állapotaival, melyek közt anyagilag ersödni kezdett s a régi

nemzeti vágj'^ak elhallgattak. Mária Terézia jóakarata és

ügyessége addig sohasem tapasztalt lelkesedést tudott ön-

teni nemességünkbe az uralkodóház iránt s a hazafi erények
elseje a nyilvános életben a hség lett. E viszonyok között

azonban a nemzeti élet csak csenevészett, a nemzeti iroda-

lom fogyott és satnyult. Ezekre vonatkozólag e félszázadot

i&éltán nevezhetjük a hanyatlás korának.
Az erdélyi fejedelmi udvar megsznt s a keleti Magyar-

ország is az ausztriai ház kormánya alá került. A szatmáxi

egyezség és a pragmatica sanctio szorosabban fzte nemze-
tünket, mely királyválasztó jogáról még a múlt század vé-

gén lemondott volt, az uralkodó családhoz. Elkelink min-
dig szíves fogadtatásban részesültek a bécsi udvarnál, mely
az akkor európaszerte divatozott francia míveltségnek keleti

központja volt. Részben Bécsbe telepedett furaink tovább

plántálták hazánkba az idegen szokásokat, erkölcsöket,

nyelvet és míveítségi mázt. Ez idben a nemzeties irányt

Európában mindenütt valamely világpolgárias szellem szo-

rította háttérbe s minket is ez általános áramlat borított el.

A magyar nyelvvel mitsem tördtünk; nagyjaink körében
csak francia és német szó hangzott. A németség terjeszti

voltak még a sok idegen keresked és mesterember s az or-

szágot bejáró német színészek, kik bohózataikkal nagyobb
városainkban s némely furunk (Eszterházi) udvarában meg-
fészkelték magokat. Középrendünk a deák iskojákból a latin

nyelv iránti szeretettel került ki, melyet társalgó nyelvnek



is használt. Egész vidékek eltótosodtak. Akik magyarul be-

széltek is, a tömérdek idegen kifejezés közbekeverésével

nyelvüuk tisztaságát hosszú idre megrontották. A holt

latin nyelven folytak az országgylési és megyei tanácsko-

zások; ez lett állami életünk nyelvévé 1714 óta Erdélyben
is. Csak kevesen voltak (Bod Péter), kik ez állapot visszás-

ságát, a nemzet életére való kártékonyságát felismerték s

a magyar nyelv mellett szavnkat felemelték.

E békés viszonyok között iskoláink száma nem ?i'y^''?'

fogyott, st szaporodott; de a tanítás rendszere nem szoüyok.

haladt az idvel. Az egész tanítás az ismereteknek korlátolt

és hiányos közlésére szorítkozott, mitsem gondolva a szel-

lem fejlesztésével. Csak az idszak vége felé állott be némi
javulás. A jezsuitákkal, kiknek kezén a megbövült s utóbb
Budára, a királyi palotába áthelyezett nagj'szombati egye-
tem, több akadémia és számos kisebb iskola volt, nemes ver-

senyt fejtettek ki a piaristák. A protestánsok háboi^gatáSok-

nak kitett iskolái élén a pataki és debreceni megtartották
rangjokat; jó hírben állottak a pozsonyi és soproni evangé-
likus iskolák is; ezekben már ismertetni kezdték a külföld
nevezetesebb szellemi mozgalmait. A tanítás nyelve úgy
ezekben, mint a katholiknsokéban,a latin volt. Tanári pályára
készül ifjaink srn látogatták a külföldi, fleg a német,
svájci és hollandi egyetemeket. Ebbe az idszakba esik a

selmeci bányászakadémia s több gazdasági intézet alapítása.

Mária Terézia a népnevelés érdekében is adott ki rendele-
tet.' — A könyvnyomdák száma nem igen szaporodott, a
meglevk szigorú fegyelem alatt tartattak s mködésüket
nem kis mértékben akadályozta az elleges könyvvizsgálat.
Könyvtárak jelentékeny számmal keletkeztek, különösen f-
papoknál, furaknál, iskoláknál és szerzeteknél.- — Ami a
mvészetet illeti, nagyjaink palotáik s fpapjaink templo-
maik építésében az akkor általán uralkodó barokk és ro-

koko-izlést követték. E stílek inkább majd a tömegek nagy-
ságára, majd a díszítmények mesterkélt túlhalmozására s a
szeszélyes képzelet korlátlan játékára, mint a részek nemes
arányára fektették a súlyt. A mvészek legnagyobb része
külföldi'l került. Nekünk is voltak jeles mestereink; közü-
lök azonban csak azok lettek ismeretesekké, kik, mint Ku-
petzki és Mányoki, külföldön arattak elismerést.'

—

*

]\Iind e tényezk közrehatása folytán volt e félszázad-
nak sok tudósa és nagy tudományos irodalma; ligy hogy
Benkö J^sef a tudományok arany századának nevezte el.

De e tudomány nem magyar, hanem deák volt s gazdagsága
ellenére eredeti szellem nélkül, iskolás irányban, félénken
haladt a külföld után. A magyar irodalom pedig szomorú
pangásban volt; eg^' magyar tudós társaságnak ismételve is

megpendített eszméje visszhangra nem talált.



Jegyzetek. 1. A tanítás ügye. Fels iskoláink a XVIII. században kül-

sleg virágzottak s nagyjaink, különösen fpapjaink, sokat tettek a nevelés
ügyének elmozdítására, új iskolák alapítására és a femiállók bvítésére.
Mária Terézia a nagyszombati egyetemet orvosi karral egészítette ki 1769-ben,
majd Budára tette át. Pozsonyban, Kassán, Gyrött, N.-Váradon, Zágráb-
ban jogakadémiát állított. A kath. fpapok közül, kik tanintézetekre nagyobb
áldozatokat hoztak, említésre érdemesek : Patachich Ádám, Foglár György,
gr. Batthyány József, gr. Volki'a Ottó, Bakó János stb. Az iskolaügy sokáig
egészen az egyház hatáskörébe tartozónak tekintetett. "A jezsuiták, rend-
jüknek 1773-ban történt feloszlatása eltt, 30 gimnáziumot, 12 papnevel
házat és világi konviktust láttak el tanárokkal. Utánuk legtöbb iskolában a
Pálfi Károlytól 1661-ben betelepített kegyesrendiek tanítottak, majd a ben-
cések, pálosok, ferenciek stb. A tanítás egész módszere a betanultatáson
alapult. A XVIII. század második felében mutatkozott törélijrés a tanügyinek
bels emelésére is. 1766-ban ]\Iária Terézia a magyar helytartótanács kebelé-

ben tanügyi bizottságot áUított fel, mely az országot tíz tankerületre osztotta.

A reform igazi idszaka azonban csak II. Józseffel köszöntött be. — A protes-

táns iskolák közül a debreceni, fleg Maróthi György alatt, A'irágzott ; a sáros-

patakinak ifj. Tsétsi János, a pozsonyinak Bél Mátyás, Tomka-Szászki voltak
nevezetesebb tanárai. Ezekben a természettudományokat már a század köze-
pén kísérletekkel kezdték tanítani s a külföldön fölmerült neviezetesebb hittani

és bölcseleti nézeteket is ismertetni, amennyire az akkori viszonyok között tehet-

ték. Erdély legnevezetesebb fiskolája: a nagyenj'edi, rendkívüli kárt szenvedett
1704-ben, midn a várossal együtt a lángok martaléka lett ; de már 1709-ben
folytatta munkásságát. Mellette a kolozsvári, marosvásárhelyi és udvarhelyi
kollégiumok említendk ; az elsben már 1734-ben jogot is kezdtek tanítani.

2. Könyvtáraink közül, melyek ez idszakban alapíttattak vagy jelen-

tékenyebb gyarapodást vettek, nevezetesebbek : a nagyszombati, utóbb budai
fiskoláé, becses könyveknek és kódexeknek gazdag gj'jteménye (a mai buda-
pesti egyetemi könyvtár)

; gróf Széchenyi Ferencé (a budapesti nemzeti
múzeuménak alapja) ; a bencések nagy könyvtára Pannonhalmán, a Rádaiaké
Pécelen (ma a dunameUéki ref. egyházkerületé) ; a debreceni, pataki, nagy-
enyedi és kolozsvári, iskolák könj^árai.

3. Képzmvészetek. Az építkezés e században nagyobb arányokban
folyik nálunk, mint Aalaha. Egész városok épülnek újjá, melyeket a török
elpusztított ; így Buda, Pest, Eger, mely utóbbi máig megrizte barokk jelle-

gét. Fpapjaink százszámra építenek új templomokat. Furaink építkezéseik-

ben valósággal keresik a szertelenségeket. Eszterháza kastélyát a Fert egyik
lecsapolt, mocsaras helyén Eszterházi Miklós herceg 1764-ben alapítja s a
rokoko-stílü épületet, mely arányaira a francia királyok versaillesi palotájá-

val vetekszik, hatalmas parkjával együtt, fogadásból két év alatt varázsol-

tatja a régi mocsár helyére. Ugyanez idben (1748—1777) építette Hillebrand

József, ugyancsak francia barokk-stílben, a budai királyi palotát, melyet
korunkban Ybl Miklós alkotott iijjá. — Eszterházi Imre priraás e kornak egyik
legjelesebb építmesterét és szobrászát foglalkoztatja : a bécsi Doimer Rafaelt,

kinek java müvei, a prímás sírkápohiája és Szent Márton lovasszobra, Pozsony-
ban láthatók. Szerzeteseink közül a mvészet ápolásában mindig elljáró pálosok
fejtenek ki nagy buzgólkodást e téren ; Budapest legszebb barokkegyháza, az
egyetemi templom, hajdan az övék volt.— A templomokat díszít idegen festk
közül Dorfmeister, Maulpertsch és Kracker válik ki ; fleg Egerben és a Dunán-
túl festettek óriás méret falképeket. -— A barokknak és a rokokónak anyagi
pompával hivalkodó; idegenek alkotta emlékeinél érdekesebbek s inkább szí-

vünkhöz szóknak igénytelen mesterembereink alkotásai . Ezek szintén magukon
viselik koruk mvészetének bélj^egét, de ami ez idben szint^ csodálatos,

nemzeti vonások liíjával sincsenek. Az akkor épül prot. templomok díszíté-

sében a rokokó népies elemekkel vegyül s ezek révén nemzeti jelleget nyer.

Mesteri technikájú kovácsolt vasmunkák nagy számmal maradtak ránk
Eger, Eperjes, Pest). Az ötvösség terén kiválik Szilassy János lcsei mester,

kinek »tfizben pikturált« zománcos képekkel díszített kelyhei, szentségtartói,

feszületei országszerte elterjedtek.
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4, Kupetzki és MányokI, mindegyik az arcképf^tésben volt kitn.
Kupetzki János Bazinban született 1667-ben. Korán külföldre került s életét

Olasz- és Németországban töltötte. 1740-ben halt meg Nürnbergben. Rem-
brandtot utánozta hatásos, de nem söti;t arcképein. — Mányoki Ádám a hont-

megyei Szokolán született 1665-ben. Ö is külföldre ment még fiatal korában
s egy ideig II. Rákóczi Ferenc költségén tanult Hollandban. 1713-ban Ágoston
k'ngyel király udvari festje lett Vai-sóban. Meghalt 1757-ben Drezdában.
-Modora igen finoman részletez.

17. Tudományos irodalom.

I. Történetírás.

A nagy szorgalommal zött tudományos mun- ,
Deák

kásság mellett, melyet fleg a papok és tanárok fej-
^'^°^*^*'™-

tettek Id (rendkívül nagy a jezsuita írólí száma), a magyar
irodalom ügye a múlt század sokat igérö kezdéséhez képest

pangásban volt. Ez csak a magijarországi deák irodalomnak
colt virágkora; a magyar nemzeti mívelödés megállani lát-

szott haladásában. ]\[agyarosabb irányú íróink panaszai, me-
Ij'ekkel fordítani igyekeztek koruk áldatlan állapotain,

csak kevesek lelkében találtak visszhangra.

A tudományok közül csupán a történet az, mely Történet.

az elbbi idszakhoz képest haladást mutat s az irodalom-
történet, melynek alapjai letétettek. Amabban az eddig di-

vatozott krónikaírásnak utolsó hatásosabb termékei jelen-

tek meg: Spangár András és Kovács János jezsuiták foly-

tatták Pettheö Gergely krónikáját; amaz 1731-ig, ez tíz év-

vel tovább. Említést érdemelnek Károlyi Sándornak, a hí-

res kuruc hadvezérnek, önéletírása és naplójegyzetei, melye-
ket íia számára írt; Pulai János munkája a szatmári béké-
rl, mely e nevezetes egyezkedés történetében egymással
szemközt^' álló pártok nézeteinek és törekvéseinek érdekes
képét nyújtja; nemkülönben gróf Székely László emlékezé-
sei, melyek különösen a múlt századi erdélyi társasélet is-

meretéhez szolgáltatnak érdekes adalékokat. Ezek mellett
maradt két nevezetesebb emlékirat, mely magyaros színre,

érzésre, kifejezésre egészen a múlt korszak jellemét viseli;

de keletkezésének idejét tekintve már ide tartozik. Ez em-
lékiratok természetességük ben elevenebbek, egyszerségök-
ben vonzóbbak és korjellenizö aprólékosságaikkal becseseb-
bek tudí^mányos irodalmunknak legtöbb, ez idszakbeli ma-
radványainál: Cserei Históriája és Apor Metamorphosisa.
Mindegyik kéziratban jutott ránk s csak újabb idben jelent

meg nyomtatásban.
Miklósvárszéki nagyajtai Cserei Mihály (1668— cserei.

1756) elkel csikszéki nernes családból származott. Ifjú

korában Teleki Mihály apródja volt, majd Tököli oldalán
katonáskodott, de csakhamar Leopold császár hségére tért
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s élete végéig ezen a részen is maradt. Labanc pártállásá-

ban megersítette a Rákóczi-forradalom, mely neki sok kárt,

hányattatást és bajt okozott. Hivatalokat is viselt: kincs-

tartói titkárságot, csíki fkirálybíróságot s a szatmári béke
után adójegyzséget. Hosszú életének végét elvonultan töl-

tötte Nagyajtán. Erdélyi históriája, melyen három évig

dolgozott, 1661-töl 1711-ig terjed; de Magyarország régibb

történetére is vet rövid visszapillantást s egyáltalában sok-

felé tesz kitéréseket maga elé szabott útjáról. Memoiret ír-

ván, megemlékezik családi körülményeirl, gyermekkora
viszontagságairól, élettörténete magánérdekíí részleteirl is.

Bár maga dicsekszik részrehajlatlanságával, felfogásában

sokszor nyilatkozik a konzervatív és kálvinista pártember.
Különben jól ismeri kora embereit és viszonyait, néhány
vonással találóan jellemzi ket, igazán és részletesen kinyo-

mozza az eseményeket s nem közönséges belátással mutatja
ki okaikat. De munkájának egyik legfbb érdeme kétség-

kívül könny folyású eladása, melyet babonásságig men
naivság, vonzó kedélyesség, tartózkodás nélküli szinteség
és bátorság jellemeznek. E história kedveltségének bizonyí-

téka, hogy kinyomatása eltt legalább 300 kéziratos máso-
latban forgott közkézen. Igen értékés még kiadatlan Naplója.

is s ebben gyermekeinek adott arany tanácsai.

Apor. A másik emlékrajz-író: Altorjai Apor Péter
(1676—1751) küküllei fispán volt s a Rákóczi-háború foly-

tán hosszas fogságot szenvedett, melybl csak I. József bo-

csátotta szabadon. Késbb báróvá s Háromszék fkapitá-
nyává lett; az 1717-iki tatárbeütés alkalmával a Székely-

földrl hárította el a veszedelmet. Öreg korában írt ma-
gyar munkái közül legnevezetesebb az, mely az akkori idk
szokásához képest deák címet visel: Metamorphosis Trans-

sylvaniáé, de nyelvben és szellemben egyaránt magyar. Ez
régibb irodalmunknak legnevezetesebb erkölcstörténeti mun-
kája. Irányát kifejezi második címe: „Erdélynek régi

együgy alázatos idejében való gazdagságából e mostani
kevély cifra felfordult állapotában koldusságra való válto-

zása." A német uralom óta meghonosodott új erkölcsökkel

szemben elsorolja a régi egyszerbb, magyarosabb szokáso-

kat s részletesen megismertet bennünket az önálló Erdély-

nek egész bels, társadalmi életével. Hol komolyan, hol gú-

nyolódva beszél a régi címekrl és hivatalokról, vendégsé-

gekrl, utazásokról, lakodalmi és temetkezési szokásokról. E
munka irodalmi kifejezése ama nagyon elterjedt gúnyos
szellemnek, mely e kor népköltészetében az új viszonyok s

a „náj módi" ellen bven és kíméletlenül nyilatkozott. Apor
a maga, családja, kora történetérl számos krónikás verset

is írt; így a Metamorphosist is kidolgozta alexandrinusok-

ban is.



A magyar uyelv korrajzok és emlékiratok mel-
történet-

lett azonban nem szabad megfeledkeznünk arról a ir&s.

latin nyelv történetiriísról, mely amazokat ' gazdagság és

úttör tudományos jelentség tekintetében messze fölül-

múlta. Ez irodalom legkiválóbb képviseli, mint általában

a század tudományos életének vezeti, a jezsuiták. Az új,

forrásokat gyjt és vizsgáló tudományos szellem megindí-
tója azonban » a század legnagyobb tudományú embere a
pozsonyi lutheránus iskolák rektora. Bél Mátyás (1684

—

1749). Zólyom vármegyei ocsovai tót születés volt s sze-

rette népét, de ersen ragaszkodva a magyar állam történeti

jogához. A haliéi egyetemet járta s pozsonyi rektorsága eltt
több helyen lelkészkedett és tanított. A külföld sok neveze-

tes tudósával összeköttetésben bámulatos kiterjedés nyel-

vészeti, történelmi és földrajzi tanulmányokat végzett. Hi-
hetetlen küzdelmek között folytatta fáradhatatlan levéltári

kutatásait s földrajzi búvárlatait. Már els értekezésében,

a hun-scytha írásról, megmutatta, hogy a sokfell gyjtött
anyagot mily derekasan tudja értékesíteni. Adparatus ad
históriám Hungáriáé cím gyjteményében, történelmi alap-

elveinek mesteri fejtegetésével, régi és ritka magyar törté-

neti forrásmunkákat tett közzé. Munkásságának legnagyobb
becs emléke azonban a Notitia Hungáriáé novae címen
megindított müve (1735—42), melyniek négy megjelent kötete
az ország északnyugati megyéit és Pestet tartalmazza. A
természeti viszonyok s az emberi élet kölcsönhatásából in-

dulva ki, megbecsülhetetlen tömegét gyjti össze, vizsgálja
meg és értékesíti az illet megyék természeti és népességi
viszonyaira, történetére, nemzetiségeire, családjaira vonat-
kozó adatoknak. A történeti vizsgálat és felfogás új útja
ezzel meg vala törve.

Ezen az úton halad a századnak két nagy emlék je-

zsuita történetírója: Pray György és Katona István. Az
érsekújvári születés Pray (1723—1801) a bécsi Teréziánum-
nak, majd a nagyszombati egyetemnek tanára s a budainak
könyvtárre, királyi történetíró s végül nagyváradi kano-
nok. Széles forrástanulmányain, biztosabb idszámításán,
józan kritikáján, nemzeti érzületén kívül említésre méltó,
hogy az els e korban, ki a magyar történet egész mezejét
átbúvárolja és feldolgozza. Fömunkái az Annales hat folio

kötete: az Annales veteres és az Annales regum Hungáriáé
(1761—70), mely I. Ferdinándig terjed. Forráskutatásainak
nyelv- és irodalomtörténeti tekintetben legfontosabb ered-
ménye a róla nevezett kódex fölfedezése. — Katona István
(1732—1811) a nógrádmegyei Bolykon született s a nagyszom-
bati, utóbb budai egyetemen a történelem tanára volt; II.

József alatt, nem tudván németül, állásától meg kellett vál-
nia s Kalocsán nyert könyvtárnoki állást, majd kanonoki
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széket. Ö írta. a legnagyobb magyar történeti munkát, a Hi-
stória eritica négy folyamának negyvenhárom kötetét, mely-
ben tárgyát a legrégibb idktl a maga koráig dolgozza föl.

Nem Pray éles ítéletével és4,elmés felfogásával dolgozik; de
a kutató, gyjt bámulatos szorgalmával és lelkiismeretes-

ségével. Az anyagot oly tömegben hordja össze és illeszti be
a források szavaival, hogy az Akadémia újabb forrásgyj-
teményeinek megindításáig jóformán valamennyi történet-

írónk belle merített. Praynak és Katonának, valamint többi

jezsuita történetíró társaiknak ideálja: a Tendi és katho-

likus Magyarország.

II. Az irodalomtörténet és Bod Péter.

Irodalom- Ez idszakba esnek az els magyar irodalom-
tünk történeti kutatások. Czwittinger Dávid bártfai ügj'-
kezdete.

^,^^ 1711-ben megjelent Specimenjéhen hazai tudósok
és tudománypártoló férfiak életrajzát adta, jóakarattal, de
kevés kritikával. Kiegészítette a Speciment Serpilius Dániel

Vilmos, pozsonyi lutheránus pap. Méltó a megemlítésre a
uagy tudományú, de korán elhalt Rotarides (Kerekes) Mi-
hály, evangélikus papjelölt, ki Németországban tanultában
írta és adta ki Históriáé Hungáriáé literariae lineamenta
címmel 1745-ben bevezetését egy nagyobb munkának, mely-
ben idegen támadások ellen lelkesen, de nehézkes nyelven
védelmezi a magyar nemzetnek mívelödésre, tudományra
fogékonyságát s egykori munkásságát. Mindkét munka
deákul van írva.

Bori F helyen érdemel azonbsin említést fels-cser-
^^*®'- nátoni Bod Péter (1712—1769), nem darabos stílusá-

ért s ki nem mívelhetett ízléseért, hanem fáradhatatlan
buzgóságáért a magyar míveldés emlékeinek összegyjtése
körül és egész írói munkásságának lelkes, hazafias irányá-

ért. Szegény szüléktl származott s korán árván maradván,
nyaranta marhákat kellett riznie s csak télen járhatott is-

kolába, hova élénk tudományszomja vonta. 1732-ben jutott

el a nagyenyedi kollégiumba, hol jó emberek gyámolításá-

val tartotta fenn magát; majd felsbányai tanító korában
egy kis pénzt gyjtvén, a felsbb tudományok tanulását is

folytatta, iskolai hivatalokat viselt, buzgón képezte magát
minden irányban s gróf Bethlen Kata támogatásával, ki

maga is írt egy vallásos munkát, 1740-beu kiment Hollan-

diába a leydeni egyetemre. Innen a legkitnbb bizonyítvá-

nyokkal, gazdag ismeretekkel és könyvgyííjteménnyel tért

három év múlva vissza s pártfogója udvarában. Hévizén,

lett lelkész. Majd 1749-ben a jövedelmes magyarigeni pap-

ságot fogadta el, melyet élete végéig megtartott. Buzgó lé-

lekkel áldozta nemzete és egyháza érdekeinek rendkívüli

munkásságban töltött életét. A tudományoknak sok ágát



mívelte: egyháztörténetet, nyelvészetet, földleírást, egyház-

joííot; de mimkáiLiak csak egy része maradt meg. Halhatat-

lan érdemet szerzett magának irodalomtörténeti búvárlatai-

\al, felkutatván, megjegyezvén, összegyjtvén és megbírál-

ván minden adatot, melyhez a régibb és egykorú magyar
irodalomra vonatkozólag csak hozzájuthatott. Ma már nem
egy régi írónk nevét és nem egy könyv címét csak az ö

közlésébl ismerjük. A Biblia /tisíóndjának negyedik részé-

ben a régi magyar szentírás-fordításokat ismerteti; Szent

Polijkárinisühan az erdélyi ref. püspökök életrajzait adja,

kik között több magyar író volt; egy kiadatlan latin munká-
ja l)an a magyar történetírókról értekezik; Pápai-Páriz Ei-

déliji Phoenixéhe becses jegyzéseket iktat a magj'^ar könjv-
n^onftatás történetérl. Legnevezetesebb és ismertebb mun-
kája a Magyar Athénás (1766), mely betrendben minteg>-

hatszáz magyar írót és ezek munkáit ismerteti bírálgató

megjegyzésekkel. Bod Péter mindenesetre egyike volt ama
keveseknek, kik a magyarság múlt századi megpróbáltatá-
sának napjaiban az utódok hálájára méltólag állták meg
lielyöket. Érdemes szorgalommal dolgozott kevéssel utána a

piarista Horányi Elek is, ki 1775—1777-ig adta ki nagy bet-
rendes írói életrajzgyüjteményét, a Memória Hungaro-
rumoi, melyet 1792-ben követett a Nova Memoria,egy kötetben.

Nyelvtudományi irodalmunk legnevezetesebb ter- líyeivé-

mékei idegen nyelveken Írattak. Tudósaink a század ^finn'iz*

els felében minden igyekezetöket arra fordították, ™"^-

hogy a magyar nyelv rokonságát kimutassák a zsidóval,

melyet minden nyelvek sanyjának tartottak. Ezen az ala-

pon állt a nagyérdem Bél Mátyás; ezen Kalmár Györgj', ki

egyetemes írást tervezett; úgyszintén Örtel János és Tsétsi

János. Az összehasonlító nyelvészetnek e tévesztett irányá-
ból els lépett a helyes útra Sajnovics Jáyios jezsuita csilla-

gász, ki a Vénus csillagnak a Xap eltti átvonulása vizsgá-
latára Norvégiába utazván, a lapp földön rokonságot fede-

zett fel a magyar és a lapp szavak között s e kérdést tovább
kutatván, 1770-ben a dán királyi tudós társaságnak egy ér-

tekezést nyújtott be, melyben a magyar és lapp nyelvet
(legalább a hajdankorban) azonosoknak állította (Demon-
stratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse). E
munka elször bizonyítván nagyobb készülettel és hatáso-
sabban a finn-magyar rokonságot, melyet külföldi nyelv-
tudósok már régebben sejtettek, összehasonlító nyelvésze-
tünkben korszakalkotó.

A magj'ar bölcseleti irodalom Apácai óta mitsem Bölcselet-

haladt. Egyik-másik iskolába beszivárogtak s deák ^^
iratokban nyomot is hagytak ugyan a külföld újabb rend-
szerei; de magyarul valamirevaló bölcseleti munka nem
Íratott. Sartori Bernát ferenci barát Philosophiája. (1772) is
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•

csupán amaz igyekezeténél fogva érdemes a megemlítésre,
mely szerint a tudomány mszavait igyekezett magyarul
adui; különben elmaradottságánál, szkkörü felfogásánál
fogva csekély érték, bibliai alapon álló munka. Érdekes
emlékünk maradt ebbl a korból II. Rákóczi Ferenc rodos-

tói bujdosó környezetébl is. Itt írta Kiss István 1730-ban
Magyar Philosophiáj^t, melynek egy kézirati példányát a
Nemzeti Múzeum könyvtára rzi. A korában divatos nép-
szer politikai erkölcstanok egyike: fejedelmek, udvari em-
berek, hivatalviselk, polgárok feladatairól és kötelességei-

rl. Fejtegetéseit igen jellemzen a haza iránti kötelessé-

geinkkel kezdi. Nem mély és nem új; de különösen eleven,

fordulatos, francia iskolára utaló, de gyökeresen magyar,
szép nyelve az, aminélfogva emlékezetet érdemel.
Földrajz. A földrajzírók líözül Bárányi László, az általá-

nos földirat megalapítója (1749), s Bertalaníi Pál jezsuita

válik ki purizmusra törekv munkája által: Világnak két-

rendbeli rövid ismerete (1757). Losonczi Istvánnak 1771-ben
kiadott Kis tükre, mely már alkotmánytant is foglal magá-
ban, közel száz évig közkézen forgott a protestáns isko-

lákban.
Termé- Természettudományi irodalmunk alig mutathat

meunyi- f^l Valamit Mátyus István küküllmegyei forvosnak
ségtan. tudományos ismeretekkel dolgozott Ó- és új diae-

tetikáján (1762) kívül. Az orvosi szak, fleg kisebb, gyakor-
lati célokra készített munkákban gazdagabb volt; különö-
sen sok az akkoriban nagyon pusztító pestis elleni tanács-

adás. E téren dolgozók közül elhíresedett Köleséri Sámuel,
erdélyi országos forvos; Waáli Mihály, kalandos élet ku-
ruzsló, ki füvészkönyvét Méliuséból írta ki; és Miskolczi Fe-
renc, ki magyar orvosi mnyelv megalkotására tett kísérle-

tet. — A mennyiségtanban a Számvetésnek mesterségével

(1743) maradandó nevet szerzett magának a korán elhalt,

tudós debreceni tanár, Maróthi György, ki els vívott ki f-
iskolájában nagyobb tekintetet az addig mellzött reális

tantárgyaknak.
Törvény- \ jogi irodalomuak egyetlenegy magyar terméke
mány. e korból Cserei Farkas munkája: Magyar és székely

asszonyok törvénye, mely azonban csak 1800-ban jelent meg.
Deák nyelven, fkép a nagyszombati egyetem és a jogaka-
démiák körében virágzott e tudomány; de hiányzott igazi

bölcseleti alapja s amaz emberiesebb, szabadabb jog- és ál-

lamtudományi eszmék, melyek a külföldön már ez idben
általán foglalkoztatták a szellemeket, hazánkba utat még
nem találtak.

Vallás. Végre a magyar hittudomány mezeje is, melyen
az elbbi századok alatt oly sok kitn elme állított mara-
dandó emléket nevének, sivár képet mutat. A protestánsok
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részéD nem lévén többé hatalom, melyre támaszkodhattak,
vallási crdekeikbeu sok sérelmet szenvedtek. A türelmetle-

nebb katholikus fpapok munkáikban a protestantizmus ve-

szélyességiét bizonyítgatták és elnyomását ajánlották. így a
szónoklatairól híres veszprémi püspök, Bíró Márton is. Ne-
mesebb szellemével kiemelkedik közülök Molnár János, sze-

pesi kanonok. Az ügyök mellett tollat fogott protestáns írók

vitázó irataikat csak külföldön nyomathatták ki. Különben
ezek között sem találkozott nevezetesebb szellem. — A bib-

liát többen (Bárány György, Besnyei György) lefordították,

de nem adhatták ki. Az erdélyi lelkészek közül számosan
(Kamarási György, Xádudvari Péter, Verestói György) ál-

lottak jeles szónokok hírében.

18. Széppróza. — Mikes és Faliidi.

Ez idszak prózája általában elsilányodott. A Kísér-

XVII. század íróinak és szónokainak szabatos, gyö-
^®*®^'

keres erejét bágyadt terjengés váltotta fel, nyelvök tisztasá-

gát az idegen szavak keverésének divata, st több nyelvalak
(pl. az ikes igék) szabályos használata is ekkor ment feled-

ségbe. Ue éppen ez idszakba esnek az egyházi eladások
formáinak befolyásától mentebb igazi szépprózának els
kísérletei is. Mellzve Fénelon uagyhíríí prózai eposzának,
Telemachnak,^ fordítását gr. Haller Lászlótól, mely elszéle-

sedö ertlensége mellett némi hajlékonyságot mutat, külö-
nösen két írót kell kiemelnünk: Zágoni Mikes Kelement és
Faludi Ferencet.

Mikes (1690—1762) iskoláiból egyenesen II. Rá- ^"i^*"-

kóczi Ferenc mellé került apródnak, kinek távoli atyjafia is

volt. A fejedelem iránt tanúsított hsége, de általában érzés-

világának minden irányban kristálytiszta nemessége egyi-
kévé teszi a legvonzóbb alakoknak. A szatmári béke után el-

hagyta hazáját, melyre „egyéb oka nem volt, hanem hogy igen
szerette az öreg fejedelmet". Készségesen ment ennek kísére-
tében Lengyel-, Francia- s végül Törökországba. Rákóczi ha-
lála (1735) után is Rodostóban maradt, hol egymásután men-
tek füstbe reményei, melyeket a magyar függetlenségi ügy
új lendülete, hazájába visszatérése s családi tzhely alapí-
tása iránt táplált. Egymásután haltak el mellle bujdosó
^társai s 1758-ban rá szállott a básbugi méltóság, vagyis a
menekültek fejének tiszte, melyet négy év múlva bekövet-
kezett haláláig viselt. Számzetésének unalmát irogatással
enyhítette; olvasmányait fordítgatta, átdolgozta; élményeit,
tapasztalatait följegyezte. Az utóbbiakból szerkeszthette ösz-
sze amaz, állítólag egy „nénjéhez" (Groff P. E.) írott levél-

sorozatot, mely írói munkásságának koronáját képezi. Szel-
lemökre nézve e levelek a kurucvilágba, íratásuk idejére

Beöthy : Irodalomtörténet. I. 6



82

nézve a nemzetietlen korba, megjelenésökkel pedig (1794) a
lelújulás korába tartoznak. Számuk 207; az elsnek kelte:

1717 október 20, az utolsóé: 1758 december 20. Vegyesen il-

leszti Törökországi leveleskönyvéhe Mikes a Rákóczi-
emigráció dolgait, erdélyországi emlékeit, a török biroda-

lom társadalmi és politikai viszonyait, gazdasági dolgokat,

francia olvasmányainak ^kivonatait, átszve mindenütt saját

vallásos, megnyugvó, az élet viszontagságai közt megtisztult

gondolataival. A tiszta és nyilt lelkek szinteségével mond
el mindent, ami élete körében és lelki világában történt;

Négyesy László találóan veti össze Mikes leveleit Petfi köl-

tészetével. Szeretettel teljes lélek és gazdag kedély sugárzik

mindenütt e leveleknek hol tréfás, hol megható hangjából.

Keresetlen, természetes csínú stíljök tekintetében pedig
máig mintául szolgálhatnak. Mikes még egészen az elbbi
század tiszta, nemes nyelvén ír; de szemléld, gyöngéd, köl-

ti lelke megadja ennek azt a bájt is, melyet eltte hiába
keresünk. Jellemz stíljében közmondásos és képes beszéd-

módjának eredeti leleményessége, ereje és elevensége; ezt a

beszédmódot maga „székely nyelvnek" mondja. Irodalmunk-
ban az els, határozottan egyéni próza az övé. Többi munkái
közül megemlíthetjük az újabban felfedezett Mulatságos
napokat, melyben Gomezné, akkoriban nagyon kedvelt fran-

cia írón, regénysorozatát ültette át magyarra.
Faiuiii. Mikesé mellett méltó elismerés illeti meg Faludi
Ferenc (1704—1779) prózáját. Németújvárott, Vas vármegyé-
ben született, korán jezsuitává lett s tanulmányait Bécsben
és Grécben végezvén, Ausztriában és Magyarországon több

helyt tanárkodott és viselt egyházi hivatalokat. 1741

—

1746-ig Rómában a Péter-templomban volt magyar gj^ón-

tató. Szerzetének eltörlése után, 1773-ban, Rohoncra vonult

s itt is halt meg. Faludi, mint költ és prózaista, e sivár

idszak legérdemesebb írói közé tartozik. Számos erkölcsi s

életbölcseleti munkát írt idegen források után: Nemes em-
ber. Nemes asszony, Nemes úrfi. Udvari ember. Bölcs ember.
Szent ember (eredeti). Téli éjtszakák. Ha az eszmék, melye-
ket e mveiben elad, kölcsönzöttek is, a magyarosságában és

folyamatosságában kitn nyelv egészen az övé. Míg Mikes-
ben inkább a régi nyelv jutott megnemesített kifejezésre,

Faludinál az újító, gazdagító tehetség nyilatkozását látjuk.

Anélkül, hogy nyelve kevésbbé volna gyökeres, mégis ma-
gán viseli az újítónak magyaros szellemben bvít, idomító

kezét. Ügy hogy e munkák méltán szolgaihattak volna he-

lyes kiinduló pontjául az általános nyelvreformnak, mely-

nek szükségét íróink nemsokára érezni kezdték. Faludi

mint lírai költ is kivált kortársai közül és egy iskolai drá-

mája is maradi.
Jegyzetek. 1. Fénelon Ferenc (de Salignac de Lamothe, 1651—1715)
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régi nemes francia család gyermeke volt s egyházi pályára lépvén, korán

aerezetcs megbízásokat végzett, különösen a hugenották térítése körül. Szelíd

elke. sznbad gondolkodása és ékesszólása korának egyik nevezetességévé

:ettt'k. Cambrayi érsek s XIV. Lajos unokáinak nevelje lett. Bölcseleti írá-

sain kívül növendékei szániára készítette kitn regényét : Les nvenlures de

TiUiiiaqae (Telemachos, Odysseus fiának kalandjai), mely azonban szatirá-

lak tekintetvén az akkori versaillesi udvar ellen, .csak késn jelenhetett meg.

E munka a legtetszetsebb alakban, kitn eladással tárgyalja az uralkodói

;rkiilc*tant s mint a legkedvesebb olvasmányok egyike, világhírre jutott.

lí). Költészet.

A függetlenségi vágyak, melyek a XVII. század Áitai\nos

»^égén s a X\'I1I. elején egész nemzeti költészetünk- ^*^ '*^"'^'

ben oly gazdíigon és liatásosan nyilatkoztak, a szatmári béke
megkötésevei, Ixákócziiiak és társainak kibnjdosásával, las-

sankint elliallgaLlak. Elkelbb osztályaink az új viszonyok
iözött új szokásokat váltottak s az idegen nyelv míveldés-
jel, melyre szert tettek, mindjobban eltávolodtak a néptl.
E niíveltség következménye volt, hogy az egész nemzetnek
szóló, önnek érzelmeibl táplálkozó költészet helyett egy új-

lak csírái kezdtek mutatkozni, mely idegen minták befolyá-

sát árulta el. Természetes, hogy ilyen körülmények között

a, népköltészet tárgyakban, eszmékben szegényedett. Egy
ideig visszhangozta még a kurucvilági nemzeti eszméket,

azután nem az egész nemzet, hanem csak a maga bajaival,

terheivel foglalkozott. Általános érzelmek éneklésén kívül

gúnyolódott az új divat és szokások ellen és panaszkodott a

Hétéves háború nagy költségeire, a robotra, adóra.

A régi magyar költészet hagyományai, melyek közt

Grj-öugyösi darabjait tekintették legbecsesebbeknek, csak
lehány csekély tehetség versírót ösztönöztek munkára,
[lyen volt, tréfás színezettel, olasztelki Kolumbán János, ki

Vida Gi/örg.ij tordal hadnagjj (egy mindenkit rászed, Csa-

.óka Péter-féle alak) íréfálódásainak históriáját írta meg és

:idta ki 1758-ban. Sokáig kedvelt népkönyv volt, hasonlóképen
1 korában „magyar Apollónak" nevezett gróf Lázár János
P/o?i/?í/ájához, mely verses útleírásnak és regénynek, m-
ilkat nélküli, francia forrás után készült keveréke. Kétség-

telenül értékesebb ezeknél a Cziráky-eposz, Völcsei Tóth Ist-

ván históriás éneke 1742-böl, mely gróf Cziráky József ezre-

iesnek az els sziléziai háborúban vitézkedését s Prága alatt

elestét beszéli el. Szerzje tanult Gyöngyösitl, st Zrínyitl
is; vannak jó képei, hangzatos versszakai; de a költ igazi

tiivészetére nézve csak Tinódi utóda. Érdekes ez a soká kéz-

iratban lappangott terjedelmes elbeszélés azért is, mert az

L741-diki országgylés felláugolásának Mária Terézia mel-
tett: egykorú, legrégibb költi emléke.

A világi líra két nevezetesebb képviseljén: Fa- Faiudi,

ludi Ferencen és b. Amadé Lászlón, a magyar költi ^ ^'° '*'
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liagyomány hatása mellett nyugoti dalformáké látszik. Mind-
két költ dalai csak késbben jelentek meg, Faludi már életé-

nek abban a korában kezdett verselni, mikor nem annyira a
pillanat változó érzelmeinek heve, mint inkább megállapo-
dottabb életnézet nyerhetett kifejezést költészetében. A kö-
td pajzánság is, mely beletévedt, egy derült és nyugodt
lélek tréfálkozása. Néha mesterkéltségig ügyesen alkotta dal-

lamos lebegés verseit, srn használván, Amadéval együtt,

a ráüt és visszatér rímeket. Sok mindenfélérl énekel: sze-

relemrl, természet örömeirl, nyugodt bölcseletének tételei-

rl. Tárgyait szereti minden oldalról kimeríteni, eszméit a
képek és hasonlatok teljes összeállításával világítani meg.
Teszi pedig ezt mindig jókedv enyelgéssel, derült bölcseség-

gel, ártatlan gúnnyal. Mint Arany János Öszikéi, Faludi
versei is az öregkor költészete, melybl azonban nem szen-

vedések emlékei és lemondás hangzanak, hanem nyájasság
és okosság. Francia mintákra pásztori verseket is írt, melyek
nála sem természetesebbek és igazabbak, mint azoknál, kiket
követett.

Amadé. A világi dal másik mívelje: b. Tárkonyi Amadé
László (1703—1764), az s Guthkeled nemzetség sarja s a szin-

tén költ Antalnak fia, a hadi pályán huszárkapitányságig
vitte, Mária Terézia alatt (1742) a nemesi felkel seregben
pedig ezredességig; majd a pozsonyi udvari kamaránál lett

tanácsos s e hivatalában halt meg. Amadé egy tekintetben
ellentéte Faludinak: a pillanat költje. Zengzetes dalaiban
szerelmének hol könnyed bánatát, hol változó örömeit, majd
a katonaélet gyönyörségét, a házasélet bajait stb. énekli.

Amadét a majd két századig élt Balassi-iskola egyik kései

képviseljének tekinthetjük. Versei, melyeket részben csak

úgy rögtönzött, csinos ötletekkel, képekkel bvelkednek. Sze-

relmeirl írt egy lírai regényt is; de ez kiadatlan. — Még
nálok korábban találkozunk a két els költ Telekivel, az

els Józseffel és utána Miklóssal. Amaz ifjan halt el 1729-ben

s egy elégiája maradt, melyben hazájától búcsút vesz; emen-
nek pedig egy dala, melynek könnyed érzésével és játszi for-

májával sajátságos ellentétben van sok tudós vonatkozása.

De szerzjérl azt tartották, hogy „él és mozgó bibliothéka".

Rádai Az egyházi lírában mind a nyelv nemességét és
^^*"

erejét, mind az érzés igazi buzgóságát tekintve els
helyen állanak Rádai Pál énekei. Rádai II, Rákóczi Ferenc-
nek volt bels titkára s politikai küldetésekben megfordult
Lengj^el-, Svéd- és Poroszországban. Szintén követképen Ben-
derben jártában 1709-ben dolgozta sajtó alá Lelki kódolás
cím imádságos könyvet (megj. 1715.), melyhez függesztette

egyházi énekeit. Amadé László édesatyjától, b. Várkonyi
Amadé Antaltól is maradt ránk 1736-ból egy füzet vallásos

költemény, nagyobbára Balassi-versnembeu s élénk képze-
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lettel es ers hittel írva, melyek közül legérdekesebbek a mc'í??/
í//otio aologról, a lialálról, végítéletrl, pokolról és mennv-
orszagrol szóló énekek. Ezenkívül megenilítlietjük Szönvi
heuy.imm Szentek hegedjét, melyet a református nép ma
IS kedvel.

.SZ(11^
A színészet egészen a katholikus iskolába szorult. .-,z.ne.

i^zeknek, fkép a pálos, jezsuita és piarista intézetek- '^'^'•

nek növendékei játszottak ünnepi alkalmakkor — legtöbb-
ször deák, de néha-néha magyar— darabokat, melyeknek tár-
gyai leginkább a bibliai vagy világi történetbl vétettek \
magyar iskolákban gyakran adták el Buda megvételét és
Savoyai Eugéu diadalait, Zrinyi és Dobó hstetteit.*Annak
azonban, hogy e darabok mintegy a drámairodalom iskolá-
jává legyenek, nagy akadályára szolgált megkötött voltuk-
a jezsuiták szabályai szerint még ni öltözetnek sem volt sza-
bad bennök elfordulni. Szerzik inkább feltaláló és mese-
szovo, mint jellemz tehetséget tanúsítottak. Ilyen volt Faludi
Lomtantinus Porphyrogenitusa, melyet a nagyszombati kol-
legiuin növendékei adtak el. Az idétlen Constantinus, kelet-
római csaszarú, két gyámja: Romanus és Phokas eg^Tuás
ellen agyarkodván, amaz kitúrja társát az uraságból; de fék-
telen nagyravágyásában Constantinust is meg akarván fosz-
tani a tróntól, melyet saját fiának szeretne megszerezni, gy-
löletessé lesz. Phokas megbuktatja s maga Coustantin lép a

V'í"^?;
tartozik még ugyancsak Faluditól az olasz ere-

cieíu Uicsar Egyptomhan, továbbá Kunics Ferenc szónoklás
nj elv bedeciása és Kozma Ferenc Jekóniása, mely már vi-
lágosan színi hatásra számít. Illei János is buzgó és nem
tehetségtelen mívelje volt az iskolai drámának; mvei közül
említést erdemeinek: Salamon, László loglya és Ptolomaeus.A népies bohózat is az iskolai színmvekbl látszik ki-
iKlulni. Fgy ilyen tragédia melletti eladásra volt szánva

,-r.'f"f ^^-^Y'''!'
^^^""^ szerzetesnek úgynevezett közjátéka

L<05-bol, mely három, lazán összefüggesztett felvonásban alemet larsangi játékok durva tréfáit honosítja meg. Asszo-
lyok csúfságának nevezhetnk, mert a régi néphumor leg-
kedvesebb motívumát, az asszonyi nem ellen való csúfolko-
.ast eleveníti fel a múlt századok gúnyverseiböl. Csúfolja aen leányokat, az asszonyi fecsegést és iszákosságot. Dialóc^iai
coze mar énekek vannak szve. Sikerült tor^alakok és a kor-
-iszonyok szatirikus rajza tüntetik ki a piarista Pállva Ist-
annak, a dan Holberg egy német átdolgozása után készített
szinten névtelen bohózatát, melynek tárgya (s címe is le-
etnej: Versengés a szenátorságért.
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A FELÚJÜLÁS KORA.

20. Közállapotok. :

Politikai Mária Teréziának sok intézkedése tannsítja, I

IS' hogy hálával és vonzalommal viseltetett a magyar

nemzethez Tagadhatatlanul buzgón igyekezett nemzeteink

mSdlsének emelésén; de abból a meggj-^izödesbol indulván ,

£ ho^y a nemzetiség, külÖDÖsen a nemzeti nyelv, akadálya a

nvn-ati m?4ltség meghonosodásának Magyarországon, tar- •

sadalml í^i^n mindent elkövetett a németesítés érdekeben.

VaSnleg ilven célzattal alapitá 1760-ban a magyar test-

esé4 1 vagy gárdát, melybe minden vármegye ku dott it^a-

k.t AbékS németesítés a nemzet kimerültségének es meg-

essenek idegén virágzott ;s; de.a ^^^^]^:^^
vé-e felé öntudatra kezdett ébredni a nemzet a hazahas iz^a

tármegkezddött s a nemzeti irodalom, hosszú hallgatás után,

mecSit életre támadt. Felújítói között a f érdem éppen a
|

Sa néhány tagját illeti. Ez új irodalom gyorsan megérttette

f'Í":rhogy miiyen kincset kell féltenie nj^lveben. Az

elé-edetlenség országos lett, mikor az emberszeret de koi

IMot ismerni^nem akaró 11. fózsef, visszásnak tart.^n a
^^^^^^^

,

iisveknek a holt latin nyelven vitelét, 1 ^84-ben renüeietet

,

adott ki hogy hivatalos nyelvül Magyarországba is a nemet

hozassék be A vármegyék felterjesztéseket intéztek a^ ren-

dedet eUen! de mindhiába. Ekkor keletkezett idegenkedés

sok hazánkfiában a latin nyelv ellen is, melyet utkeszio-

nek teldntettek a német eltt. Az állandó s már-mar ki-

t^tSkö közingerültség 179(M3en ^^alálos agyán megis

rábírta Józsefet, hogy egyéb uDitasaival eg> utt nemete

sítö intézkedését is visszavonta. A híres l^-^iia

^^o-iid országgylésen, melyet II. Lipót tartott, mar hango-

Tm.'" san nvilatkpzott a nemzet, hogy osi jogai mellett

ivelvéreis féltékeny. Még a magyar öltözetet is fölvettek ujra.
n^elvereisteite y ^ ^^^ emelt az ellen, hogy valaha a

t^ magyar nemzetre idegen nyelv erszakoltassek; a

J.ovar^vefvnek addig is, míg hivatalos nyelvvé emeltethet-

S^f az iskolákban taníttatása elrendeltetett. Majd kimonda.
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tolt, hoíy a hivatalok csak magyarul tudókkal töltetnek be.
luuen kezdve uyelvüuk mind nagyobb tért hódított magának;
az lS05-iki országgylés a hivatalos élet széles körébe a deák
mellett való behozatala felöl intézkedett. II. Lipót rövid ural-
kodása új korszakot nyitott volna a magyar állam történeté-
ben, ha a bekövelkezett francia háborúk (1794—1814), a bécsi
kormány szabadságellenes és önkényes irányzata s a nemzet
egy részének a régihez való makacs ragaszkodása az átala-
Iculásnak útjában nem áll. Az országos reform munkája alig
mdult meg, máris abbanmaradt. A jelentékeny áldozatoknak
pedig, melyekkel Magyarország a Napóleon ellen viselt há-
borúkban résztvett, egyéb eredménye nem lett, mint Reakciö.
hogy hazánk sem kerülhette ki az Európaszerte lábrakapott
reakciót. 1812-ben az országgylés már elkeseredve oszlott
szét s ezután tizenhárom évig nem hivatott össze. A bécsi kor-
mány önkényesen szedette az adót, a szabad szólást erszak-
kal es kémkedéssel elnémította, az ország területé1)öl a Száván
tuh részeket elszakította, a külföldre járást megnehezítette,
a szellemi szabadabb mozgást kemény könyvvizsgálattal el-
nyomta. Alkotmányunkkal mitsem törd, legerszakosabb
rendeletei a jöv idszak idejére esnek, mikor aztán a bekövet-
kezett nagy nemzeti visszahatás az igazi reformkort meg-
nyitotta.

E változatos idszak legellenségesebb körimé- Tanügy.

nyei között is folytonosan adott életjelt magáról a -nemzeti
szellem, mely már a magyar nyelv kimívelésére és terjeszté-
sere buzgón törekedett. Ha másutt nem lehetett, legalább az
irodalom es társasélet terén folyt a nemzet szellemi és anyagi
lejlesztésére irányuló mozgalom. A sok változáson keresztül-
ment iskolák IS lassanként ápoló fészkeivé lettek a magyar
.'rzesnek. II. József a szerzetes rendek nagy részét eltörölvén,
liozos vagy nemzeti iskolákat létesített, melyekben világi
;anarok alkalmazásán és a német nyelv általános behozatalán
igyekezett. Az általa meghonosított szabadabb irány utána
ismét megváltozott, de szerencsére a nemzetietlen is. Üjra
számos szerzetes alkalmaztatott és a magyar nyelven való
tanítás elrendeltetett. Ez azonban nem egykönnyen tudta még
iskoláinkból kiszorítani a deákot. A nemzeti nevelés ápolása
tekintetében jó példával mentek ell a kath. papnevel-házak
s a protestánsok is némely tudományokat a XIX. század
elején magyarul tanítottak. A József császártól Budáról
-Pestre áthelyezett egyetem els magyar nyelvtanára: Vályi
András legbuzgóbb szószólói közé tartozott a magyar nyelv-
nek iskoláinkban.^

'Egy magyar tudós társaság felállítására is mu- Akadé-
tatkozott igyekezet, bár még ebben az idszakban tervíc'
siker nem koronázta. Már Bessenyei György, az új irodalom
megkezdje, készített 17Sl-ben Jámbor szándék címmel egy
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tervrajzot, melyet Révai Miklós kiadott. Az utóbbinak lelkes

izgatásaira történt fleg, hogy az 179ü-iki országgylés bizott-

ságot nevezett ki, mely az indítványozott „magyar tudós tár-

saság" tervezetét kidolgozza; azonban a többi tervvel együtt

ennek kivitele is a következ idszakra maradt. Sikertelenül

emlegette ez ügyet az 1807-iki országgj'lés is. A kérdést iro-

dalmilag folytonosan vitatták és tárgyalták; újabban külö-

nösen gróf Teleki László (a költ fia és a történetíró atyja) s

Fejér György (1806 és 1809) foglalkoztak vele. Mindennek el-

lenére most még csak az ország különböz részeiben alakul-

tak kisebb köríí nyelvmível társaságok, mint a Kis Jánostól

alapított soproni (1790) és az erdélyiek (1792—3, majd 1818);

Marezibányi István pedig addig is, míg a sokat sürgetett aka-

démia létrejöhetne, magyar irodalmi munkák jutalmazására

díjat alapított, melyet több ízben (elször 1817-ben) maga
József nádor adott ki. Közintézeteink történetében emléke-

zetes gróf Széchenyi Ferenc áldozata is, ki nagyszer könyA'-,

kézirat- és pénzgyjteményét az országnak ajándékozván

(1802), ezzel a Nemzeti Múzeumnak vetette meg alapját, mely-

nek felállítását az 1808-iki országgyíílés rendelte el.^

Hírlapok. A mívcltség tcrjesztéséuek, az olvasó közönség

szaporításának és biztosításának hathatós eszköze a hírlap-

irodalom, mely nálunk fezintén ez idszakban alapíttatott

meg és indult virágzásnak. Legels magyar hírlap a Magyar
Hírmondó volt, melyet Rát Mátyás kezdett 1780-ban Pozsony-

ban s több más hasonló vállalat követett. Els hírlapjaink

szerkeszti és kiadói mind lelkes és áldozatkész bajnokai vol-

tak a magyarság és különösen a magyar nyelv ügyének; lap-

jaik jövedelmébl nyelvünk mívelését illet kérdésekre díja-

kat tztek ki (Görög Demeter és Kerekes Sámuel, Kulcsár

István). A magyar nyelv fejlesztésének, csinosításának érde-

kében legtöbbet tettek szépirodalmi folyóirataink, melyek

részben legkitnbb íróink (Kazinczy, Bacsányi, Kármán)
szerkesztésében jelentek meg. A XIX. század második tizedé-

ben már nevezetes tudományos folyóiratok is keletkeztek.

A politikai sajtóra azonban idszakunk legnagyobb részében

kemény vizsgálat nehezedett, minélfogva a nyugoti Európát

foglalkoztató szabadabb eszméknek tolmácsai nem lehettek.

E szigorú cenzúra nagyban gátolta a nyomdák mozgását is,

melyeknek száma rendkívül megfogyott; 1805-ben alig volt

több tíznél.'

Színé- Ez idszak elejére esik végre a magyar színészet
®^^*-

új életre ébredése is, melyet az utóbbi évtizedekben

csak néhány mkedvel eladás képviselt. Révai és Péczeli

figyelmeztették ez ügy fontosságára a nemzetet. Az 1790^iki

országgylésen is szóba került, hogy a magyar nyelv míve-

lését mennyire elsegítené egy játékszín felállítása. E buzdí-

tásra állt össze még ez évben Kelemen László társasága, mely
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fTw^n T ""i^í^y
kénytelen volt abbahagyni mködését a

sebben .^nivu'í''^
^^'""^^ ^'"'''^'' izgatására szerencsé-sebben alapíttatott meg országos és magán támogatás mel-elt a színeszet; az itteni állandó társaság gyakran járt kikisebbekre oszolva, Magyarországra is.^

^^^^^an jart ki,

-íw.*'^^'',"**'^^/•. ^ ^^"'^^5 "gyét II. József naev fiffvelemben r<-.^,»

mely íelóúe légi. 'lkbbÍrz«cÍk k-iben ™í'A^t' fP' f«*-«é.,

xrá'i£ait:rs„Si^'e£áSSi^^^^^^^^
kezdett javításit folytatta é, számS zapStl §''t"wlb?'./Jí-^

fel 8 az iskolák számára felügyelket rendelt. Ilvenekiiltak TH.l i T V

sagnak tánctermek, színházak s eayéb n^nlvánn., l.ph-Ít iTr !-
^*^ ^^J"-

tetett) a fegyelmet meglazította.
'^^ njnlvanos hehek látogatása megenged-

2. A magyar nyelvmível társaságok között ez idszakban ^uí^

káss46á,osataz,848.iu'LSltm'ÍÍL"o1,a™ b ;IS^^^kom mozgalmak is vezettek némi eredményre Ánnt.V, "''87''''*'

az 1791-ilu;orsz%gyMés törvénycikket aSr^tíSizt^^^Nyelvmível Társaságról, melv ióválianvi^ r™/„, l Í-!S! ,** magya-.

vásárbelytmegiskeldtemkfidéSt !^í
reményében HOS-ban Maros,

feloszlott; 1818-ban új .a "ózzátok tóf mf.TT" ^'T?"™"' 1«'»-'«^"

^'í-Ki-^'SgiSS^^St -^S^eS^S^ Sn!
1t l'rtfa'ir" -«^-'-i í^í^i-i- s.^^^^^^^^ ^^-
T.á. A magyar hírlapirodalom 17SU. évi ian hó i 4n ;, ^ u

(francia f?rradalonrnaSn háború' íl^^^
bekövetkezett világeseménvek

pontja Bécs volt. ítr^erX kSi^ hírlapirodalom köz-

továbbá F^oü SmíX'^eS^^^^^
Kármán Urániája (179i) és Ku cs£ wián ^' ^^^""^^^ Orphe^is, (1790),
A nagyobb tudományos LSóíatofMTvf.^f^^ ^f^tságai (1817-tl .

megindított ^n/éZz,i k^e^.^Í8li-l8l^^ Gábor által
emelésére hatott. Nemkülönben V rwi' ™ ^ ^^I^^.^^

irodalmi míveltség
indít. Fejér György^:Í^??b'SkUlj;r^^^^^ /fÍV^^^^'az ismeretek minden ágából, fleg a nohtikarSl.T -

* í*''^^^' "^^'•^"

hozott kömiyebb modorban í.tSzreménvekp; Tr^^ ^' nyelvtörténetbl
günkre nagy hatása volt

közleményeket s irodalmunkra és közönsé-

elején •i^.í?f^^"S^^'^2S^;? égésétJelentüc az idszakún,
.iak játszották raludi C^Üft" ^ iS^ír ^SSá^^
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Kelemen László vezetése alatt, a budai német színpadon 1790 október 2o-en

tartotta els eladását. De a pesti és budai német színházak berloje, gróf

Unwerth, annvi akadálvt gördített a magyar vállalat elé, hogy a buzgó tar-

sasá<T csak 1792-ben folvtathatta eladásait ; azonban a közönség partíoga-

sának hiánva miatt már^ 1795-ben feloszlott. Erdélyben ez ügy szerencsésebb

feildésnek indult. Itt állandó társaság mködött, me y Magyarországra

is ki-kiiárt. Már 1795-ben harmadfélszáznál több szmdarabia volt melyeket

részint iobb íróink, részint maguk a színészek írtak s fordítottak vagy át-

dolgoztak. A magmr színészet történetére (a budapesti Xemzeti Szmhaz meg-

nvitásáig) 1884-ben pálvázatot hirdetett a Kisfaiudy-Társasag Az els díj-

jal Bayer József munkája jutalmaztatott, mely két kötetben 1^8 /-ben jelent

meg; a másodikkal Váb Béla egykötetes müve, mely meg 188b-ban

kiadatott.

21. A költészet áttekintése.

I. Költi iskolák.

Kiasszi- Ez idszakban, melyet a magyar irodalom úm-
c izmus, születésérl szoktak elnevezni, a költészetre nézve

jellemz a klasszikái elv uralkodása. Klasszicizmus néven

azt a költi irányt értjük, mely a régi görög és rgmai koltok

példáján és mbölcselk szabályain alapszik. Jellemzik: az

elvontabb eszményiségre, általános emberire, összhangra

törekvés; a formaszépségnek legkiváltkép megbecsülése; az

antik szellem képzeletvilágához (mithológia, görög-római tör-

ténet) és hagyományos malakjaihoz való ragaszkodás, i.1-

lentéte a regényes költészet vagy romanticizmus, mely a

középkori román népeknél, részben a keresztyénség befo-

lyása ala+t, fejldött ki, nemzeti alapon áll s összeköttetés-

ben van a népies költészetekkel, szereti a jellemzetest es

e^^yénit s formában és tartalomban több szabadságot enged

a'képzeletnek. Különböz idkben e két különböz elv ural-

kodott az európai költészetben. Abban az idben, a XViii.

század második felében, mikgor a magyar irodaiom uDDaszii-

letett, a klasszicizmus volt az uralkodó.^ De nem a maga

tiszta eredetiségében, hanem úgy, amint átalakult a íran-

ciáknál, kiknek legnagyobb költi a XVII. (Corneille es

Racine tragédiaköltk, Moliére vígjátékíró, Boileau tan

költ 2 stb.) s ezek utódai a XVIII. században (Voltaire re-

gény-, eposz- és drámaíró, mellette több bölcselked es re-

gényíró) =» ez irányt követték. Az nálok kifejlett s ál- vagy

új-klasszikainak nevezett mirány jellemz sajátságai: az

Aristoteles nevében követelt drámai hármas-egységnek (ido-,

hely- és cselekvényegység) és tárgytávolságnak szoros meg-

tartása, kimért szabatosság, az érzelmek terjengs festése,

az eladásban finomság és elmésség, ünnepélyesség es szó-

noki páthosz; általánosan használt versformaDok
^
az

alexandrin." Akkoriban európaszerte, Bécsben Maria Terézia

udvaránál épp úgy, mint Berlinben Nagy Frigyesnél, fran-

cia mveltség uralkodott s a. költészetben a franciak uj-

klasszikái iránya
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A francia nagy költket és bölcselkcdöket ol- Oiczy

vasta a század közepén b. Orczy Lrinc, ki az i'ij ma- L"''"<^-

ííyar irodalmat mejzkezdte. Ö azonban nem csatlakozott egé-
szen hozzájok; költeményeit hol a francia páros, hol a régi
magyar divatú négyrímes versekben írta s ezek szellemök
szerint nagyobbára népiesek. Ezért Orczyt nem is sorozzuk
tisztán francia nyomokon járó költink közé, hanem vele csak
általában mint az új' irodalmi mozgalom legrégibb munkásá-
val foglalkozunk.

Egészen a franc^ ízléshez csatlakozott azonban Fv.m-

az az írói kör, mely Bessenyei György vezérlete alatt
'''^'"''•

Bécsben a magyar testiörség tagjaiból alakult s melyhez
utóbb a hazában mások is sorakoztak. Az újklasszicizmus
törvényeihez szabott dráma, episztola, heroida^ és tanköl-
temény voltak legkedveltebb formáik; modoruk áradozó,
bölcselked, szónoklás; az egyhangú négyrím versszakok
helyett a könnyebb kétsoros alexandrinben verseltek. Míg
azonban a francia klasszikusok drámáik tárgyát kivétel
nélkül a hsi világból választották s hazai történetöket egé-
szen mellzték, magyar követik nemzeti tárgyakat (Besse-
nyei Hunyadi Lászlóba, Budája) is dolgoztak fel. Iskolájok,
melyet franciás- vagy líj-klasszikainak nevezünk, 1772-ben
lépett fel Bessenj-eivel, ki els vezetje volt. Majd 1784-töl
Péczeli József lett vezérévé, kinek halála után 1792-tl ez
iskola különállása megsznt, st a Martinovics-összeesküvés
s a francia háborúk következtében általán a francia iroda-
lom befolyása körülbelül negyven esztendre megszakadt.
A franciások fleg francia mveltség, de magyar érzés
elkelink, katonatisztjeink körében hatottak.

A franciások föllépésével majdnem egyidben Deáko-
más irányú irodalmi mozgalom is támadt. Néhány ^°'^-

deákos míveltség férfiú, katholikus papok, a klasszicizmus
eredeti forrásához, különösen a latin költészethez fordultak
s ennek általános eszméin, csínján, tömörségén és alaki töké-
letességén lelkesedtek. Igazi verselésnek csak az idmér-
tékest tekintették, mire elbb kevés példa volt költészetünk-
ben; f forrnájok az óda.« A deákos vagy ó-klasszikai iskola
Baróti Szabó Dávid föllépésétl, 1777-tl veszi kezdetét. Na-
gyobb lendületet Virág Benedek adott ez iránjTiak, mely f-
leg középrendünk deákos míveltségénél fogva hatott. Meg-
kisérlette a görög szellem tragédiát is Ungvárnémeti Tóth
Lászlóval. F dísze a múlt század második tizedében Ber-
zsenyi Dániel volt. Ez iskola 1820 tájáig foglalt el jelentéke-
nj-ebb állást.

Verselink nagy részére azonban nem igen vol- Magya-
tak hatással sem a franciás, sem a deákos iskola

'"°^*^-

újításai. Szellemben amazokhoz állottak közelebb, de azok-
ban a magyaros formákban írtak, melyek a népnél kifejld-



tek, szokottak és tetszetsek voltak. Az eposzban Gj'öngj'ösi

a mintajok; lírában, a kuruc költészet révén, Balassira em-

lékeztetnek. Hosszú és bbeszéd eposzokat s verses regénye-

ket készítettek négyrím strófákban, népies modorú dalokat

és alkalmi költeményeket, magyaros irányú prózai történe-

teket, ízlésben fejletlenek voltak s szellemben mindenekeltt
magyarosak. Elsnek lépett fel közülök Dugonics (1774) s

legnépszerbbek voltak Gvadányi és Pálóczi Horváth Ádám.
Ez iskolának irodalmi szereplése is körülbelül 1815-ig tart s

innen kezdve csak a kéziratokban terjedt, nagyobbára al-

kalmi, ú. n. mkedvel költészet képezi folytatását. Félig-

meddig ehliez az iskolához tartozik .a debreceni kör. Földi-

vel, Fazekassal és ifj. Kovács Józseffel, melynek költészeté-

ben a népies tárgyak gyakran nemesebb, mértékes versalak-

ban jelennek meg. Ebbl a körbl emelkedik ki, legnagyobb

dicsségére, Csokonai.
Inga- Ök tették meg az els kísérleteket a különböz

,

dozók.
ii^ányú iskolák egyesítésére. Ezen, a rímet, mértéket

és népies irányt egyesít, elv hatása alatt dolgozott néhány

tehetséges lírikusunk, kik azonban, ahelyett hogy az egyesí-

tést végre tudták volna hajtani, inkább csak a válogatást

mutatják. Ilyenek Verseghy, Dayka, Szentjóbi, Bacsáuyi.

Németes Végre cz idszak utolsó írói csoportja: Kazinczy
irány. Fereuc és köre elfogadta ugyan a deákosoktól és a

franciásoktól a rímet, mértéket és az eszményi irányt, de köl-

tészetök lényegére nézve a Goethe-féle' német-görög klasszi-

cizmus befolyása alatt állott s ettl kapta nqvét. F elvök

az elvont eszményiség, a tiszta emberi, a forma csinossága.

Az eladás finomságát követelvén mindenekeltt, új költi

nyelv szükségét érezték s a nyelvújításnak lettek legbuz-

góbb harcosai. Költészetük nem volt nemzeties, annál ke-

vésbbé népies. A fbb nemeket: eposzt és drámát nem mí-

velték: majdnem kizárólag a líra terén mozogtak. Ez irány

hívei, különösen Kazinczy, irodalmi izgatásaikkal, esztétikai

míveítségökkel, a nyelvreform körüli buzgalmokkal gyako-

roltak jótékony hatást. Munkásságuk 1788 körül (Gessner

Idylliumi) kezddött s az irodalmi téren megtartotta elssé-

gét addig, míg' Kisfaludy Károly drámáival és Vörösmarty

eposzaival a következ idszak kezdetén a nemzeti regényes

költészetre szállott ez át.

Meg kell még jegyeznünk, hogy ennek az idszaknak

éppen legkiválóbb költi: Csokonai és Kisfaludy Sándor ers
olasz hatást is mutatnak; emez Petrarcának, amaz inkább

aa újabb olasz költészetnek hatását. Ez a befolyás azonban

nálok más idegen, francia (Rousseau), német (Bürger), st
magyar népies hatásokkal is társul, s egyéniségükben és tö-

rekvéseikben nem oly uralkodó fontosságú, hogy ennek ré-

vén ket és követiket külön iskolául foglalhatnók össze.
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M. A költi irányok elágazása és kapcsolata.

A külöubözü iskolákat, melyekkel a folúju- i^uyok.

lás korában találkozunic, az irányokat, melyekben halad-

nak, eredetileg kétféle törekvésre vihetjük vissza. Voltak
ugyanis, akik költészetüket egészen nemzeti alapon, a régi

magyar költészet szellemében és alakjaival kívánták fejlesz-

teni, miutájokül Gyöngyösit, fformájokiil a Zrinyi-verset

tekintvén: ezek a magjjarosak. Azntán voltak mások, kik a

haladottabb, fejlettebb idegen irodalmak malakjainak és

kifejezésmódjának n)^ghonosításával, utánzásával, követé-

sével óhajtották a magunkét minél gyorsabban és minél
szorosabban amazok közé emelni: ezek az idegenesek. Mind
a két irány több ágra szakad.

A magyarosuké kétfelé : maradiakra és hala- Magya-

dókra. 1. A maradiak költi rnunkásságában nem ^osa..

találunk oly jelentékenyebb mozzanatot, sem szellemben,
sem formában, melyben közvetetten idegen hatást ismerhet-
nénk fel. Törekvésök és hüszkeségök minél merevebb ragasz-

kodás a magyarságnak hagyományos felfogásához és alak-

jaihoz. Gyöngyösi és a históriás énekek eredetisége lebeg

elöltök. Ilyen különösen Gvadányi, azután Etédi Márton s

még néhányan.

2. A haladók szintén kiválólag a nemzeti szellem és nem-
zeti formák mívelöi, de kevésbbé merevek. Mindjárt az el-

sknél (Dugonics, Pálóczi Horváth), hol tárgyakban, hol
alakításban megtalálhatjuk az idegen, antik és modern iro-

dalmak hatását. Gondolkodásban, versformában, kifejezés-

ben egészen nemzetiek. Az irány késbbi követi tesznek kí-

sérleteket az idegen, különösen nyugoti, formákkal is, de f
müveiket nemzeti, részben lírai versszakokban írják. Ide-

gen költk szelleme is hat rajok, de hat már a népé is s a
nemzeti érzésnek és gondolkodásnak k maradnak legkivá-
lóbb képviseli korukban. így Csokonai és Kisfaludy Sándor.

Az idegenesek két úton indultak. Egyik részök a idege-

deák, másik a modern nyugoti irodalmakban kereste
'^^s^^-

mintáit.

1. A deákosok annál a szoros összeköttetésnél fogva,
melyben egész régi közoktatásunk s ennélfogva míveltsé-
günk a deák irodalommal állott, ennek remekeiben keresik
a felfogásuknaiv ieginkább megfelel s legméltóbb mintákat.
Ilyeuekül tekintik különösen ^'ergiliust és Horatiust. Nyel-
vünk alkalmasnak mutatkozván az antik versnemekre, kizá-

rólag ezeket kívánják követni s tekintik igazi költi for-

máknak. Az irány Baróti Szabóval kezddik s tetpontját
Berzsenyivel éri el; benne egyszersmind megtörik kizáró-
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lagossága, mert a magyar nemzeti versidomot is fejtegeti

és méltányolja.

2. A külföldiesek Nyugot felé fordulnak, még pedig egy-

részt a franciák, másrészt a németek felé.

a) A franciások, élkön Bessenyei Györgygyei, vala-

mennyi irány hívei közül legelször lépnek fel. A többi isko-

lától nemcsak az választja el ket, hogy francia minták után
a kétrímü alexandrint hozzák be a négyrím Zrinyi-vers

helyett, hanem az is, hogy új mfajokat, vagy a már mível-

teknek modern alakjait honosítják meg, egész szellemünk-
nek s nyelvünknek is a nyugoti mveldéshez simulását
sürgetik s a felvilágosodás eszméit tolmácsolják. Különösen
Voltaire mvein lelkesednek; de a nenf^eti érzés melegségére
nézve vetekszenek a magyarosokkal.

b) A németesek az éppen virágkorát él német klassziciz-

mus után indulnak. Jelentségre Kazinczy által emelked-
nek, ki mfelfogásban, ízlésben Goethét követi. Míg a fran-

ciásokat a klasszicizmusunk francia felfogása vezeti, k né-

met alakjáért lelkesednek, eszményiségre törekszenek, az ál-

talános emberit akarják kifejezni, a forma csinosságát ki-

váló nagyra becsülik s csak a mívelt osztályok költi kivan-

nak lenni. E választékos költészetre választékos nyelv kel-

lett: a nyelvújítás ügyében k buzgólkodnak els sorban.

Leghatározottabb és legmélyebb költi természet közöttük

Kölcsey.
Az irán^'oknak ez általános ismertetése után az egyes

iskolákat és költket idrendi sorozatban tárgyaljuk.

Jegyzetek. 1. A klasszicizmus és romanticizmus egjiucást felváltva

urallíodtak a nyg ti irodalm;ikban. Az ó-kor klasszikus népeinek, külö-

nösen a görögüknek lehanyatlásával letnt az irodalmi klasszicizmus

virágkora is, mely náluk született s érte el tökéletes kifejldését. A közép-

kör román népeinél kifejlett a romantikus vagy ú. n. regényes költészet,

mely új versnemeket használt, román tájnyelveken szólt, a keresztény

eszmevilághoz csatlakozott s szerette a fantasztikust és sejtelmest. Leg-

magasabban jelenik meg a nagy germán népéposzokban. az olasz Dante
Diiiva Comnudiáikhsin (isteni színjáték) és az angol Shakspere drámáiban.

A klasszicizmus küzdelme azonban a regényes költészet ellen már a XIV.
században megkezddött Olaszországban Petrarcával s az új, a régiektl

sokban elüt klasszicizmus Franciaországban érte el a nagy drámaírókkal

aranykorát, a XVII. században, XlV-ik Lajos alatt. Az újra általánosan

uralkodóvá lett irány ellen a múlt század közepén Németországban
Lessing támasztott diadalmas mozgalmat, míg 1825 körül magában az új-

klasszicizmus fíészkében, Franciaországban is, eg}^ fiatal írói csoport, élén

Hugó Viktorral, ki Shaksperet vallotta mesterének, egy új romantikus köl-

tészetet alapított meg.
2. Corneille, Racine, Moliére és Boiieau. A francia új-klasszicizmus

legnevezetesebb írói a következk : Corneille Péter (született 1606-ban

Rouenban, meghalt 1684-ben), a klasszikus tragédia tulajdonképeni meg-
teremtje. Eleinte joggal foglalkozott, majd vígjátékokat kezdett ínii, míg
végre egészen a szomorújátékra adta magát. F munkái : Cici, Horace, Cinna,

Polieiicte és Hodogune. Iskolája )>nagjTiak>< nevezi Comeillet. kiben igazi er,
szenvedély és emelkedettség gvakran egyesül üres szónokiassággal, természet-

telén aft'ektációval és okoskodásokkal. — Racine János (született 1639-ben



La Fcrtt'-^Iilonban, meghalt 1699-ben Parii sban) nagy tehetsege flrcr az

írzelnu'k Icölti rajzában tündöklött. IMíg Coraeillc megrenditeni akart,

Racine b;!jávai, gyöngédségével, niintaszeríícn zengzetes verseivel inkább
iicghatni törekedett. Tragédiái közül a legkitnbbek: Andromaque, Phédre,

Briiannicus és az utolsó, Alhalie. Nemzete t tekinti XIV'. Lajos aranykora
egnagyubb tragédiaírójának. — A vígjátéknak cddicr utói ncin ért mestere :

i Moheré néven ismert Poqueli!! János (szüktett 1620-ban Párizsban, meghalt
1673-ban). Egy színésztársasággal vándorolt Franciaország vidéki ^városai-

jan, darabokat íiva és játszva, mígnem 1658-ban egy, a Louvreban tartott

>zerencsés eladás után engedélyt nyert, hogy csapatával Párizsban teleped-

lessék le. Ó a jellcinvígjáték megalkotója, az emberi gyengeségeknek mesteri
ís bátor rajzulója, a komikum kiapadhatatlan forrásával. Összesen 32 darabot
rt, melyek közül legismertebbek : Tariiüie, L'avare (a fösvény), Misanthrope,
L'école des jemmes (nk iskolája). — Boileau Despréaux Miklós (született

[636-ban Crosneban, meghalt 171 l-ben). Egyikf képviselje a francia klasszikái

zlésirányn'ak. Episztolái, szatírái, L'art poétique (költészettan. az új-klasszi-

Hzmus törvénykönyve) cím tankölteménj^e s Lutrin (pulpitus) kom. eposza
franeiaországban máig tekintetben állanak. Nézetei egyoldalúak s az igazi

íölti szellem iránt kevés felfogása van.

3. Voltaire, Rousseau és az Encyklopaedia. A XVIII. század-
ján az ú. n. felvilágosodás irodalma uralkodott Franciaországbaji, mely az
ímber természetes jogainak érvényesítésére, az álladalmi, társaséleti és

levelési állapotok reformálására s a kath. egjiiáz hatalmának megtörésére
gyekezett. Ez az irodalom nikább a bölcselet, mint a költészet terén moz-
;ott. mely utóbbi fölött lu-aljcodott még mindig az új-klasszicizmus. A föl-

rilágosodás szellemének f képviselje Voltaire (Arouct Ferenc i\Iária,

izliletett 1694-ben Chátenayban, meghalt 1778-ban). Jezsuitáknál növekedett,
ratai miatt többször fogva volt a Bastilleban, élt a porosz Nagy Frig3-es

idvarában is s végre Svájcban, Ferneyben telepedett meg. Rendkívüh,
nindig gúnyra hajló tehetsége megmérhetetlen befolyással volt kora föhzgatá-
;ára. Irt bölcseleti és törtóneimi munkákat, regényeket (Zadig, C'andide),

'poszt (komikus a Pucelle, komoly az Henriade) és drámákat (Alzire,

Mahomet, Mérope). — Voltaire korának francia írói közül nevezetesek:
i?ousseau János Jakab (1712—1778), ki az emberiségnek a természethez valc
asszatérését (retounions a la natvu-e !) sürgette. Jelmondatához híven Emil-
ben a természetes nevelés elnyeit fejtegette, Üj Heloise-khan a társadalmi
:inövések ellen s az érzelmek természetes joga mellett szállt síkra, Contral
ocioZjában az államélet gj^ökereit vizsgálta. — Diderot (1713—1784) éf
D'Alembert (1717—1783) már határozottan a materializmusnak voltak szó-
zólói s alapították az Eiicyklopaediái. meh'nek írói köre encyklopaedisták
lévén ismeretes.

4. Az alexandrin hatlábú jambussor, közepén metszettel. Nevét onnan
ett-e, mivel elször egv régi francia Sándor-dalban használtatott s ettl ítezdve
, franciák kedvelt nemzeti versalakja lett, melyet Comeille, Racine,
íohére, Voltaire stb. használtak. Mintája : v/_v-^_o_vy_vj^_v^
^ franciák magyar utánzói azonban csak a szótagszámot és metszetet tar-
ották meg.

ö—6.. Eeroida és Óda. Heroidának nevezünk olyan lírai költeményt,
elyben a költ saját gondolatait és érzéseit akképen adja egy történeti
agy mondai személy szájába, mintha ez valakihez intézett levélben a
aagáé gyanánt mondaná el azokat. A legtöbb heroida szerelmes tartalmú
a legrégibbeket Ovidiusnál találjuk. — Az óda komoly, fenséges tárgyú
mindig lendületesen, erteljesen eladott lírai költemény.

7. Goethe János Farkas a német irodalomnak kortársával, Schillerrel,
i-gnagyobb szelleme. Született majnai Frankfurtban, 1749. augusztus
S-án ; tanult a hpcsei és strassburgi egyetemeken. Érzelmekben és mun-
ában gazdag ifjúságot élt. Hivataloskodott a wetzlari birodalmi kamaránál

;

e Károly Ágost herceggel kötött barátsága folytán véglegesen Weimarbarí
elepedett le 1775-ben, hol kamaráéi ökké, titkos tanácsossá, majd állam-
liniszterré lett. Többször is utazott Svájcban és Olaszországban. Meghalt



1832 március 22-én. Az i' odíilombau roma-itikus drámájával : Götz von Bnlichin-
génnel (1773) és érzelmes regényével: Wertherrel lépett föl. írói pályájának
három korszakát szokták megkülönböztetni: 1. az érzelmest (Stmrm und
Drang), melynek fótenuékei az említettek : 2. az eszmémát, melyben nagy
hatással voltak rá a görög remekmvek, fmvei : Egmont, Iphigenia, Tasso
drámák, Faxst els része, W. Meisters Lehrjahre regény, Hermann und Dorothea
költi elbeszélés, ki?ebb költemények ; és 3. a tanítót (fmvei Faust máso-
dik rés7^, Wahrheit und Dichtung önéletrajz stb.). Goethe a legtöbboldalú

szellemek egyike volt (költ, természetbúvár, régész, kritikus) s már életé-

ben uralkodó az egész német irodalmon. Mint költ mindenekfölött tárgyias

és bevégzett mvész. Költészetének tárgya mindig az egyetemes emberi,

melynek felfogására csodálatos adománya volt. Majd minden költi nem-
ben dolgozott; de legnagyobb a lírában.

22. Az els iiiiiiikások.

Az irodalmuuk legújabb korát megindító, kiterjedtebb

mozgalmat 1772-töl szoktuk számítani, amikor Bessenyei
György -Ágis cím tragédiája megjelent. Mindenekeltt
azonban azzal a két érdemes férfiúval kell foglalkoznunk,
kik a magyar mívelödés érdekében folytatott izgatásaikkal,

szorgalmas munkálkodásukkal s kéziratban bizonyára so-

kaktól ismert költeményeikkel a mozgalmat bevezették és

elkészítették: báró Orczy Lrinccel és gróf Eáday Gedeon-
nal. Irodalmi nyilvános fellépése mindkettnek már ebbe a
korba esik; de dolgozataik jó része még a XVIII. század

közepe táján készült. Tanulságos vonása munkásságuknak,
liogy ebben mindazon eszmei és formai törekvések csirái

világosan kimutathatók, melyek a következ idegenes és

magyaros iskolákat külön-külön jellemzik.

Orczy. Báró Orczy Lrinc (1718—1789) magyar fúri
•saladból származott. Mindjárt Mária Terézia trónralépte-

kor fegyvert fogott is a szorongatott királyné mellett; a
hétéves háború alatt nagy' áldozatokat tett érdekében; ki-

tüntette magát mint dandárvezér s a hadseregbl tábornoki
ranggal vonult vissza. Utóbb polgári hivatalokba lépett s

Abaúj vármegyének sokáig fispánja volt. Maga írja, hogy
még „az álgyúk zengése közt" kezdett verselni s a versírás

utóbb tarnarsi magánj'ában is kedvelt foglalkozása volt.

Egy kis versfüzete állítólag már 1761-ben megjelent nyom-
tíitásban; de munkáinak java része Költeményes Holmi cím
alatt csak 1787-ben látott napvilágot. Orczy ismerte a fran-

cia költi és társadalmi irodalmat is. Amannak hatása alatt

elmélked verseiben, költi leveleiben stb. elvetette a négy
rím bilincsét; emez megersítette a köznéphez való vonzal-

mát, melynek egyszerit életét magasztalja és sorsának javí-

tására törekszik. De ennek ellenére nem számíthatjuk az új-

klasszikaiakhoz, gondolkodása és eladása módjának, kifeje-

zéseinek tiszta népies volta miatt. Az egyszer életnek és a
régi magyar világnak szeretete sugárzik verseibl; az új



mívelödéstöl félti az erkölcsöket és még az új találmányok:
gzhajó, villámhárító stb. sem igen részesülnek nála szíves

fogadtatásban. Eszmékben nem gazdag költészetét sokszor

ders gúny jellemzi, mellyel a bécsi minisztereket sem
igen kíméli.

Ródajj Gedeon (1713—1792) a költ és diplomata R^*»«y

Pálnak volt a fia. Az atyjától kezdett könyvgyjtést foly-

tatván, péceli kastélyát tudományos és mvészi kincsei or-

szágos hírre emelték. Buzdítása, levelezései, példája az iro-

dalom élcsztésére igen nagy hatással voltak. A politikai

életben is tiszteletet aratott s bárói, majd grófi méltóságra
emeltetett. Költi kísérleteket már 1735-töl fogva tett, még
pedig klasszikái formákban a Zrínyiász hexameteres átdol-

gozásával. Ö volt az els nálunk a rím és mérték (jambus,

trochaeus) összekötésében is, ahonnan az ilyenféle versek
sokáig fíáday-verseknek neveztettek. Eposzt is kezdett írni

Árpádról, nj'olcsoros, mértékes stanzákban; ' de félben-

hagyta. Maga „bajnoki ének"-nek nevezte. Néhány epi-

gramm, dal és mese jelent meg tle elszórva, többnyire Ka-
zinczy folyóirataiban, mind élete utolsó öt esztendejében.

Kéziratban hátrahagyott költeményeH fia elégette.

Jegyzet. 1. Stanza, egyéb jelentései mellett, bármely rövidebb vagy
hosszabb költemény ek általában versszakait jelentette. Utóbb különösen
ama nyolcsoros strófák (ottava rima) jelölésére használták, melj'ek Siciliá-

ból Boccacciótól a XIV. században Olaszországban meghonosítva, az olasz

epikus költészetnek (iVriosto, Tasso) általános versformájává lettek. —
Ráday stanzái azonban rímhelyezésre sem egészen egyeznek ezekkel ; kép-
letük : aabbcddc.

23. A franciás iskola.

I. Bessenyei György és a testrírók.

A különböz irányban munkálkodó csoportok ^^^^^:

közül, melyek irodalmunk új életre hozásán fáradoz- éiete.

tak, fellépésre els a teströk csoportja s ezzel a franciás
vagy új-klasszikai iskola volt. Az új irodalom megkezdje s

az iskola els feje Bessenyei György. Egy régi, elszegénye-
dett szabolcsi nemes családból született Bérceién, 1747-ben.
Apja a pataki kollégiumból korán kifogta s az egészen el-

parlagiasodott, de szép termet ifjút Szabolcs vármegye
1765-ben a magyar nemesi testörségbe vétette fel. A tanulat-
lan s ellazult lélekben a míyelt világ egyik fényes központján
egyszerre felébredtek természetes jó hajlamai. Kétségkívül
nagy hatással volt reá 17G9-diki olaszországi útja is, melyet
udvari küldetésben tett. Pirulva látta be elmaradottságát
s éjjel-nappali munkához fogott, hogy a mulasztottakat ki-

pótolhassa. Amint nyelveket tanulván, egymásután ismer-
kedett meg az irodalmak kincseivel, meggyzdött, hogy

Beöthy : Irodalomtöit>iuet. I. 7
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hozzá hasonlólag nemzete is hátra van maradva. A külföl-

dön sem gyengült nemzeti érzése arra ösztönözte, hogy újon
szerzett ismereteit nemzetének szellemi emelésére fordítsa.

Saját munkásságán kívül buzgón igj'ekezett testörtársait is

irodalmi dolgozgatásra bírni. Izgatásai sikeresek voltak: a
teströk között egész írói kör alakult s így lett Bessenyei az

új irodalomnak voltaképeni megindítója. Fképen ez teszi

nevét irodalmunk történetében emlékezetessé. De pályájá-

nak rendkívüli míveldéstörténeti fontossága is van. A fran-

cia irodalom szabad eszméit, melyek akkor az egész mívelt
világot foglalkoztatták, egész lelkesedéssel fogadván ma-
gába, ezeknek volt élete végéig lankadatlan híve és tolmá-
csa, de mindig csak addig, amíg magyar érzésébe nem üt-

köztek. Hosszú tespedés, elmaradottság után elször adott

hangot magyarul a haladó külföld gondolatainak. A mívelt-

ség lehet emelése által akarta ersíteni a magyarságot. A
magyar míveldési életnek tzte ki ketts jelszavát: le-

gyen minél európaiabbá s egyszersmind minél magyarabbá.
Költi írói szereplése jóformán csak 1772—1781 közé
munkál,

ggjjj^ Iránya, mint egész köréé, a francia új-klasszi-

cizmus volt. Különösei* Voltaire lebegett eltte bálványozott
például; munkásságának különböz irányai, st egyes ter-

mékei mind a híres francia író törekvéseire s egyes mveire
emlékeztetnek. Els megjelent munkája, melyet egy szép

élbeszéddel Mária Teréziának ajánlott: Ágis tragédiája

volt 1772-ben. Eövid tartalma az ötfelvonásos színmnek ez:

Két spártai fember, Ágis és Kleombrotes, az uzsorások
rendkívüli meggazdagodása ellen felkelt nép élén, Lykurg
törvényének visszaállítását kívánják Leonidás királytól. Ez
utóbbi engedni kénytelen; de udvari embereinek, különösen
Agesilausnak ármánykodásaitól felizgattatván, hogy Ágis és

Kleombrotes uralomra törekesznek, azt' követeli ezektl,
hogy vallják vétkeseknek magukat. De a követelt bnval-
lásnak egyik sem akarja magát alávetni s Leonidás, kinek
egy újabb népzendlés megszilárdítja gyanúját, Kleombro-
test számzeti, Ágist pedig megöleti. Bessenyei többi tragé-

diái: Hunyadi László meg Atilla és Buda. Mindegyik arról

tanúskodik, hogy szerzjüknek drámai alakító és jellemz
tehetsége nem volt; színpad hiányában pedig küls ügyes-
ségre sem. tehetett szert. A tragikai tárgyakat meg tudja

találni, de azok ellágyulnak keze között. A hármas-egység
kényszere sokszor ügyetlenné teszi; Hunyadi László kivé-

geztetését egy, a színpadon átsiet személytl halljuk s Atilla

véletlen összejövetel alkalmával öli meg halálra keresett

öcscsét. Alakjai között még fajkép (tipus) sem igen akad;
egyénitésnek nyoma sincs; személyei többnyire akarat nél-

küli bábok s Atilla egyszerre tehetetlen is, vérengz is. El-
adása folyamatos, itt-ott csinos, de mindig hosszadalmas és
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bölcselked. Egyik, a maga idejében híres vígjátékának, a
Philosüijliusmik cselekvcnye mindössze annyi, lioííy Parme-
nio a lilüzói" és Szidalisz a íilozófiiö, kik vonakodnak a közön-

séges szerelem gyöngoségétöl, megismerkednek, megszeretik

egymást és akadálytalanul összekelnek. E darab jellem-

rajzában sok a találó, finom vonás, a durvább komikum
egészséges ere is i'el-felesillanik s a dialóg folyamatossága
kiváló elismerést érdemel. Legsikerültebb alakja, kinek ne-

vén emlegették sokáig az egész vígjátékot: Pontyi; ebben
Bessenyei egy szk látókör, minden újítást ellenz, régi

divatú, hét szilvafás nemesembert rajzolt, amilyen akkori-

ban ^Magyarországon igen sok volt s ez magyarázza Pontyi
országos hírét. Másik vígjátéka: Laisz, vagy az erkölcsi ma-
kacs. — Bessenyei a hskölteményben is tett kísérletet

Hunyadiiiixal, de csak Mátyás király uralkodásának törté-

netét adta költészet nélkiíl. Szerencsésebb volt a tankölte-

ményben, melynek terén a Popé ' és Voltaire után dolgozott

Ember próbájával lépett fel, melyet utóbb több munkája
(Természet világa, Debrecen siralma) követett e nemben.
Bessenyei eszmékben nem szegény, habár nem is mély; sok
helyen szerencsésen küzd meg elég zengzetes verseiben a
nyelv kiképzetlen voltával.

Prózai munkái közt is sok bölcseleti irányú van Prózái.

(Európa a XI. században, Bihari remete. Értelem keresése

stb.). A francia felvilágosodás irodalmának hatása alatt so-

kat foglalkozik a halhatatlanság, boldogság, erény és bn
kérdéseivel; de mindig habozó marad s az igazi alapos kép-

zettség hiányát gyakran szép gondolatai sem tudják feled-

tetni. De eladás, stíl tekintetében e munkák a legszebbek,

melyeket nyújtott. Tépeld,' megállapodásra jutni nem tudó
lelke a vitatkozó eladásnak sajátságos, közvetetlen formáját
képezte ki. Különösen érzései rajzában meleg és megható;
magyarossága mellett eleven, olykor lendületes s a kifejezés

erejére nem egy helyt felülhaladja Báróczi prózáját. Irt egy
nagy politikai regényt is Tariménes utazása címmel, mely
máig kiadatlan. Mária Teréziát magasztalja benne s egy
mintaállamot fest, melyben szabad gondolkodás, szabad szó,

emberszeretet és jóllét uralkodnak. Különösen szatírái rész-

letei méltók az elismerésre. — Bessenyeinek érdemét ezeken
kívül izgató iratai képezik, melj'eket a magyar nyelv
(Holmi, Magyarság, Magyar néz) s egy ennek mívelésérc
felállítandó akadémia érdekében (Jámbor szándék, 1781.)

készített.

Bessenyei 1784-ig tartózkodott Bécsben, hol utóbb a re-

formátusok ágense volt, majd katholikus hitre térvén, az
udvari könyvtár tiszteletbeli révé lett s Mária Teréziától
kegypénzt húzott. Ezt azonban II. József elvonván tle,
hazatért elbb Bérceire, majd berettyókovácsii jószágára. Itt

7*
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a világtól elvonulva s a tle megindított irodalom új áram-
latai között elfeledve, folytonosan munkálkodott, de dolgo-

zatai többé napvilágot nem láttak. Egy részük a Nemzeti
Múzeum könyvtárában van. Meghalt 1811 május végén és

saját kívánsága szerint, szertartás nélkül temettetett el

kertjében; szülmegyéje Nyíregyházán szép szoborral tisz-

telte meg emlékét.
Besse- j^ lelkes Bessenyei, irodalmi buzdításainak els
nyei tár- . , ^^L^ i i .

sasága. eredménye gyanánt, l^/^-ben adatott ki egy gyjte-
ményt Bessenyei György Társasága cím alatt, Orczy, Bar-
csai és Báróczi verseibl, kikkel a nagyobb közönség ez al-

kalommal ismerkedett meg elször. Ök azok, kiadójukkal
együtt, kiket amaz összefoglaló névvel jelölni szoktunk. Az
öreg Orczy Lrinc, ki már régóta írt költeményeket, szíve-

sen csatlakozott az ifjúság mozgalmához, melynek Barcsai
és Báróczi derekabb tagjai közé tartoztak. A fejedelmi csa-

ládból való Barcsai Ábrahám (1742—1806), ki testrködése
után résztvett a bajor örökösödési és a török háborúban s

Barcsai, czredcsségig emelkedett, Orczyhoz és Bessenyeihez
írt költi leveleket s néhány más, elmélked verset. Sima,
néha szelíden gúnyos, egyszerség utáni vágyát emleget,
különben határozottabb költi egyéniség nélküli író (korá-

ban „elegáns poétának" nevezték). A párosrím (úgyneve-
zett „kétsarkú") alexandrinusokat kezdte elször. — Fou-
tosabb helyet vívott ki magának a szintén erdélyi szárma-
Báróczi. zású Báróczi Sándor (1735—1809), ki hasonlóképen
ezredesi ranggal lépett ki a hadseregbl. Báróczi nem any-
nyira néhány eredeti dolgozatáért, mint inkább fordításai-

ért érdemel helyet irodalmunk történetében. Az utóbbiak
közül legismertebbek s leg»igyobb hatást tettek Calprenéde
hétkötetes regénye: Kasszandra ésMarmontel Erkölcsi mesél,

E fordításoknak ízléses, könnységre törekv és józanul

újító nyelve jelentékeny haladás prózánk fejldésében. Kü-
lönösen a világos, kerek, jól tagolt és széparányú mondat-
szerkesztés tünteti ki. Báróczi nyitotta meg ama, Kazinczy-
tól legnagyobb eréllyel és sikerrel zött törekvések sorát,

melyek nyelvünket képessé igyekeztek tenni a nyugati köl-

ti munkáknak minél tökéletesebb és megfelelbb vissza-

tükröztetésére. Üjításai s egész stílje azt a nagy hatást, me-
lyet Kazinczyra s ez által úgyszólván egész újabb irodal-

munkra gyakoroltak, nem annyira eredetiségöknek, mint
inkább ízléses voltuknak köszönik. Sajnos, hogy Báróczit, kit

Kazinczy is mesterének vallott, az irodalomtóni:orán elvonta

az aranycsinálás ábrándos divatja.
^^t|?''ii A gárda tagjai közül még több, kevésbbé neve-
ü-ó. zetes író is vált, tanúságául ama buzgó magyar szel-

lemnek, mely az egész testületet áthatotta. Ilyenek: Bárányi
László, Naláczi József, Czirjék Mihály és Bessenyei Sándor,
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Uyörgy bátyja, ki Milton* Elveszett és Visszanyert Poradi-
caoniát fordította lapos prózában. Ebbe a körbe, a franciás

katona-költk körébe kell sorolnunk g7-óf Fekete Jánost is.

^lária Terézia tábornoka volt, majd a katonaságtól vissza-

vonulva sokat utazott Európában, bevés ellenzéki szerepet

vitt az 1790/91-diki országgylésen, hol „aradi Mirabeau"-
nak nevezgették s élete végét, nagy vagyona romjain, iro-

dalmi dolgozgatásban töltötte fóthi birtokán. Testestl-
b'lkestl voltairiánus volt, személyes összeköttetésben ma-
ijával Voltaire-ral, ki verseket is intézett hozzá s akinek
pKcelIejét lefordította. Átültette Ovidius Ars amandijíit is;

ezenkívül sok, máig kiadatlan francia és magyar verset írt,

üz utóbbiak közt számos paszkvilt, míveltségénél és' eleven-

ségénél sokkal csekélyebb költi tehetséggel.

Jegyzetek. 1. Popé Sándor (168S—1744) angol tanítókölt ; munkái fleg
rlei:ancia. kitn rímek é;^ általán formai szabatosság tekintetében jelesked-

nek. Említésre méltó közülök: Essay onman (tanulmány a,z emherrl), me\y-
ben a rossz eredetének kérdését vizsgálja. Ezt dolgozta magvarul Bessenyei
s kívüle még Pápai István és Hécz'i Pál. Külcinben Pope költeményei közül
legszebb The rape of the lock (Fürtrablás) cím komikus hskölteménye,
melybl Csokonai a íJorotdja alapeszméjét vette. Az angol irodalomban fleg
Homérfordítása rzi emiékér.

2. Milton János, a legnagyobbszer vallásos eposz költje, 1608-ban
született Londonban. Az angol forradalom kitörése utá;i az államegyház ellen

intézett kemén^^ röpirataival nagy liírre tett szert s 1652-ben Cromwell az
á'iamtanács titkos jeg3'zjévé nevezte ki. A protektor halála után is küzdött
a királyi párt ell?u, mígnem a köztársaság bukása után megvakulva vissza-

vonult s osak a költészetnek élt. Meghalt 1674-ben. F munkája The paradise
7"*/ (Az elveszett paradicsom. 1667.) s ennek folytatása a Paradise regained
(A visszanyert paradicsom), mely azonban az elsnek g^izdagabb képzelet,
liiai szárnyalását nem éri utói. Annak tárgya az els emberpár eleste,

hatalmas s az egyetemes költészetre nagy befolyást gyakorolt alakja a Sátán ;

<Muez Krisztus megkisértetésérl szó! a pusztaiján.

II. Ányos és Péczeli.

Azok között, kiket a bécsi gárda föllépése itthon Ányos.

a hazában irodalmi munkásságra serkentett, kiváló helyet
foglal el egy ábrándos fiatífl pálos szerzetes, Ányos Pál
(1756—1784), ki szerencsétlenül választott pályájának és testi

betegségének gyötrelmei kö2t töltötte életét s lett költvé.
Elégiákat' és költi leveleket írt, melyek elször szólaltat-

ták meg költészetünkben az élettel teljesen kibékíthetetlen
bánatot, az ú. n. világfájdalmat. A franciás iskolához csatol-

ják öt nemcsak irodalmi és baráti összeköttetése a teströk-
kel, hanem borongó érzéseinek szélesen, egészen ez irány
modorában kivitt rajzai is. A fájdalomba egészen belemerül
6 költészetének f tárgya a mulandóság. A halavány holdnál
panaszolja sorsát és vágyik a halál után. Bár bánatának
igazságáról meg tud gyzni s hangulatával olykor meghat,
egyhangúságával fáraszt, gondolatokban nem bvelkedik s

a színezv'-bb, ele.venebb költi kifejezés csak ritkán jelenik
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meg nála. Egyéni bánata mellett néha a hazafi-érzés is

talált hangot lantján. Híres verse az, melyet lelkesedésében
írt a magyar viselet újból fölvételére; míg a Kalapos király-

ban keményen ostorozza a koronázatlan II. Józsefet. Ányos
fiatalon, 27 éves korában halt meg.

Teleki
Ugyancsak a franciások iskolájához tartozik

József. néhány tankölteményével a második gróf Teleki Jó-

zsef (1738—1796), ugocsai fispán és koronar, Bod Péter
tanítványa s korában a magyar közélet egyik kiváló szerep-

vivje. Atyafiúi barátság oszlopa cím hosszú elégiájában
testvérhúgát, Esztert, gyászolja bbeszéden és áradozva,
de helyenkint megindító melegséggel. Ez legnevezetesebb
költi munkája. Az fia volt s kézirati verses maradványai-
val szintén a franciások csoportjába tartozik, az els gróf
Teleki László (1764—1821). Popé modorában írt vallásbölcse-

leti tankölteményeket a mennyországról, a lélek halhatatlan-
ságáról, a babonáról és hitetlenségrl. Inkább nemes biizgó-

ságú, felvilágosodott és szabad szellemnek, mint költi te-

hetségnek adta bizonyságát. Legnevezetesebb munkája a
felállítandó magyar akadémia érdekében írt Esdeklések.
Atyja volt a harmadik Teleki Józsefnek, a Hunyadiak tör-

ténetírójának s az akadémia elnökének és második Teleki
Lászlónak, a Kegyenc írójának.
Péczeii. A franciás iskola második fejévé, Bessenyei kora
visszavonulta után, lankadatlan buzgalmú munkássága s a
külföldön szerzett gazdag ismeretei Péczeii József (1750—
1792) komáromi prédikátort tették, ki a franciás irányt be
is zárta. Az új ivadék körüle gyülekezett és látott mun-
kához. Péczeii egész sorát adta a nyugateurópai irodalmak
jelesebb termékei fordításainak (Voltaire Zaireját, AlzirejáU
Méropejkt, Henriását stb.), melyek közül különösen Young-
Éjtszakái érdemelnek említést, a magyar költi prózának
6 nem eredménytelen kísérlete. Sokáig általános becsben
állottak Péczeii verses Meséi. E természete szerint kevés
szavú mfajt, iskolájának divatjához képest, szélesebb, csí-

nos kidolgozással, fest modorban mívelte, leginkább a
nagyhír francia meseköltt, La Fontainet,' követve. Töb-
bek segítségével 1789-ben indította meg az els magyar
tudományos folyóiratot, a Mindenes Gyjteményt s az egy-

házi irodalom és szónoklat terén külföldön is jeles nevet

vívott ki magának.

Teleki
^ franciás irány, azonkívül hogy nyelvünket

Ádám. fleg díszesség tekintetében segítette elre, nagy
szolgálatot tett nyugoti jeles mvek átültetése és megismer-
tetése által. Hívei közül igen sokan adták magukat különö-

sen francia költi munkák fordítására. Kétségkívül legtöbb

szerencsével dolgozott a míifordítók közül gróf Teleki Ádám,
ki Corneille Cidjét, az akkori viszonyokhoz mérten, megle-
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l>r)en hajlékony és mégis erteljes nyelven adta. Boileau

Pulpitusának is akadt fordítója Kovács Ferencben.

Jegyzetek. 1. Elégiáknak nevezték a régiek, a tartalomra való tekin-

tet nélkül, általában az ú. n. elégiái versmértékben (distichon, váltakozó

hexameter és pentameter sorok) írott költeményeket. Ilyenek voltak a görögök-

nél Tyrtaeus harci énekei, Mimnermos és Simonides költeményei ; római

elégia-költk : Propertius, TibuUus, Ovidius. Ujabban csak azon lírai költe-

ményeket szoktuk elégiáknak nevezni, melyekben a költ szelíd fájdalmának

ád, többnjdre a múlton merengve, panaszos kifejezést.

2. Young Eduárd (1681—1761) angol költ és wetwyni pap volt.

Nevét nem drámái és szatírái tették híressé, hanem Night-thoughts (Eji gon-

dolatok) cím. Naláczitól és Péczelitl magyarra is lefordított munkája, mehet
nejének halála fölötti bánatában írt. A mély érzelem, mely a földi gyarló-

ságról és mulandóságról szóló elmélkedéseiben njnlatkozik, dagályos nyelve

ellenére nagy hatást tett.

3. La Fontaine János a leghíresebb új mesekölt (szül. 1621-ben

Cháteau-Thieriyben, meghalt 1695-ben Párizsban), az apológ formájának az

eladás bája, könnyed szeszélye és vidám élce által kölcsönzött új varázst.

Leghíresebb munkái Conies és Fables. Bvebben emlékezik róla Péczeli meséi-

nek élbeszédében.

24. A deákos iskola. — Virág.

A mozgalom, mely irodalmunk újjászületését eiz-

eredményezte, egyszerre több irányban indult meg. "'^J'*-

Míg Bessenyeivel a franciások elsknek állottak el Bécs-

ben s az alexandrint fogadták el általános versalaknak, az-

alatt itthon néhány szerzetes a klasszikái versformákkal, a
hexameterrel, alkaeusival, sapphoival, anakreonival stb. tett

nagyfontosságii kísérletet. Hogy a magyar nyelv az idmér-
tékes verselésre alkalmas, azt Sylvesternek a magyar nép-
hez írt, XIV. századi distichonaitól kezdve több kisebb je-

lentségíí próbálkozás (Heltai, Apácai, Ráday Gedeon, Szi-

lágyi Sámuel, Kalmár György, Molnár János) bizonyította.

Azok, kik most e példákra támaszkodva, nagyobb kiterje-

désben kezdették mívelni az antik versalakokat, ízlésüket a
klasszikái költészet emlékein egyoldalúlag fejlesztették s

ennélfogva a tlük megindított újítástól, az „igazi poétái
tudomány" értelmében, az egész magyar költészet újjáalko-
tását várták. Nem Gyöngyösit, a „legnagyobb magyar
poétát", emlegették, hanem minden költk között szerintök
a legelst, Vergiliust s mellette még Horatiust. Föllépésük a
magyar olvasóközönség nagy részének deákos míveltségénél
fogva nagy hatást tett.

Az iskola els idszakában csupán csak a küls for-

mára, az idmérték elvére fektették a súlyt; hogy a klasszi-

cizmus szellemét is éreztessék, arra ez irány kezdi csekély
tehetség költk voltak. De mind a hárman nyelvészek, kik
jól ismerték a múlt irodalmát. Elsnek lépett föl közülök
egy székely eredet jezsuita: Baróti Szabó Dávid Baróti

(1739—1819), ki 1777-ben bocsátotta közre Üj mértékre Szabo.
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vett külömh verseit, melyek utóbb még változtatva, javítva,

bvítve többször is megjelentek. Ódái, idilljei, levelei stb. alig

egyebek verstani gyakorlatoknál: elöljárók magasztalásai,

köszöntök s közönséges tartalmú, versbe szedett levelek. A
maga idejében általánosan ismeretes volt a Diófához írt

szép hazafias ódája. Legbecsesebb munkája Vergilius

Aeneisének agg korában végzett fordítása. Ha költi érdeme
kevés volt is Barótinak, jelentékeny hasznot tett a nyelv
fejlesztésének terén. A klasszikusoknak nem szelleme, in-

kább csak nyelvbeli eraje, tömöttsége, fordulatossága hatott

rá. Munkáiban új és ritka szavakkal s eredeti fordulatokkal

találkozunk, ámbár ezek mellett mesterkéltséggel és nyaka-
tekert szórenddel is. (Ilyen sorokban pl.: Bíiu minden kárát
mondani tudja ki megl! Este felé leveled második éri kezem
Révai. stb.) — Barótit a piarista Bévai Miklós követte, ki

azonban fénj'es érdemeit nem a költészet, hanem a nyelv-

búvárlat terén szerezte. 1778-ban lépett föl Alagyáival (elé-

giák), majd a klasszikus költkbl fordított és eredeti ele-

gyes verseivel. Vannak ezek közt csinos rímes dalok is, me-
lyeknek enyelg hangja költi kedély bizonysága. ízlés és

verselés dolgában is túltesz Barótin. — Utolsónak a föllé-

pésben az marad közülök, ki legelször kezdett klasszikái

versmértékben dolgozni, de, mint igazi klasszicista, a ki-

a.dással bevárta a Horatiustól kívánt kilenc esztendt: K-
Rájnis. szegi Rápiis (tulajdo:%képen Reinisch) József, a

jezsuita szerzet tagja. Öt igazában nem is számíthatjuk köl-

tink közé; az új iránynak inkább harcosa, elméletírója

volt. 1781-ben adta ki Magyar Helikonra vezérl Kalauzát,

azaz a magyar versszerzésnek „példáit és reguláit", melyek-
nek gyjteménye Pázmány Péter híres munkája után nyerte

nevét. Terjedelmes prozódiájához a példákat saját kevés

verse képezi, melyek sem tehetségrl, sem versel ügyesség-

i'l nem tanúskodnak. Eájnis lefordította Vergilius pásztori

ós gazdasági költeményeit s belekezdett az Aeneishe. Sértett

hiúsága, hogy Baróti megelzte, keseríí tollharcba keverte

t az utóbbival és Bacsányival, mely azonban a magyar szó-

rend és verselés szabályainak tisztázására jó^ eredniény-

nyel volt.

virivg. A klasszikái széliéin hatása csak ez iittörk után,

az iskola második idszakában mutatkozott. F képviselje
ekkor a „magj^ar Horác", Virág Benedek yo\i, ki 1752 körül

született Somogy vagy Zala vármegyében. A paulinus-

szerzetbe lépvén, Székesfejérvárott tanárkodott; fob'tatta e

pályát szerzetének eltöröltetése után is, mígnem elbetege-

sedvén, Pestre, majd Budára költözött. Itt egészen az iroda-

lomnak élt, sokat küzdött a szegénységgel és teljes elhagya-

tottságban halt meg 1830-ban. Virág volt az els jelentéke-

nyebb költi tehetség, kit az új idszak szült. Mintaképe a
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római Horatius' volt, de érzülete és felfogása minden ízé-

l)eu magyar. Nem gyjteménnyel lépett föl, mint akkoriban
szokás volt; hanem ódái, melyekben nemzetét hazafiságra

serkentette, az 17!)l-iki korán ellobbant szalmatüz miatt kor-

holta, a hadi erényeket magasztalta s a nagyokat dicsí-
tette: egyes lapokra nyomtatva bejárták az egész országot

és már rég ismertté tették nevét, mikor Poétái Munkáinak
els gyjteménye 1799-ben megjelent. A másodikat kevéssel

halála eltt, 1823-ban adta ki. A lelkesedés melege, a gondo-
latok nemes tisztasága és a kiiejezés eg'yszerü ereje méltán
hatották meg a közönséget. Virágnak érzéke a fenséges iránt

új hangot vitt a költészetbe, melj' akkor szónoki áradozás-
sal és vizenys lapossággal volt tele. Becses szolgálatot tett

a magyar irodalomnak példányképének, Horatiusnak jeles

és teljes fordítása által is, melyet már élete szén végzett.

Nem kisebb az érdeme nagy történeti munkájának, a Ma-
gyar Századoknak, melynek egy (1526-ig terjed) része csak
újabban adatott ki. Az erkölcsi felfogásnak ugyanaz a ne-

messége és bátorsága mutatkozik itt is, mely ódáit jellemzi,

ezenkívül a nemzeti szellem ers nyilatkozása s az egyszer-
ségében szép eladás emlékezetessé teszi e munkát történeti

irodalmunkban.
A deákos iskola emelkedése nem állapodott meg Virág-

ban, Berzsenyivel érte el tetpontját, kirl utóbb szó lesz!

Jegyzet. 1. Quintus Horatius Flaccus, Róma legkitnbb lírikusa,

Venusiában született Kr. c. 65-ben. Egy ideig Rómában hivataloskodott,
utóbb jószágán, Sabinumban tartózkodott. Barátja és kegyeltje volt

Angustusnak és Maecenasnak. Meghalt Kr. e. 8-ban. Görög példák után
írt ódáiban, melyeket báj és mesteri technika jellemeznek, az arany közép-
szerséget magasztalja, olykor a hatalmasoknak tömjénez. Legvonzóbbak
levelei és szatírái, melyekben jókedv, de mégis metsz gúnnyal ostorozza
kora nevetséges szokásait és erkölcseit. A Fisokhoz írt levele »ars poetica*-
ját, költészettanát tartalmazza.

25. A magyarosak iskolája.

I. A prózai regényirodalom kezdete. — Dugonics, Horváth
Ádám, Gvadányi.

Tgy a franciás, mint a deákos iskolák termékei- Hagyo-

nek külön-külön közönsége volt. Amazokat inkább a
'"'"y^'-

küiíöldies, emezeket a klasszikái míveltségek olvasták és

pártolták. De a nagy többség kedvét egyik újítás sem tudta
megnyerni: egyik irányt sem tartotta az igazi magyar ver-
selésnek; Gyöngyösit még ez idben is jobban szerette az új
költknél. A régi magyar költészet folytatását vagy inkább
felelevenítését várta s a többé-kevésbbé sikerült kísérlete-
ket, melyeket erre a népies modorban író költk tettek,

örömmel és tetszéssel fogadta. Keveset tördtek ezek a m-
vészet és Ízlés szabályaival, távol voltak a franciások szó-
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nokiasságától és lágyságától s a deákosok eszményi irányá-
tól is; mindenekeltt magyarosak akartak lenni. Az epiku-
sok Gyöngj'ösit tekintik mintájoknak, a lírában (Pálóezi

Horváth), a kuruc költészet fonalán, Balassival mutatnak
kapcsolatot. Általában , a régi négyrím strófákat használ-

ták s a nemzet hiúságának szívesen hízelegtek. Ezekben rej-

lett oka nagy népszerségöknek.
Dugonics. Els közöttük Dugonícs András (atyját még Du-
gonyiuak hittak; 1740—1818), szegedi születés piarista volt.

Tanított Medgyesen, Erdélyben, majd a nyitrai papnevel-
intézetben; utóbb az újjászervezett egyetemhez nevez-
tetett ki mennyiségtani tanárnak; élete végét Szegeden,

töltötte. Els, nyomtatásban megjelent munkáinak: Trója
veszedelmének és Uli/ssesnek tárgyait még a klasszikái a^í-

lágból választotta; de egészen a régi magj'ar költészet mo-
dorában dolgozta föl. A történeti emlékekben gazdag Erdély
ébresztette föl törekvését a hazai történet megismertetésére.
1788-ban jelent meg nemzeti tárgyú eredeti regényeinek
elseje: Etelka, mely nevét országos híríívé tette. A regény
meséje, mely Árpád és Zoltán fejedelmek idejében történik,

röviden ez: Egy áldozati ünnep alkalmával Világosváron
megszeretik egymást Gjiila hadnagy leánya: Etelka és a
jövevény Etele. A szerelmesek elválasztására törnek: Huba
vezérnek Világos nev leánya, ki Etelét s Zalán fejedelem
fia, ki Etelkát szeretné magának. Terveik kivitelére a csel-

szöv tót Róka vállalkozik, ki, miután több fondorlata du-
gába dlt, végre Etelkát rossz hírbe keveri Zoltán udvará-
nál. De a fejedelem maga gyzdik meg a leány hségérl.
Rókát kerékbe töreti s Etele, ki az vádaskodására bör-

tönbe került, megszabadul. Gyula vezér azonban Zalánfihoz

erszakolja leányát, kirl kiderül, hogy ikertestvére Zoltán-

nak. Etele Zalánfit párviadalban megöli; de a haldokló tr-
rel átszúrja nejét. A seb szerencsére nem halálos, Etelka
meggyógyul és végre Eteléé lesz. E mesét Dugonics át- és

átsztte politikai vonatkozásokkal, hevesen izgatva II. Jó-
zsef alkotmányellenes intézkedései, st személye ellen is.

Etelka után több regényt is írt; magyar tárgyúak: Az arany
perecek, Jolánka és Cserei; idegenek: A gyapjas vitézek és

A szerecsenek. A közönség, mely addig csak külföldi regé-

nyekkel táplálkozott (nagy hírben állott Mészáros Ignácnak
németbl fordított Kartigám^d), mohón olvasta ket, jól-

lehet Dugonics sem ezekben, sem sajátságos, elbeszéléssel

vegyített színdarabjaiban (Toldi Miklós, egy német forrású

korfui történet, Etelka Karjelben. Bátor i Mária, mely leg-

tovább fentartotta magát a színpadon) éppen nem volt nagy
író. Lelkesedett és lelkesített a nemzeti múlton, a hagyomá-
nyokon, bár az igazi történeti felfogásnak híjával volt. Szer-

kezetei csrt-csavartak és egyenetlenek; s ámbár képzelete
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cicg találékon5% de lélektana gyarló, ízlése mívoletlen. Kör-

mönfont nyelvében annyira tsgyökeres és népies akart

lenni, hogy ez irányban lett keresetté, valószertlenné, söt

póriassá. Legfbb érdeme a nemzeti szellem ersítésében és-

terjesztésében áll. Nem kis szolgálatot tett a magyar nyelvé-

szet ügyének is a mathematikai mííszók magyarosítása, de
különösen a Magyar példabeszédek és jeles mondások gaz-

dag és becses gyjteménye által, melyet halála után Kará-
csonyi Ince adott ki. Szülvárosa, Szeged, melynek tájszó-

lását használta munkáiban, emlékének szobrot emelt

(Izsótól).

Nagy költi hírben állott Dugonics kortársa:
llorv^th

Pálóczi Horváth Ádám (1760—1820), ügyvéd és mér- Ádám.

nök is. Leghíresebb munkája a Hunniász címíi eposz (1787),

melyben Hunyadi Jánosnak a várnai csata után viselt dol-

gait s a törökkel, Brankovicscsal, Giskrával és Ciliéivel

folytatott küzdelmeit írta le négyrím versekben. A rugók
gyanánt mköd indulatok: Irigység, Pártütés, melyek
Hunyadi ellen mködtek, jóllehet külön alakok gyanánt
szerepelnek, igazán személyesítve nincsenek. Hunyadit Nagy
Lajos szelleme veszi pártfogásába; de igazán mit sem tesz

érte. Halála eltt megjelenti neki, hogy családja Mátyással
trónra jut s ugyanekkor derül ki Capistrán által, hogy Hu-
nyadi voltaképeu Zsigmond és Mária fia. Nagy Lajos uno-
kája. Az egész laza történetbl épp úgy hiányzik az egység,

mint kidolgozásában a költi emelkedettség: hatását kétség-

kívül csak lelkesít tárgyának köszönhette. Még kevesebbet
ér Horváthnak másik hskölteménye: a Rudolfiász, melyet
élete vége felé Habsburgi Rudolfról írt. Nagyobb becs né-

hány dala (parasztdal), melj^ekben a népies ritmust és han-
got szerencsésen vitte be a mköltészetbe s egy pár szép

éneke a reformátusok énekes-könyvében. Gunyoros nemzeti
versei a németség ellen, melyeket az akkori viszonyok kö-

zött ki nem nyomathatván, kéziratban és élszóval terjesz-

tett, szintén nagy hatást tettek; sok régi népies és hazafias

költeményt meg ötödfélszáz énekéhen jegyzett össze és tar-

tott fenn. E Balassihoz kapcsolódó régi énekek eredeti lírá-

jának szellemére és formáira is ers befolyást gyakoroltak.
Említést érdemel, hogy Horváth Ádám volt az, aki a ma-
gyar versidomnak néhány jellemz sajátságát elször is-

merte föl: így a középmegszakításokat s az értelem átvitelé-

nek tilalmát egyik sorból a másikba.
A magyaros iskola írói közül mindenesetre leg- Gvadányi.

maradandóbb hatást gróf Gvadányi József (az arezzói olasz
Guadagni családból; 1725—1801) lovas generális gyakorolt,,
ki negyven évesnél hosszabb katonai pályájáról vissza-
vonulván, szakolcai házában a tudományoknak és költészet-
nek élt. Egyenes jellem, a régi magyar szokásokat kedvel-
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ember volt, ki jókedv verses regényeit és gúnyos verseze-

teit mind az új idk lazább, nemzetietlenebb erkölcsei ellen

intézte. Az úgynevezett nemzeti elkorcsosodást senki sem
üldözte nála nagyobb tzzel. Legnevezetesebb munkája: Egy
falusi nótárius utazása, melyet „elaludt vér magyar szívek

leiserkentésére" adott ki 1790-ben. Zajtai István, a peleskei

nótárius, lóháton Budára utazik, hogy az országos táblák
törvénykezésmódját kitanulja. Útjában sok baj éri; bikák
és vasas németek támadnak rá, megveri a zivatar s bele-

esik a Csörszárkába. De végre eléri Budát, hol nagy csaló-

dás vftr rá. Ahol a legsibb magyarságot várja, csupa ide-

gen szokásokat, nyelvet, öltözetet talál. E romlás fölött ke-

ser kifakadásban tör ki, sokakat megtámad s némelyeket
megjavít. Végre a kiütött török háború hírére haza siet,

Sándor fiát féltvén, ki azonban már akkor felcsapott huszár-
nak. Az öreg másik gyermekével vigasztalja magát s köz-

sége nagy örömmel fogadja. A munka érdeme nem valami
magvas humorban, jó jellemrajzban vagy ügyes szerkezet-

ben áll; az %gész csak különböz kalandoknak egymás mellé
fzése. De teremtett benne Gvadányi egy alakot, melyben
megszemélyesítette az akkori nemzeti visszahatást s amely
máig emlékezetben maradt; ezenkívül adott néhánj^ jóíz
rajzot, ügyesen és leleményesen állítván egymás mellé a ma-
gyar vidéki s az elnémetesedett városi élet képeit. A tetszés,

mely a peleskei nótáriust fogadta, íróját folytatásra serken-

tette, így keletkezett A nótárius elmélkedései, betegsége,

halála és testamentoma, a szerz nézeteinek terjesztésére

szánt tanköltemény. St más is felhasználta az általa oly

népszerségre jutott alakot s megírta a Nótárius pokolba-
nienetelét, mely gúnyoló prózában számlálja el az elkárho-

zottakat; e ma már ritka munkát többen szintén Gvadánjóié-

nak tartják. Abban az idben nagyon kapós volt s máig ked-

velt népolvasmány Gvadányinak másik, már kétrímíí ver-

sekben írt regénye: Rontó Pál és Benyovszky Móric (1793),

melyben a kalandos élet gróf lengyelországi hadakozásait,

szibériai fogságát, megszabadulását, utazásait és Madagasz-
kárba telepedését s emellett fegyverhordozójának. Rontó
Pálnak, viszontagságait meséli el. Alkotás tekintetében ez

is gyönge munka; de kivált a Rontó Pál fiatalkori csínyeirl
szóló els résznek vannak sikerült komikus részletei. Ugyan-
csak a maga ismert politikai és társadalmi nézeteit hirdet-

teti Gvadányi egy istenmezei palóc által az 1790-iki Ország-

gylés satirico-critice való leírásában. Azt követeli, hogy
akik nem járnak magyar ruhában, törvény által fosztassa-

nak meg javaiktól; a magyar nyelv használata kötelezvé
tétessék s a magyar ezredekbe idegent felvenni ne engedtes^

sék meg. E három pont az igazi gravámen, melyre szívbl
áment mond.
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Ezek hánmui a magyaros iskola fejei. Kívülök Konyi cs

még igeu sokan {Iül<;o'/.tak az ö kizáróan nemzeti szel-

lemükben. Emlitósi erdeinél Kónyi János rmester, „a ne-

mes magyar nemzet együgy hadi szolgája", rendkívüli buz-

góságáért, mellyel alacsony helyzetében egész sereg szín-

müvet és elbeszélést fordított magyarra. A Zrinyiászt
kora ízléséhez akarván alkalmazni, „hadi románt" készített

belle s eposzi nagyszerségébl kivetkztetvén, elrontotta.

Legtöbbet ér munkája a kétkötetes Demokritus, elevenen,

olykor jó népies humorral „eladott tréfálkozások, adomák
gyjteménye. A többiek: Etédi Márton (Magyar gyász, soká
olvasott eposz a mohácsi vészrl), Gáti István (11. József),

Vályi Nagy Ferenc, Homér //idssának els magyar fordí-

tója^ (Pártos Jeruzsálem) stb. csak verses históriákat írtak.

A tanköltk közül Péteri Takács József érdemel nemesebb
törekvéseért megemlítést.

Dugonics regényírói törekvéseinek követi között érde-

mes az emlékezetre a komáromi születés Szekér Joakhim,
elbb franciskánus, majd cistercita, ki egy terjedelmesebb
magyar történetet is írt s ennek némely szabadabb felfogású

részletei miatt üldöztetvén, a francia háborúk alatt tábori

pappá lett. Nevezetes munkája a kétkötetes Magyar Robin-
son (1808), melyben két, török fogságba jutott magyar kato-

nának az afrikai partokon való hányattatását és kalandjait
beszéli el. Különösen a magyar nk mívelése, olvasáshoz
szoktatása fekszik szívén s tele van hazafias lelkesedéssel.

Regényében is a magyar derékségnek, életrevalóságnak
akarja példáit mutatni s leleményes meséjét korában szo-

katlanul egyszer, természetes, jól folyó njelven mondja el.

Jegyzet. 1. Homér nevével szoktuk nevezni a görög irodalom két
legnagyobbszerü hskölteményét, az Iliászt és Odysszeiát, melyek világ-

nézetöknek naivitásával, igazi epikus tárgyiasságukkal, jellemképeiknek
egyszer és plasztikus erejével mindenkorra halhatatlanok. Nemcsak a
görög míveldésre, hanem az újabb korok mvészi fejldésére is rendkívüli
befolyást gykoroltak. Az Iliász egy 51 napra terjed epizódot tárgyal a
trójai háborúból : Agamemnon és Akhilles meghasonlását s az utóbbinak
haragját, Hektor temetéséig. Az Odysszeia pedig Odysseus kalandjairól szól,

ki Trója bevétele után hazájába tér. Amaz inkább hsi, emez regémes
tárgyú s mindegjnk 24 énekre terjed. Szerzjöknek hajdan egyértelmleg
Homérosz reges alal^ját hitték, kit hét város tartott a maga szülöttének s

a monda vak koldusnak állított. Azonban a két hsköltemény szerzjének
egységére nézve már a makedón uralkodás korában kételyek merültek föl

9 a kérdés teljesen tisztába hozva máig sincs. Homérosz {huov = össze,
i'tofiv = illeszteni) nevét sokan csak összeállítónak tartják és sok a követje
Wolf nézetének, ki szerint a homéri hsköltemények egyes rhapszodok éne-
keibl kerültek együvé s innen van bennök a sok egyenetlenség. Annyi
bizonyos, hogy a nagy hskölteménj^ek hazája Jónia és a kisázsiai szigetek.

II. A Debreceni Kör és a mesterkedk

Szintén a népiesekhez tartozott, de az eddigieknél több
ízléssel dolgozott az ú. n. Debreceni Kör, ínely különböz is-
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kólák kiegyeztetésére vagy összeolvasztására törekedett; a
népies hangot, kifejezést s a rímet megtartotta, de össze

akarta kapcsolni a mértékkel a Eáday-féle kísérletek nyo-
mán. Tagjai debreceniek voltak s a költészeten kívül majd-
nem mind természettudományokkal is foglalkoztak.
Földi. E kör alapítója Földi János (1755—1801) volt, ki

ifjúságában hosszú nyomorral küzdve, mívelte ki magát s a
hajdúkerület orvosává lett; de sok csalódásának fájdalma
javakorában sírba vitte, A Magyar MúzsáhsLVL a magyar
verselésrl értekezvén (1787), az idegenes és magyaros isko-

lák olyatén kiegyeztetését sürgette, hogy a rím és idmér-
ték elve kapcsoltassék össze rímes, de jambusi vagy tro-

chaeusi mérték sorokban. A vers fkelléke, szerinte, az
énekelhetség: az ének hosszabb és rövidebb hangjainak fe-

leljenek meg a hosszú és rövid szótagok, hogy ne kelljen

elnyújtani vagy elharapni ket. Keveset írt, csak néhány
dalt, de ízléssel. Dolgozott a nyelvtudomány terén is: szol-

gáltatta nagy részét a debreceni gi'ammatikának; s bár a
nyelvújítást ellenezte, természetrajzi munkáiban magíi is

Fazekas, sok Új szót alkotott. — Földi követje volt Fazekas
Mihály fhadnagy (1766—1823), kitl Debrecen vidékén sok
csinos, mértékes, érzéssel írt dal forgott közkézen, melyek
csak 1836-ban jelentek meg összegyjtve. Leghíresebb mun-
kája a máig ismeretes tréfás népies elbeszélés: Ludas Matyi
volt; hexameterekben van írva, mely formának komoly mél-
tósága éles ellentétben állván az alantjáró tartalommal és

eladással, a komikum emelésére szolgál. E furcsa, négy
„levonásra" osztott versezet egyébiránt annyira niíveldés-
történeti fontosságú, hogy ez az els irodalmi támadás az

elnyomott jobbágyság érdekében. Döbrögi, egy zsarnok
földesiir, erszakkal elvéteti Matyinak a vásárra vitt lúd-

jait s a károsodottat meg is csapatja; ez megfogadja, hogy
a kölcsönt háromszor adja vissza neki s csakugyan majd
ácsnak, majd orvosnak öltözve, majd meg csellel eltávolítva

Döbrögi cselédjeit, sikerül is neki hatalmas ellenségét há-
romszor elpáholni. E híres népkönyv szerzje. Fazekas, ké-

szítette Diószegi Sámuellel a sokáig nagy tekintetben állott

debreceni Füvészkönyvet is. E kör adta az irodalomnak
Csokonait s jelentéktelenebb tagjainak emlékét (Lengyel
József, Szentgyörgyi József) néhány szép ének tartja fenn
a reformátusok énekeskönyvében.
A mester- Nagy clterjcdettsége miatt meg kell emlékeznünk

tie'-,^' a népies iskola egy kinövésérl, a mesterkedkröl,
Gergely, j^jj^ ^ költészetet minél cifrább, ízléstelenebb és

képtelenebb formákban hajhászták s fleg az alkalmi poé-
zist zték. Legnagyobb hírre tett szert e téren Gyöngyösi
János, tordai prédikátor, ki a leonin verselésnek ^ volt hse;
azután Édes Gergely és Varjas János, kik a leoninokon ki-
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vül nagy kedvvel zték az ú. n. egyhangú verselést. (P. Édes
Ifji'á eni/elgcsei közt: Szz, z-fz flt bz, zfz, süt. Tüst-

tül ürült tüz? Szíft bztül szkülj, tz sr tztül ürülj! —
\^irjas Megtért ember éneke csupa e-vel: Ezer meg ezer

esetekben — estem vétekben stb.) Ezek közé tartozik ifj.

Kovács József, a felsöpátkai öngyilkos tanító is, ki silány

\'erseiben különösen a rímelésnek volt mestere s innen kapta
a „rím-kovács" nevet. Szintén mesterkélt és sok tagú rímei-

ben keresett érdemet Nagy János, györmegyei szanyi plébá-

nos, ki Nyájas wí Mosójában a korabeli társasélet visszás-

ságait és magyartalanságát gúnyolta.

Jegyzet. 1. Leonin verseknek az olyan hexameter és pentameter
sorokat nevezzük, melyeknek közepe és vége összerímcl. Némelyek leoni-

*ioknak hívják cáltalában a rímekkel ellátott klasszikái versalakokat. E korcs-

faj nevét Leonius (f 1187) költtl vette.

2b'. .V válogatók.

A Debreceni Kör tagjai között Csokonaiig az isko-

nagyobb tehetség költ nem volt, mködésük bizo- egyeníí-

nyos felekezeties színt vallott s mindössze is keveset '^'^^®-

dolgoztak: -e körülmények folytán nem gyakorolhatlak az
egész irodalomra átalakító hatást. De az utat, mely a há-
rom, többé-kevésbbé eltér irány egyesítésére vezetett, meg-
niutatták s ez útnak mellettök és utánok is akadtak nálok
tehetségesebb egyengetöi, kik Szacsvai Magyar Mw^sájában,
majd a. Kassai Magyar Társaság (fejei: Bacsányi, Kazinczy
<;s Baróti Szabó) Magyar Múzeumáhan, végre Kazinczy
Orpheusíihan fejtegették irányukat s adták ki költi dolgo-
zataikat. Ök általában csak a szépet vallván vezérl elvök-
nek, foi-ma tekintetében válogattak a különböz irányok kí-

sérleteibl. Míg episztoláik és elégiáik a franciások, ódáik
pedig a deákosok modorában készültek, szatirikus és naiv
verses elbeszéléseik teljesen magyarosak s dalaikon már a
német érzelmesség hatása is érzik. Az általok képviselt hala-
dás csak annyiban áll, hogy nem kötve magukat, szépérzé-
köket, ízlésöket jobban kifejthették, minek nyomát munkáik
magukon is viselik.

Verseghy Ferenc (1757—1S22) volt az els, ki a Verseghy.

ritmust, vagyis a versek dallamosságát nagyobb hatással
sürgette értekezéseiben. Zenéhez ért, st zeneszerz volt s

ez alapon teljes készülettel vizsgálódott ritmusunk körül.
A muzsikáról, poézisröl s A magyar versek különféle nemei-
rl írt értekezéseiben a hagyományos magyar verselés ellen
nyilatkozik; az idmérték mellett tör pálcát s a rímet csak
engedménykép tri el; az els, aki magyarul rímes dacty-
lusokat írt. Pálos szerzetes, majd világi pap s tábori lelkész
lett; a Martinovics-összeesküvésnek részese lévén, tíz évi
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fogságot szenvedett; azután magyar nyelvtanító volt József
nádornál s végre csekély nyugalompénzéböl élt. Rendkívül
sokat dolgozott a költészet minden nemében s ezenkívül aa
esztétika, nyelvészet és történet terén. Kisebb költeményeit
könnyed, zengzetes nyelv és kedves gondolatok tüntetik ki.

Nagyobb szatirikus elbeszél költeményei közül méltók a
megemlítésre: Szentesiné, melyben a ni állhatatlanságot

gúnyolja s Rikóti Mátyás, egy falusi kántor torzképében a
míveletlen fzfapoéták kitréfálása. Regényei nem tettek

nagy hatást; de e mág fejldésének szempontjából igen
nevezetesek; Kaczajfalvy érdekesen mutatja hatását Rous-
seau nevelési regényének, míg Vak Béla az igazi történeti

regény útját keresi Dugonics kísérletei után. Verseghy for-

dította le a híres francia csatadalt, a Marseillaiset. Számost
nyelvészeti munkájában, melyek tanítása az iskolákban hi-

vatalosan meg volt rendelve, fleg Révainak nyelvünk tör-

ténetébl kifejtett rendszere ellen küzdött s a népi nyelv-

szokás helyességét és törvényességét vitatta.

Bacsányi. A kassai Magyar Múzeum szerkesztje: Bacsá-
nyi János (1763—1845), a költ és esztétikus, egyike azoknak,
kik tehetségök, tudományuk és buzgalmuk folytán újjászü-

letett irodalmunkban vezérl szerepre voltak hivatva. De az
életben és irodalomban egyaránt hatalmaskodó és szenve-

délyes jelleme s szerencsétlen életviszonyai korán leszorítot-

ták e térrl. A Martinovics-ügy miatt egy évig fogságban
ült; azután a bécsi pénzügyi hatóságnál viselt kisebb hiva-

talokat; 1809-ben Napóleon császárnak a magyarokhoz inté-

zett proklamációja fordításában részes levén, a franciák-

kal Párizsba ment, honnan azonban 1814-ben az ausztriai

seregek fogva hozták vissza s Linzben haláláig rendri fel-

ügyelet alatt élt francia nyugalompénzbl. Innen intézte tá-

madását a Kazinczy-vezette új irodalom, fleg a nyelvújítás

ellen. Nyolcvanadik évét töltötte be, mikor az akadémia tag-

jává választotta. Az irodalomra legnagyobb hatást esztéti-

kai fejtegetései tették; Ossiánt^ ismertette meg nálunk el-
ször. Mint költ fleg politikai verseirl emlékezetes. A
francia forradalom eszméitl teljesen meghódíttatva, maga
is egész lelkével forradalmár; rajong nemcsak nemzetének,
hanem általában a népeknek szabadságáért; a nemességtl
szilaj fenyegetéssel fordul el s szenvedélyes lelke széls
irányzatának olykor nemcsak ervel teljes, hanem vad han-
gokon ad kifejezést. Ö már nemcsak filozófus, mint Besse-

nyei, hanem politikai agitátor is. Kufsteini elégiáihan a
mély és igaz keserv költi ervel nyilatkozik; ezek e kor
irodalmi maradványainak legszebbjei közé tartoznak. A for-

mára Bacsányi mindig kiváló gondot fordít.

Szent- ^lég két, kora véget ért költ tartozik e csoport-
ióbi. iioz: Szentjóbi Szabó László és Dayka Gábor. Amaz



ni'liáuy csiuos daláról ismeretes, melyeket mértékre nem
vett ugyau, de azért elég dallamosan alkotott meg. Irt egy
Mátyás kírálíj cím drámát is, mely Ferenc király koroná-
zására készült s a korabeli közvéleménynek adott hangot.

() is belekeveredett a Martinovics-összeesküvésbe s kufsteini

luirtönében halt meg (17y5-ben) 28 éves korában.
Dayka, ki az ifjan választott papi pályát oda- üayka.

hagyva. Lcsén, majd Ungvárt tanárkodott s szintén 28 éves

korában hunyt el (1796-ban), Kazinczy kedveltje volt. Ö
adta ki verseit s ö írta meg életrajzát. Költeményeinek leg-

nagyobb része szeret lelke bánatos, lemondó merengéseit
tolmácsolja; de az érzés heve is ki-kitör belle s az elégián

kívül a szatírára is volt tehetsége. Nyelve választókos s nem
kis érdeme: jelzinek és képeinek újsága a divatosokhoz s

meglehetsen elcsépeltekhez ké])est.

Ide kellene soroznunk még Kazinczy Ferencet is, de az

munkásságának delelje késl)b következvén be, vele

utóbb fogunk találkozni.

Jegyzet. 1. Ossian (íri Ossin) gael bárd vagy énekes a III. század-

ban, a rege szerint Fingal király fia. Ossiannak állítólag feltalált melau-
ehdlikus, borongós énekei, melyeket Macpherson skót tudós 176ö-ben angol
fordításban adott ki, az egész mvelt világon rendkívüli feltnést okoztak.
Többen, így az angol Johnson s késbb Talvj német írón, igyekeztek az egészet
hamisításnak, Macpherson költeményének bizonyítani be s nézetök egy ideig

általános elfogadtatásra talált. Legújabban Ebx'ard ismét valódiaknak tartja

az ossiani énekeket, melyeket azonban Macpherson nem híven adott vissza.

27. Kármán Jó/st^f.

Ez idszak három legkiválóbb költje: Kármán a magyar

József, Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor,
p'^'^^*

a szorosabban vett iskolák egyikéhez sem tartozott, hanem
mindegyik önálló, egyéniségének megfelel irányban ha-
ladt.

^ A magyar müpróza, melynek az irodalom újjászületése
uTán Báróczi igyekezett elször míveltebb hangot, Péczeli
költibb színt, Dugonics magyaros ert, Kazinczy pedig a
nyugati nyelvnek megfelel finomságot adni: fejldésé-
ben Kármánnál találta meg a leghelyesebb utat. Míg
ugyanis Kazinczy legfként arra törekedett, hogy a közön-
séges beszédtl különböz, annál hajlékonyabb, választéko-
sabb és gazdagabb nyelven írjon s ebbeli törekvésében az
idegen, magyartalan kifejezéseket, fordulatokat nemcsak
megtrte, hanem kereste is: Kármán a magyar nyelv szel-

leméhez ragaszkodva alkotta meg egyszer, kifejez, st jel-

lemz prózáját. De nemcsak stiliszta volt, hanem kitn el-
adása derék írói tehetségének jeles alkotásait és messzeható
eszméit tolmácsolta.

Beöthy : Irodalomtörténet. I. 8
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Kármán Kármán 1769 márciusában született Losoncon s
^ ^*^' a pesti és bécsi egj^etemeken tanult. Pestre jvén
ügyvédnek, itt kezdte pengetni eszméjét, hogy Pestet iro-

dalmi központtá kell tenni, mert csak itt lehetne a külön-
böz tájszólásokat egy irodalmi nyelvben egyesíteni, itt az

egybegylt fiatalság közt olvasóközönséget és írókat terem-

teni, itt érintkezni az elkel társasággal és a külfölddel.

Eszméje kivitelére társaságot alakított, az ú. u. Uránia-
köri, melynek tagjai rajta kívül Pajor Gáspár orvos és

Schedius Lajos egyetemi tanár voltak, kikhez még a fiatal

Csokonai csatlakozott. Ezek segítségével indította meg 1794-

ben Kármán évnegyedes folyóiratát, az Urániái, melyben
fleg a magyar nkhöz i'orc\ult. De az írók és a közönség
részérl hidegen fogadott vállalat a harmadik kötettel meg-
szakadt. Kármán betegen visszavonult szüleihez s már 1795-

ben, 26 éves korában meghalt.
Fanni Kármán munkái mind az Urániában jelentek

mányai. meg. Els helyen áll ezek között egy kis regény:

Fanni hagyományai, mely egy fiatal leány naplója és leve-

lezése alakjában van elbeszélve. Fanni rideg atyja és szív-

telen mostohája oldalán szeretetért sóvárog; végre találko-

zik egy ifjúval, kit megszeret s aki viszontszereti, de atyja

elszakítja tle s a világ elrágalmazza; Fanni szomorú sor-

sában elhervad s a haldokló szemeit kedvese fogja be. Az
egész kétségkívül Goethe Wertherének hatása alatt készült;

de alapeszméjének (az érzelem elnyomja az akaratot) ter-

mészetes tolmácsolására Kármán szerencsés tapintattal nt
választott. Fanni gyászos sorsának kulcsa: szerelmének ro-

hamossága, kizáró uralma egész valója felett s a korabeli

magyar társadalom nézeteibe és formáiba ütközése. A kü-

lönben szegény mese oly lélektani biztossággal s miívészi

egyszerséggel van megalkotva és elbeszélve, minre elad-

dig irodalmunkban példa nem volt. Eladása meleg, h és

közvetetlen. Elször nyújt mvészi példát arra, hogy a ter-

mészet képei, jelenetei mily hatásosan használhatók fel ^z
emberi indulatok élénkebb festésénél. — Egy új házas leve^

ieiben a boldog szerelem a stílnek hasonló bájával van
festve. A módiban eleven és csinos szatíráját adja Kármán
egy fiatal asszony házi életének, kit korának külföldiesked

divatkórsága és erkölcsi lazasága megmételyezett. Történeti

regénytöredékét, melynek tárgyát Fejveszteség cím alatt a

magyar középkorból vette, a rajz és dialóg elevensége és

jellemz volta tünteti ki. E töredék az els példája irodal-

munkban a jellemzés kedvéért archaizáló, régiesked stílnek.

Eszmék és eladás tekintetében egyaránt kitn érte-

kezése az, melyet A nemzet csinosodásáról írt. Azokat a mó-
dokat fejtegeti benne, melyekkel segíthetnénk a míveldés-

ben való elmaradottságunkon. Fizikai és értelmi erben
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liuics hiány uálniik; de nevelésünk fogyatékos, társadalmi

szellemünk alantas és irodalmi törekvéseink útjai is gyak-

ran tévesek. A féltndósság, ízléstelen verselés, szenvedélyes

granimatizálás csupa baj. Élvezetes és nem tudákos köny-

vek kellenek, inkább eredetiek mint fordítottak, inkább

kevés jó mint sok rossz s a nyelv dolgában is többre me-
gyünk, mint az örökös nyelvészkedéssel. Az igazi literátor

méltó a haza figyelmére és hálájára.

28. Csokonai Vílóz Mihály.

Az 1794-ik évvel szépen nekiindult irodalmi életünkben
némi szünet állott be. Az új-klasszikai vagy franciás irány-

nak eredeti és fordító írói ez idötájt végkép elhallgattak;

költink közül többen elhaltak s az új, válogatósal)b ízlés

képviseli a ]\tartinovics-ügy folytán börtönbe hurcoltattak.

Azonban mintegy a támadt hézag betöltésére lépett fel a
magyar költészet újabb korának Vörösmartyig legnagyobb
és legeredetibb tehetség költje: Csokonai.

Csokonai Vitéz ]\fihály rövid élete a sorssal foly- Élete,

tátott küzdelemben telt el s korábban végzdölt, hogysem e

rendkívüli szellem gazdag erejében teljesen kifejldhetett
volna. Debrecenben született 1773 nov. 17-én. Atyja jóhír
seborvos volt, ki azonban t kora árvaságra hagyta. Mihály
holtig leghbb gondviseljének, édesanyjának gondjaira
maradt, ki szívesen olvasgatta a régi magyar költket, kü-
lönösen Gyöngyösit s ezekkel korán megismertette fiát is. A
költészetre a kollégiumban és azon kívül Budai Ézsaiás és

Kovács Józseí, az Aeneis fordítója, oktatták; maga vallja,

hogy amire a széptudományokban vitte, e két derék férfiúnak
köszöni. Tanulta a bölcseletet, történelmet, természettudo-
mányokat; de legnagyobb, éjjel-nappali szorgalommal a régi

és új nyelveket és irodalmakat. Kiváló míveltségérí tanús-
kodnak mííveit kísér magyarázatai, esztétikai és irodalmi
tanulmányai. A költészetben leíró és elmélked tehetségé-
nek korán adta bizonyságát kisebb, még a debreceniek s a
mest»n-kedk modorában készült költeményeiben; de az íz-

léstelen cicomát buzgó esztétikai tanulása s igazi költi
természete lerázta magáról. Tanuló koraiján írta Homér
után, de az akkori politikai viszonyokra alkalmazott szatí-

rái éllel, a Béka-egérharcot (négy „pipadohány"-ban), els
drámai kísérletét: a Tempefit, és sokat fordítgatott, kivált
az általa nagyon kedvelt Metastasióból.' Irodalmi összeköt-
tetésbe lépett Kazinczyval, Földivel, Horváth Ádámmal,
kik mind buzdították. Mint papságra készül deák, 1794-ben
tanítással bízatott meg; de nagy önbecsérzetébl származott
összetzései s a fegyelembe ütköz rendetlenségei miatt már
a következ esztendben el kellett hagynia a debreceni kol-

8'



116

légiumot. Elkeseredve ment Patakra jogot tanulni a híres

Kövy SáadOilioz; de csakhamar ráunt erre is és elindult

hosszas vándorlására, melybl csak nagy késn tért meg
szülvárosába. Megfordult az 1796-iki pozsonyi országgy-
lésen, hol a Diétái Magyar Músa cím poétái hetilapot indí-

totta meg, melyben az 1741-iki diétáról írt kantátéját - kö-

zölte. A rövid országgylés után került Komáromba s itt

ismerkedett meg Vajda Juliannával, kit szerelmi dalaiban
Lilla néven dicsített. Kedvesét azonban atyja idközben
máshoz adván férjhez, Csokonai újra kezébe vette a vándor-
botot s egyideig Somogyban jó barátainál tartózkodott,

majd a csurgói református gimnáziumnál kapott helyettes-

tanári alkalmazást, melyet azonban alig egy év múlva,
1799-ben szintén oda kellett hagynia. Költi hivatottságába

vetett ers hite sorsának hányatásai között sohasem \ört
meg; folyvást szorgalmasan dolgozott. Somogyban írta Do-
rottya cím komikus eposzát, néhány vígjátékát: Gersoni.,

Karnyónéi s ódáinak nagy részét. Ezekkel tért vissza 1800-

ban Debrecenbe, forrón szeretett édesanyja házához, hol az-

után haláláig maradt, kivéve kisebb utazásait barátaihoz,

pártfogóihoz és munkái kiadása végett. — Folyamodott a
Magyar Hirmondó szerkesztségeért, majd irnokságért a
Széchenyi-könyvtárnál; de hiába. Szegénységében többszö-

rös csapások között és másokra szorulásában is mindig meg-
rizte nemes önérzetét, hitét a bekövetkezend elismerésben,

a tudomány szeretedét és munkakedvét. Szomorúan énekli:

Mit ér örökös hírt nj-erni Iliással

S falmilcint éldni tudós koldulással ?

*

de azért csak énekel. Élte végén egy nagy hexameteres eposzt

tervezett a honalapító ÁrpádYÓl, melynek azonban csak tervét

készítheté el s némi kis töredéket belle, mert 1805-ben január

20-án 32 éves korában tüdsorvadásban meghalt. Mvei
nagyobb részének kiadására életében hiába keresett mecé-

nást; csak halála után jelenhettek meg azok, világossá tevén

a veszteség nagyságát, mely a magyar irodalmat Csokonai
elhunytával érte.

Köité- Csokonai a költészetnek mind a három nemében:
^^®*^" a lírai-, epikus- és drámaiban dolgozott, különböz
szerencsével. Egészen költi, közelebbrl dalos természet volt:

minden gondolata könnyen megtalálta a költi kifejezést.

Noha sokat, majdnem mindig tanult s egyike legképzettebb

költinknek, távolról sem lett soha szárazzá. Képzelete foly-

ton egészséges és friss; eladása nagy mértékben szemléletes

és bámulatosan könnyed; érzése alapjában mindig nemes és

emelkedett. Kifejezéseiben olykor nem válogatós, st illetlen;

ez magyarázatát találja, ha mentségét nem is, azoknak a

köröknek akkor szokásos hangjában, melyeket látogatott és
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miilattatui igyekezett s .iellom«'Miok kiváló természetességé-

beu. A magyar szellem tiszta naiv érzése és humora elször
ragyog föl nála irodalmunkban igazán költileg (Szegény
Zsuzsi, Parasztdal, Csikóbrös kulacs). Jó kedvében sokszor

volt kicsapongó, mértéket nem ismer; de fájdalmában szelíd

és megadó; bánata zokog, de nem lázong. Mi u tégy mérsékelni
látszik szenvedéseit sohasem csügged hite a jövtl várt el-

ismerésben. Nemes érzését, melyei Kazinczy is kiemel, ma-
gasztos ódáinak egész sora bizonyítja, melyekben énekre az

emberiségnek, a míveldésnek, ha7.ájána.k érdekei hevítették.

A vérontást, háborúskodást gylö]íi a po'gari érdemet lel-

kesedve magasztalja. Szerelmi dalai gyöngédek, szelídek, ér-

zelmesek, úgy boldog elragadtatásaben. mint csalódott le-

mondásában. Ezek némelyike német és oiasa költemények át-

dolgozása; különösen érzik rajta Bürger és Meíasiasio ha-
tása. Természetes hajlamaival, keresetlen dallamosságával
közeledik a népies formák felé; többet e/ek közül mivel is.

Anakreoni dalaihein a khisszíkai szelieü.ei"- igazi magyar ízzel

egyesíti, mint utóbb Berzsenyi ódáiban. A lélek halhatatlan-
ságáról írt nagy költeménye, hét részben, melyet Rhédei
Lajosné biicsúztatójáúl készített, irodalmunknak máig is leg-

kitnbb tankölteménye; filozófiai eszméket a költi szaba-
tosságnak annyi erejével és elevenségével fejez ki, mint
utána senki költészetünkben. Nyelve távol van a nyelvújítók
keresett finomkodásától; új szót nem csinál, hanem a nyelv
rejtettebb kincseibl gazdagítja eladását, mely mindig
folyamatos, magyaros és költien naiv.

Az eposz terén alkotta legismertebb munkáját: Dorottya.

Dorottyát vagy a dámák diadalmát a farsangon (négy rész-

ben), melynek alapeszméjét Popé Fürtrabiásóból kölcsönözte,
de ezt szívbl áradó, szinte jókedvével és komikai erének
gazdag eredetiségével felülmúlta. Egy somogymegyei mulat-
ságot ír le, melyen Dorottya, egy vén leány, társaival együtt
felbszül az ifjakra és Carneválra, a rövid farsang és kevés
menyegz miatt. Eris bujtogatja a nket, kik különösen élet-

koruk bizonyságát, a matrikulát szeretnék kézrekeríteni.
Miután az ifjak engedni nem akarnak, Doi'ottya egy divánon
a ni tábort harcra vezeti ellenök. melynek hevében hordozói
leejtik s minden csontja összetörik. A harcot Vénus megjele-
nése végzi be, ki Dorottyát megfiatalítja, s a harcban álló

két nemet a szerelem által kibékíti. E „furcsa vitézi versezet"
nem szatirikus, hanem egyszerííen komikus, nevettet köl-
temény. Komikuma abban áll, hogy a nket a ni lélekkel
homlokegyenest ellenkez viszonyokba bonyolítja. Nem va-
lami elterjedt társadalmi félszegséget ostoroz, hanem egy
mindenki eltt nevetséges tárgy nevetséges eladásával mu-
lattat. Távol van tle bármi kesernyés fanyarság, de komikus
ere kifogyhatatlan. Alkotva is jól van e költemény; a vén
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leány rajza megszólalásig hü; a legképtelenebb helyzetekben
is ragyogtatja a költi elhitetés ritka mvészetét; leírásai

elevenek, képei szemléletesek és az emlékezetbe nyomulók.
Egypár szükségtelen epizódon, illetlen képen s halavány jel-

lemen kívül alig van kivetni való e munkában.
Emléke. Miiiikáit halála után, 18i7-ben nagyon szigorúan

és nem egészen elfogulatlanul bírálta Kölcsey; az id a köl-

tnek adott igazat. Kazinezj', bár ízlését ócsárolta, nagy te-

hetségét mindig elismerte s indítványozta, hogy közadako-
zásból sírk emeltessék neki. Erre többek között azt akarta
vésetni: „Arkí'i diában éltem én is"; amiért a debreceniek, kik
Árkádiának olyan magyarázatát találták valahol, hogy az

„jó marhalcgelö volt, kivált szamarak számára", nagyon
megnehezteltek s ebbl keletkezett az ú. n. arkádiai pör.

Végre 1871-bcn Debrecen költjét szép szoborral (Izsó Miklós-
tól) tisztelte meg.

üC£y£etck. 1. Metastasio (tulajdonképen Trapassi Péter 1698—1782)
az olaaz éncLesjátéknak (opera seria) megalapítója. A bécsi udvarnál volt

husszú ideig udvari költ. Mvei sima, dallamos uyelven vannak írva, de
mélyebb kelti tartalom nélkül.

2. Cautate alatt drámai formába öntött, de alapjában lírai költeményt
értünk, mely zenekíséret melletti éneklésre van rendeltetve. A drámától,

rö^ádsógén kívül, különbözik fleg abban, hogy nem cselekvényeket, hanem
érzéseket ad el vo.llási eszmék, temiészeti tünemények, történeti események
stb. fölött. Megkülönböztetünk vallási és világi kantátét. A XVI. században
fejldött ki legelször Olaszországban.

29. Kisfaludy Sándor.

Míg Csokonai a nép felé hajlik, ez idszak másik ünnepelt
költje: Kisfaludy Sándor inkább a nemességé, melyet a nem-
zet szívc-leikénck nevez. Érzésben, felfogásban, lelkesedésben

nera kevésbbc magyar, mint amaz; de látóköre szkebb s te-

hetsége nem oly sokoldalú. A klasszicizmus uralkodása .idejé-

ben a regényes nemzeti iránynak képviselje, s így némi kap-

csolatban van a niügyarosokkal, de ezenkívül a franciásokkal

is, mert termés^ctérzésében s szenvedélyének követel hevé-

ben liousseau hnt-Isa félí*eismerhctetlen.

ifjüsiga. Kisfíiludy Sáudoi", Csák nemzetségébl, Sümegen
született 1772 ben. Már tövvéuytanulásra szánt évei alatt a
pozsonyi növendék papság lelkes körében fölébredvén benne
az irodalom szeretete, tiíkon folyvást a költészettel foglaUvo-

zott. Rajongó lelkét Verböczi nem elégítette ki s atyja kadét-

nak adta egy huszárezredbe. Nyolc hónapot töltött Erdély-

ben, mi 2 régi vágyát elérhette: megyéje a bécsi gárdához ne-

vezte ki, hol, Bessenyeiék példájára, b alkalmat nyert ön-

mívelésére. Legfbb gondja az irodalom és szépmvészetek
voltak. 1795-ben a rendes hadseregbe lépett át s Milanóba ren-

deltetett, hol a franciák elfogták. Mint fogoly, a regényes

Provenceba vitetett, hol Petrarca emléke vévén t körül.
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ennek hatása alatt Dragnijínanban a nemes Desclapou Karo-
linához kezdte írni sz('m) dalait, melyek hírét nemsokára meg-
alapították. FogsáííáhóI kiszaljadulván, mint a Wallis-ezred

l()hadnaííya, Németországban és Svájcban több véres ütkö-

zetben vett részt, kardját jelesül forgatván, de a költészetrl

sohasem leledkezvén meg. Klageut'nrtban szerelmi viszouj'^t

sztt egy Halai német grófnéval, kihez a keserg Himfy-da-
loknak legszebbjeit írta. Végre belefáradván a katonaéletbe,

ISOÜ-ban hazajött s nül vévén régi tiszteletének tárgyát:

Szegedi Rózát, boldog családi életet élt.

Kisfalndy Sándor ISÜl-ben lépett elször a nyil- Himiy

vánosság elé H'nnfy szerelmeinek els részével, a Keserg
szerrlemn\e\, melyet hat év mnlva követett n Boldog szere-

ién}. A közönség elragadtatással fogadta, olvasta és énekelte

Himfyt. Kövid dalok (összesen 400) gyíijternénye ez, gazdag
képsorozat egy rendkívül fogékony szív életébl' valóságos
lírai regény, mint Kazinczy mondta, „szerelmi epigi^ímniok-

ból" összeállítva. A költ szerelmének tárgya: Liza, hidegen
fordnl el tle s háborúba indul, idegen töldön keresni nyu-
galmat vagy halált. Mindhiába s már öngyilkosságra is gon-
dol, melytl ébred reménye tartja vissza. Hazatér, de csak
újabb csalódásra, mert már most bizonyosnak hiszi, hogy
Liza szíve másé. Eddig az els rész. A lí^nsikbarí kiderül a
félreértés: Liza mindig szerette t, összek'-lnek s boldogul él-

nek. A Keserg szerelem messze fölülmúlja a Boldogot, mely-
nek nagy részében a költ érzéseinek éneklése helyett okos-
kodik. De amabban mély, szinte kiapadhatatlan szenvedély,
megragadó hév nyilatkozik; e tekintetben egy kortársa sem
hasonlítható Kisfalndyhoz, Szenvedélyének A'ergd melan-
eholiájában emel hatást gyakorol érzületének nemessége.
Alakját egy, már Szenei Molnár zsoltárai között elfordnló
minta szerint szerkesztette, mintegy magyar szon^té; rit-

musa a Königsbergi Töredéké: 4, 4, 4, 3. E nagyon kiszabott,

tizenkétsoros forma olykor szinte akadályozni látszik érzé-

seinek áradatát. Lírai képzelete rendkívül gazdag; úgy hogy
néha a természeti képek, hasonlatok halmozásával vissza is

él. Petrarca hatása mindenütt nyilvánvaló; sok eszmét, ki-

fejezést, képet kölcsönzött tle. Nyelve magyaros, de olykor
nem elég ers, sem nem elég költi: nem a nyelvújítóké, de
uQm is a népköltészeté, inkább a közönséges beszédet kívánta
költivó avatni. Himfy alapjául egy regénye szolgált, Kis-
faludy és Szegedi Róza leveleibl összeállítva: a Két szeret
szív története, melyet Rousseau hatása jellemez.

Himfyhez hasonló kedvez fogadtatásban része- Regék.

sültek Kisfaludy Regéi a magyar elidkbl, melyek közül
elször (1807) csak három: Csobánc, Tátika, Somló jelentek
meg, de ezeket utóbb még sok más követte, többek közt Gyida
szerelme. Némi ösztönz hatással lehettek keletkezésökre
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Weber Veit ^ német mondái, nolia ezek szellemétl Kisfalud'y

regéi, a hazafi-érzés és szerelmi epedés motívumainak ural-

kodásával, nagyon különböznek. A régi magyar életbl, a

költvel rokon si magyar nemzetségekrl, nagyobbára köl-

tött szerelmi történeteket mondanak el inkább lírai, mint
epikai hangon és formában. Így Csobánchíin Varjas András,
ki Gyulafl Rózsa kezére vágyik, elhiteti ezzel, hogy vlegénye.
Szentgyörgyi László elesett a háborúban; mire a lovag visz

szatér Csobáncra, bánatában elhervadt mátkáját a ravatalon
találja. So7nlóhan pedig a szintén hadból érkez Bakács Elek-
ben ébreszt .gyanút neje hsége fell az álarcos Devecseri
Luca, ki annak idején maga szeretett volna Elek felesége

lenni; Somló ura a szép Lórát csakugyan egy idegen ifjú

karjai közt találja s mivel nem tudja, hogj" ez testvére nejé-

nek, hirtelen haragjában az ártatlan asszonyt meggyilkolja.
A nemzeti színezet, hazafias hang, könny verselés hatottak
e regélífeen, melyek, eltéren a klasszicizmus akkori divatjá-

tól, egészen regényesek. Kisfaludynak azonban a tárgyias
eladás nem sikerült; mindig ugyanazokat az érzéseket zengi,

versei áradozva folynak szét, jellemezni nem tud s leírásai is

elmosódottak. Azért késbb írt regéi (Szigliget, Frangepán
Erzsébet stb.), mikor már az elbeszél költészetnek igazi mes-
terei állottak el, nem is tetszettek, ami az agg költnek
nagyon fájt. DoboHja azért nevezetes, mert ez indította Köl-
cseyt saját Dobozijának megírására s ezzel a német mbal-
lada átültetésére.

Drftmák. Még kcvéshbé sikerültek színmvei. Históriai

drámái: Hunyadi János és Ki'in László inkább képcsoporto-
zatok, mint színdarabok. Tragédiája: Az emberszívnek ör-

iwnyei tragikus magból van kifejtve, de cselekménye, jel-

lemei, eladása egyaránt elhibázottak. „Magyar nemesházi
rajzolatok" név alatt is írt színmveket (Dárdayház, Lelkes
in agyar leány) a magyar nemesi rend dicsítésére.

Élete végén Kisfaludy az 1809-iki nemesi fölkelés törte-

netét írta meg, melyben maga is mint a zalai nemesség r-
nagya és József nádor hadsegéde vett részt. Ebben is a ma-
gyar vitézségnek rágalmazott és gúnyolt hírét akarta meg-
menteni. Badacsonyi kedves szlházában síírn keresték fel

tiszteli az agg költt, gyermekkorában Ferenc József ké-

sbbi királyunk is. Ö lett az akadémiának els vidéki reM-

des tagja s 1844-ben halt meg. Balatonfüreden, melyet nagyon
szeretett, báró Vay Miklóstól mintázott ércszobra áll.

Jegyzetek. 1. Petrarca Ferenc, a nagy olasz költi triász egyik tagja

1304-ben született Arezzóban ; életének nagj' részét Vaucluseben töltötte,

Rómában költvé koronáztatott ; meghalt 1374-ben Arquaban. PadovB
mellett. JRime cím versgyjteménye, mely 300-nál több kiadásban jelen;

meg, különböz alakú költeményeket tartalmaz ; legkiválóbbak a Laurához

s ennek haláláról írt szonettek és a canzonék. Petrarca egy latin eposzt is
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írt Africa címmel s mint tudósnak is nagy érdemei vannak a rcnaisaance

elökészífóséhen.

2. Weber Veit (igazi nevén Wachter Leonard) 1762-ben született

Ülzenbon ; lelkész, katona, végre tanító volt s meghalt 1839-ben. V6 munkája
a Sagen der Vorzeit, két kötetben, 1787—98 Weberl)61 ordította Kazinczy

s a Vak lantost.

30. Kazinczy és a nyelvújítás.

I. Nyelvtudományi elzmények. — Révai.

A múlt század elejére esik az a rendkívüli fontosságú

mozgalom a magyar tudományos és szépirodalom, st közélet

terén, melyet egy szóval nyelvjításr\&\\. szoktunk nevezni s

amely egész nemzeti mívelödésünkre a leghatározottabb be-

folyást gyakorolta.
Az a magyar nyelv, melyet a XVIII-ik század Nyelvünk

végs negyedében új munkára sorakozott íróink ^ ''^'^ *'

találtak s mellyel beérni egyelre kénytelenek voltak, nem
felelt meg többé sem a tudományos, sem a költi nyelv föl-

tételeinek. Irodalmunk XVII. századi föllendülése (Pázmány,
Zrínyi, Gyöngyösi) eredetiségében tudott alkotni kifejez
stílt, amely azonban míveldésünk nemzeti irányának ha-
nyatlásával megromlott és elsilányodott. Társas életünk fran-

ciává és németté, iskoláink, tudományunk, irodalmunk deákká
lettek s ezen a módon tartottunk annyira-mennyire lépést a
világ szellemi haladásával. Így történt aztán, hogy annak a
nemzedéknek, mely a parlagon maradt magj^ar irodalom mí-
velésébez újra hozzálátott, számos, idegen nyelven szerzett

fogalma volt, melyet az elmaradt magyarsággal kifejezni ép-

pen nem bírt. Képzelhetjük, milyen nehézségekkel kellett az
írónak küzdenie, mikor még lény, lényeg, alak, alap, anyag,
alany, szellem, tárgy, eszme, elv, jellem stb. mind nem voltak
s nem a társaséleti kifejezések legszükségesebbjei sem. íróink
érezték s ha munkáikat olvassuk, érezzük mi is, hogy: a nyelv,

mellyel küzdeni kénytelenek, szegény; a költi eladás több
nemére — a képzk halmozásánál (igazságosság, szerelmetes),

határozó- és kötszóink hosszaságánál (mindazonáltal, minek-
utánna, szükségképen), szórendünk nagy szigorúságánál stb.

fogv^ — alkalmatlan; stílünk pedig eluehézkesedett, darabos
vagy szétáradó volt. Éreztük ezzel együtt az általános nyelv-
forma szükségét is, mint tudományos és költi haladásunk
elhalaszthatatlan föltételét.

A nyelvmívelés szükségének ez általános érzetét PáiyA-

bizonyítja a nagy mozgalom, mely Bertalanfi, Dugó- ^'^*°'^"

nics és többek szóalkotási elszórt kísérletei után mindenfelé
megindult. Pályadíjak tzettek ki; így 1789-ben Görög és Kere-
kes bécsi szerkesztk s Nunkovics György pécsi prépost nyelv-
tanra hirdettek jutalmat s ez alkalomból készült a debreceni
nagy grammatika. A következ évben az elbbiek a magyar

•a
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nyelv jogosultságának fejtegetésére tztek ki díjat a deák-
kal szemben; 1805-ben pedig Kulcsár István már egyenesen
a nyelvmívelés érdekében hirdetett pályázatot. így keletkez-

tek Báróczi Sándor, Decsi Sámuel, Kis János, Pánczél Pál és

gróf Teleki László, a költ József fiának e kérdésre vonatkozó
különböz felfogású, de egyenl buzgóságból ered iratai. Egy
magyar akadémiának, mint a nyelvmívelésre legfképen hi-

vatott társulatnak, fölállítását is többen sürgették. A tör-

vényhozás intézkedései, melyek az iskolákban és a közéletben
mind nagyobb tért engedtek a magyarnyelvnek, egyre sür-

gsebbé tették a reform ügyét.

G^a'^ma"^
Hogy azouban ez sikerrel hajtathassék végre,

tika. arra nézA^e mindenekeltt tudományos alapra volt

szükség. A magyar nyelvtudománnyal ez idben sokan fog-

lalkoztak: egész sereg jelentéktelen s hibás alapon álló is-

kolai nyelvtan jelent meg. Nagyobb igény a híres Debreceni
Grammatika, melyet Földi Jánosnak a Görög és Kerekes ál-

tal kitzött díjra készített mwikája alapján a pályabírák
(Hunyadi Ferenc, Szikszai György és Domokos Lajos) tagad-

hatatlan buzgósággal állítottak össze. A nyelvalakok el-
számlálásábau gazdag, de nyelvtörténeti ismeret nélkül latin,

görög és zsidó hasonlításokat tesz, szentesíti a tiszai tájszó-

lást, törvényeit csak az akkori nyelvszokásra alapítja, st
maga is alkot hibás szabályokat (az ód, d képz a szenved-
ben) s új szavak alkotását ellenzi. így nem annyira a nyelv
tisztázásának és gazdagításának, mint inkább romlásának
lett egyik forrásává. — Guarmathi SámiieJ, erdélyi orvos, egy
jeles deák munkában alaposan fejtegette a magyar és finn

nyelvek hasonlóságát. Beregszászi Nagy Pál, a tudós pataki

tanár, német és latin könyveiben a sémi rokonság tévesztett

alapján állott, melyet azonlian nála nagyobb készültséggel

senki sem vitatott.

Révai. Mindezek részint kiindulásuk hibás voltánál, ré-

szint ingatagságuknál és egyéb fogyatkozásaiknál fogva nem
szolgálhattak biztos útmutatókul. De Szerencsére éppen jókor,

a jelen század els éveiben lépett föl Révai Miklós, a magyar
történeti nyelvtudomány lángelméj megalapítója, kit Ka-
zinczy méltán nevezett el nagynak. Révai Torontál vármegyé-
ben Szentmiklóson született ITO-ben s tizenhét éves korában
a piarista szerzetbe lépett. Heves és változékony természete,

nyugodni sohasem tudó tettvágya sok hányatáson és nélkü-

lözésen vezette keresztül. Elbb rajzot, majd bölcseletet, köl-

tészetet és nyelvtant tanított Tatán, Nagyváradon, Gyrött,
Esztergomban és Komáromban. Több elkel háznál fordult

meg neveli tisztben s rövid ideig a pozsonyi Magyar Hir-

mondót is szerkesztette. Közben olykor csak irodalmi szen-

vedélyének élt Bécsben, Grécben és Pozsonyban, a hazai

nyelvemlékeket 'lutatva, hírlapot szerkesztve s régi magyar
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költök munkáit nyomatva. Végre a már nagyhír nyelvtudós

a pesli egyetomhez iiivatott meg, hol a magyar nyelv tan-

székét 1802-ben elfoglalta; de már 1807-ben hosszas uyouior-

gás és betegeskedés után meghalt. ^Munkásságának kisebb .je-

lentség költi felével a deákos iskolához tartozott. A nyelv-

tudományban mködése korszakalkotó volt. Történeti irányá-

val nenu'sak .Magyarországon volt els, hanem megelzte a
német Bopp Ferencet és Grimm Jakabot. A nyelvhasonlítás-

ban elfogadta, Sajnovits és Gyarmathi alapján, a finn-magyar

rokonságot s egybevetette a magyar nyelvet a törökkel is,

anélkül azonban, hogy lemondott volna a sémi, közelebbrl-

zsidó nyelvrokonság elméletérl. Nyelvészeti vizsgálódásait

legrégibb nyelvemlékeinknek: a Halotti Beszédnek, a Bécsi

Bibliának s a Pannónia megvételérl szóló éneknek tanul-

mányozásán kezdte. A Halotti Beszédhez írt b és éles elméj
magyarázatait magyar irodalmi Antiquitásai els kötete

gyanánt adta ki. F munkája nagy magyar nyelvtana: Ela-

horatior grauimatica Hangarica, melybl 1806-ban két kötet

jelent meg, a harmadikat, mely csak legújabban adatott ki,

már nem végezhette be. Révai a nyelvtörvények kutatásánál
nem egyes korok vagy vidékek szokását vette alapul, hanem
a nyelvet folytonos fejldésben lev szervezetnek tekintvén,

kereste azokat a magyar nyelvnek egész élete folyásában, tör-

téneti fejldésében s más nyelvekhez való viszonyában. Kü-
lönösen a régiség volt elölte határozó. Széles tudománya a
sémi s altáji nyelvek tág köi'ére kiterjedt s bár tagadhatat-

lan tévedésekbe is esett, kimutatta a nyelvtudomány forrásait

és módszerét, helyesen állapította meg fleg a magyar ige-

ragozás tanát (az i/c-es igék eltér ragozását újra szorosan
követelve). Csak utána lehetett igazán szó helyesír-ási, helyes-

szólási és szóalkotási elvekrl.
Legélesebben szegült Révai ellen Verseghy Fe- Verseghy.

renc számos munkájában, melyek közt legnevezetesebb a
Tiszta magyarság (1805). Neki törvényt csak a szokás ad s az
iíjítás kárhoztatandó. Azt tanította, hogy „a nyelv a kultúrá-
val majdnem minden században érezhetképen megváltozott'*

s aszerint a régiség nem lehet grammatikai kérdésekben
dönt. Ehelyett az él nyelvszokást emeli ki útmutatóul.
Ezt az él nyelvet Verseghy alaposan ismerte, vizsgálatában
azonban nem volt tudományos módszere. Mint grammatikus
nem fogható Révaihoz, de mint nyelvfilozófus fölülmulta
nagy ellenfelét. Az igeragozásban csak a törzsökös és mutató
(határozatlan és határozott) alakokat ismeri el; a külön ik-es

ragozást tagadja. A helyesírásban a j-t a személjTagokban
nem ismeri el bélyegbetünek s így ír: vonnya, baráttyok,
talállyuk: vonja, barátjok, találjuk helyett. Az ebbl kelet-

kezett vita, az ú. n. jottisták és ypsiloniSták között, hosszan
tartott az irodalomban.
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Révai védelmére fölléptek lelkes tanítványai s rendszeré-
nek utoljára is kivívták az ósdiak ellen a diadalt. Legerélye-
sel)b volt közttik a nagyérdem Horvát István, ki azonban
nemzeti hevében alapítója lett az ábrándos nyelvnyomozók
félszeg iskolájának. Azonosították egyiptomi, perzsa, görög
stb. szókkal a magyarokat (Dareios = tarajos, Karthágó =
Kard-hágó, Jeruzsálem = Gyer Sólyom, Boristhenes = Bor-
istenes, Izis — Víz stb.). Révai rendszere, kivívott diadala
után, csak legújabban. lett ismét hevesebb támadások tárgya.

II. A németes iskola. — Kazinczy Ferenc.

A nyelvújítás mnnkájánílk vezére: Kazinczy Ferenc volt,

egész irodalmunknak hosszú idn keresztül központja és moz-
gató lelke, ízlésre oktatója és mestere a mvészetben. Az igazi

irodalmi életet, a törekvések tudatos közösségében és egy-
másra vonatkozásában, teremtette meg Magyarországon s

volt az els írónk, kinek érzéke és tanulmánya a költészeten

túl kiterjedt a mvészetek körére is.

Ifjúsága. Kazinczy Érsemlyénben Biharmegyében szüle-

tett, nagyatyja házánál, 1759 október 27-én. Atyja: Kazinczy
József, anyja: Bossányi Zsuzsanna. A késmárki és sáros-

pataki iskolában tanult s törvénygyakorlaton megfordult
Kassán, Eperjesen és Pesten. Írói kedve korán nyilatkozott

és sok szerencsés körülmény mködött közre, hogy oly tulaj-

donokat fejlesszen ki benne, melyekre akkoriban irodalmunk-
nak legnagyoVjb szüksége volt: nyugoti míveltséget, finom íz-

lést, mvészi törekvést és eszményi irányt. Els benyomásait
nagyatyja és atyja házának mívelt körében vette, mely nem-
liogy akadályozta volna a fiú írói hajlamát, st inkább buzdí-

totta és fejlesztette. Korán özvegyen maradt anyja, a jó tár-

-.aságok, melyekben forgott, a Kárpátok fenséges vidékein

töltött évek, széplelk n-ismersei s ezek között különösen
Steinmetz Ninon és Radvánszky Teréz, korán megszilárdí-

tották természettl nemes lelkében a szépnek szeretetét és

a mély vallásos érzést; ebben gyökerezett ideálizmusa, egye-

temes emberiessége, ellenszenve minden földhözragadtság
iránt. Korán tanult idegen nyelveket s nemesíthette ízlését

a külföld íróin; a magyarok közül is az ízlésesebbek nyerték
mog tetszését s ifjan feltette magában, hogy a „Báróczi ko-

szorúja után fog törekedni". A képzmvészet remekeivel jó-

kor megismerkedett Bécsben, a színházzal s tudományos-
ságunk akkori elöbbkel férfiaival, köztük Rádai Gedeonnal
és Orczy Lrinccel, Pesten. Els irodalmi kísérletei egy kis

Geographia (1775) és mindjárt utána Bessenyei egy német
regényének fordítása: Az amerikai Podoc és Kazimir (a nap-

imádó atya és fiú története, kik sszigetükrl az ó-világba

kerülvén, megismerkedtek a mohamedán és keresztyén val-

lással s az utóbbira térnek) voltak. Közpályára 1784-ben
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lépett, báró Orczy Lrinc fispán kinevezvén t Abaúj vár-

megye tisztelet boli jegyzjévé. Két évvel ntóbb gróf Török
Lajos oldalához, a kassai kerület nemzeti iskoláinak fel-

ügyeljévé neveztetett ki, melyek azonban 11. József halála

ntáu eltöröltetvén, Kazinczy 1791-ben anyja házához Reg-
mecre vonult, minden idejét írói munkálkodásra fordítván.

Már ez idbeu tekintélyes és hatásos helyet foglalt el kisded

irodalmunkban, folyóiratai : Magyar Múzeum és Orpheusz
kecses lírai költeményei, rendkiviili tetszéssel fogadott Bács-
megyeije (egy Werther-fajta csekély érték német regény
átdolgozása), s fleg szinte lázas buzgalommal, de nálunk
addig példátlan mgonddal készült fordításai által Shak-
sperebl ' (Hamlet), (Jcssnerbl" (idillek)> Goethébl (Stella,

Testvérek, Clavigo, utóbb Egmont), Molicreböl (Kénytelen
házasság. Botcsinálta doktor), KlopstockbóP (Messiás), Her-
derbl^ (paramytiüonok). Lessingbl ^ (Galotti Emília, mesék,
utóbb Miss Saiah Saniíjson, Minna von Barnhelm), Weber-
böl, Wielandból * stb. Ily rendkívüli tevékenység közepett

sújtotta a csapás, hogy a Martinovics-féle kátét leírván magá-
nak, 1794 december 14-én éjjel Regmecen elfogatott, a királyi

és hétszemélyes táblák által pallosra és jószágvesztésre ítélte-

tett, mely ítéletet azonban Ferenc király fogságra változtatta.

Itt végzdik Kazinczy pályájának els fele. Fo- Késbbi

golytársaival kivitték a hazából s elbb Spielberg és
®^®^®"

Kufstein, majd Munkács börtöneiben szenvedett. írói szen-

vedélye a fogságban sem hagyta el; téntához nem jutván,

Ossiánt rozsdával írva fordítgatta s vérével jegyezgetett.

Végre hat év múlva, 1801-ben, ütött a szabadulás órája; 2387

napi fogság után a királyi kegyelem szabadon bocsáttatta.

Teljes nyugalmat azonban, meljre vágyott, kiszabadulása
után sohasem élvezhetett. Anyagi gondok, terhek nyomták
egész életében, hihetetlen nélkülözésekkel küzködött, anélkül
azonban, hogy a sorscsapások és emberi csalárdság nagy lelke

derjét elhomályosítani, fáradhatatlan munlíakedvét meg-
laukasztani képesek lettek volna. A szülei örökül rámaradt
zemplénvármegyei Bányácskára vonulva, melyet Széphalom-
nak nevezett el, 18ü4-ben nül vette egykori elöljárójának,

gróf Török Lajosnak leányát, Zsófiát. Innen indította meg
nagyobb eréllyel a nyelvújítás munkáját, a Tövisek és Virá-
gok csíps epigrammjaiban gúnnyal támadva meg a mara-
diakat; innen vezette, kormányozta, lelkesítette sokáig úgy-
szólván az egész irodalmat roppant mennyiség leveleiben;

itt készítette irodalmi dolgozásainak legjavát. A külföldi
utazásnak kedvvel ápolt tervérl ellenséges viszonyai között
le kellett mondania; de 1816-ban beutazta Erdélyt, mely útjá-
nak emlékét ragyogó stíl Erdélyi levelei rzik, élete utolsó
évében tett kirándulásait pedig Pannonhalmi útja. Nyomába
új és nagytehetség írói nemzedék lépett, melynek román-
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ti kai iránya elhagyta az ö klasszicizmusát, de amely mégis
tisztelettel ismerte el az irodalom fejének és fogadta Pesten,
hova a felállítandó akadémia rendszabályainak kidolgozásá-

hoz 1828-ban József nádor meghívta. 1830-l>an a megalakult
Tudós Társaság rendes tagjává választotta. Meghalt 1831

augusztus 22-én az akor országszerte dühöngött ázsiai kolei'á-

ban. Emlékét, születésének százados évfordulóján, az egész

hazában kegyelettel ülték meg; széphalmi dolgozószobája
helyén nemzeti adakozásból dór stíl templom emeltetett; de
munkáinak összegyjtött kiadása (1836-tól 1842-ig) csak-

hamar elakadt s újból kiadását, összegyjtött Levelezésének
els kötetével, 1890-ben kezdette meg az akadémia.

^'"l'^ak
Kazinczy hatása irodalmunkra nagy volt és sok

jeliemé, tekintetben jótékony is, mivel éppen azt hirdette,

követelte és terjesztette, aminek íróink és közönségünk egy-

aránt legnagyobb híjával voltak: az ízlést. Esztétikai alap-

élre volt az eszményiség, amaz egyetemes emberiesség, melyet
leginkább a görög költészetben talált föl, az újabbak közt

Goethénél bámult s amely a korabeli képzmvészet terén

az antik emlékek utánzásában nyert kifejezést.' Mesterei f-
leg a görögöket utánzó németek voltak. A kifejezésben ele-

ganciát, gyöngédséget és formatökélyt sürgetett: a nemze-
tiesség neki igen mellékes volt, a népiesség éppen ínye ellen.

Ezzel lett megala])ítója irodalmunkban a német-görög klasz-

szikai iránynak. E szellemben oktatott, buzdított és osztotta

tanácsait. Kritikai nézeteit a költészetrl és feladatairól rö-

viden és költi alakban fejti ki a Berzsenyihez és Vitkovics-

hoz írt költi levelekben. Izgató, kormányzó, uralkodó szel-

lem volt a szó legnemesebb értelmében. Levelezésben állott

korának majdnem valamennyi írójával s e gazdag és fontos

levelezést az akadémia huszonhárom kötetben adta ki. Ka-
zinczy levelei akkoriban valósággal egy irodalmi folyóiratot

pótoltak: bírálnak, javasolnak, hírt visznek, az írói élet min-
denmozzanatára kiterjeszkedve. A kor divata s külföldi pél-

dák olykor némi keresettségnek, helyén kívüli érzelmesség-

uek, majd páthosznak bélyegét nyomják reájok; hiúsága is

nem egy helyt rí ki bellük. Máskor azonban, éppen szinte-

ségökkel, írójok magánviszonyainak eleven rajzával, minden
apróságra kiterjed figyelmével, lelkesedésével hatnak meg;
hol kecses, hol fellengz stíljök pedig sohasem tagadja meg
a mester kezét. De Kazinczy példákkal is akart hatni költé-

szetünk és nyelvünk fejlesztésére: kiadta Dayka és Kis János
verseit, Zrínyi és Báróczi minden munkáit, Sylvester Gram-
matikáját és Dévai orthographiáját.
Prózái. Kazinczy prózai munkái sokkal jelentékenyeb-

bek, mint versei. Jóllehet rendkívüli munkásságot fejtett ki,

hogy írásai harmincnál több kötetet töltenek meg, ezeknek
<?sak igen csekély része eredeti. Esztétikai, nyelvészeti kisebb
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doly;o/.alait a IVlI'o^ás íiuonisága s a hangnak sokszor gunyo-
ros erélye jellemzi; történelmi mveit (ezek közt a Pályám
emlékezete cím visszatekintést életére) pedig hol szónoki

föllengés, hol vonzó gyöngédség tüntetik ki. Magyar Pantheon
név alatt jelent meg rijahl)aii (1<S(S4) biográfiai dolgozatainak

gyjteménye a magyar történet (Mária Terézia, Martinnzzi)

s a korabeli közélet és irodalom nevezetesebb alakjairól; az

utóbbiak között van Báróezi és Dayka életrajza, melyekben
nagy hévvel fejtegeti a nyelvújítás szükségét és jogosult-

ságát. Nagy számmal vannak mfordításai, melyek, úgyszól-

ván, elször érdemlik meg e nevet a magyar irodalomban.
Maga írja, hogy tudja, „mennyivel áll fentebb, aki teremt,

mint aki másol; de ismerte magát és a kort, melyben élt s

inkább akart nem rossz másolónak találtatni, mint nem jó

alkotónak". Hogy míífordítói alapelvének — mely szerint az

eredeti író minden sajátságával hozandó át — megfelelhes-

sen, mérhetetlen nehézségekkel kellé küzdenie. Az akkori
beszéd hosszasságától, laposságától, nehézkességétl eltér,

változatos, sima, kifejez, hajlékony, jellemzetes nyelvet te-

remtenie szavakban, fordulatokban, mondatszerkesztésben,
hogy visszatükrözhesse a német idill lágyságát, Cicero* áradó
erejét, (Joethe klasszikus tisztaságát s Ossian magasztos
homályát. Mindez egyenlen alig sikerülhetett neki; elég,

hogy a, próza mvészetét általában megteremtette. Hajlama
mindig hol az érzelmesen gyöngéd, hol a szónokiasan emel-
*kedett beszédre vezette; sokszor feszes, könnység helyett s

mivel az idegent mindig „át akarta sugároztatni": idegen-
szer és erszakolt is. Ö azonban ezen idegenszerségeket is

a nyelv gazdagításának tartotta, bár mindenesetre többet ár-

tott, mint használt velk. Fordításai f céljának is nem azt

gondolta, hogy az átültetett remekírókhoz közelebb juttassa
nemzetét, hanem hogy általuk a nyelv bvüljön és szépüljön.
Egy-egy darabot sokszor átdolgozott s ügyessége és gyakran
a határon túlmen merészsége sehol sem nyilatkozik jobban,
mint Sallustiusban,'' hol az eredetinek még hanglejtését is

utánozni akarta.

Mindössze egy kötetet tev költeményei csekély versei.

költi errl tanúskodnak. Inkább költi lélek, mint költ.
A költészet fbb nemeiben sem , sem szorosabb követi nem
próbálkoztak: mindig a líra terén maradt. Tárgyai: az esz-

ményi szerelem, bölcselet és nagy ritkán a hazafiság (A sza-

bad Erdély). Inkább mködése egészében, mint költeményei-
ben mutatta meg hazaszeretetét. A nemzeti ert a míveltség-
ben látta, a míveltséget pedig fként az ízlésben kereste: ez
volt írói politikája. Forma tekintetében szereti a németeknél
akkoriban divatos nagyon kiszabott versalakokat. Szonet-
teket ír elször magyar nyelven. Érzéseit, melyeknek, köl-
ti formába jutva, ha tásosabbakká kell vala lenniök, annyira
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elfinomítja, hogy alig képes visszhangot kelteni. Ódáiban,
kantátáiban a csiszolás és mesterkedés nem pótolhatja a köl-

ti gondolatok hiányát. Egyáltalában gyakran megbosszulja
magát rajta az az alaptévedése, hogy a költészetet csak kevés
választottak s nem a „sereg" számára valónak tartotta. Köl-
ti levelei jeles szerkezetek, Horatiust finoman és elmésen
követk. Tehetsége legjobban ragyog az epigrammban, mely-
nek mind a három faját: a görögöt vagy lírait, a rómait vagy
szatirikust és a tanítót szerencsésen mívelte.

Jegyzetek. 1. Shakspere Vilmos, az emberiség legnagyobb szellemei-

nek egjake, 1564 április 23-án született Stratfóidban, az Avon mellett, polgári

családból ; korán nül vette Hathaway Amiát s utóbb (talán egy vad-

orzási csíny miatt, 1586) Londonba ment, hol elbb a Blackfriars, majd a

Globe színháznál mint költ és színész mködött s hírre és jelentékeny

vagyoma tett szert ; 1613-ban visszavonvilt Stratfordba, hol New-Place
nev jószágán 1626 április 23-án, születése napján meghalt. Emlékének az

angol nemzet a westminsteri apátságban, Londonban követ állított. Shak-
spere az újkor legkitnbb drámai költje, kit a jellemrajzolás mvészetére
s a szenvedélyek igaz, ers és költi festésére senki utói nem ért. Számos
szomorújátékot, történeti színmvet, víg és tündéres játékot íit. Öt kitünci

tragédiája : Romeo és Jvlia, Hamlet, Macbeth, Lear király és Othello. Törté-

neti drámái közül nevezetesek : Coriolan, Július Caesai% III. Richárd és

IV. Henrik. A víg költészetnek bájra, szellemre, szerkezetre nézve mester-

mve : a Szentivánéji álom. Irt elbeszél és Urai költeményeket is. Összes

mveinek els magyar kiadását a Kisfaludy-Társaság adta ; a fordítók kö-

zött vannak Arany, Vörösmarty és Eetfi is.

2. Gessner Salamon (173(>—1787) német költ és jeles tájképrajzoló

s szülvárosában, Zürichben, tanácsos. Xevét hazája határain túl is

ismertté tették zengzetes prózában írt idiUjei, melyek nem annyira a nép-

életbl, mint inkább valami álomszer világból vétettek. Leghíresebbek

:

Ábd lialála. Az éj, Amyntas stb.

3—6. Klopstock, Herder, Lessing és Wleland, mind a négyen német
klasszikus költk, bevezeti Goethe és SchiUer nagy korszakának. Az els,

Klopstock Fridrik Gottlieb 1724-ben született Quedhnburgban, megfordult

Svájcban, hosszabb ideig élt és dolgozott mint dán követségi tanácsos

Kopenhágában s 1803-ban Hamburgban halt meg. Nagy befolyást gyakorolt a

német költészetre úgy tárgyai (vallás, hazafiság), mint költi nyelve által.

Fmunkája Messiás, vall. eposz, mely Ivi-isztus szenvedéseit és meg-

dicsülését adja el. — Herder János Gottfried 1744-ben született Mohrun-

genben ; papi pályára lépve, magas egyházi hivatalokat viselt, így Weimar-

ban ' '

' ^ "
"" '' '""^'^ ' ^ -

munka
(természeti költészet) megismertette. (Sti

netbölcseleti és esztétikai dolgozatai is jelesek. Paramythionjaiban görög ir.on-

dákat dolgozott föl allegóriái irányban. — Lessing Gotthold Efraim, kitn
mbíráló, 1 729-ben Kamenzben született ; élete pályája hányatott volt ;

majd Berlinben íróskodott, utóbb magántitkárságot vállalt Boroszlóban,

azután Hamburgban volt színházi kritikus, végre WoUenbüttelben könyv-

tárnok ; meghalt 1781-ben Braunschweigban. Lessing mbíráló mködése
(Hamburgische Dramaturgié) rendkívüli nyomokat hagyott a német iroda-

lomban ; az addig divatos francia vagy új-klasszikai irányt döntötte meg,

Shaksperet állítva föl példányképül. Laokoonja. a képzmvészet és költészet

határairól szól kitn éles elmével. Drámái közül nevezetesebbek : Nathan

der Weise, Emilie Gnlotti, Minna von Barnhehn. — Wieland Kristóf Márton

1733-ban született Oberholzheimban ; tanár volt az erfurti egyetemen s

utóbb nevel a weimari hercegi családnál ; megh. 1813-ban. Különösen élénk

képzelet s vidám kedély tüntetik ki. Eleinte érzelmes, vallásos irányban
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haladt, melynek utóbb egészen ellenkczíljébc csapott át. Sok regényt. írt

(A<jíilhon, AbiUnlák, Árislipp), ó- és újkori klasszikusokat fordított. Legkitü-
n(jl)b rogényts eposza : az Ubcron, melyben egy tündéres mcsiét szeszélyesen
vegyit egy középkori nKuulával.

7. Az uj-klassziciznius a mvészetben nálunk is talált hivatott
mvelkre. A szellennHl ihletett epitniestcrek küzül a pesti Pollák Mihálv
vált ki; fmve a Nemzeti Múzeum gyönyör palotája, a klasszicizáló
siiliiek ez a külföldön is párját ritkító emléke. — A szobrászat terén
IV'ienczy István tnik föl, Thorwaldscn és Canova követje, ki Kölcseyt
rimiui szenátor képében faragta ki márványból, de miJcor szobor-tervén
Jl.ityás királyt is antik öltözetben ábrázolta, a külföld mvészi törekvései-
vel nem sokat gondoló közvélemény ellene fordult ; nagyrészt ez volt az
oka, hogy a jobb sorsra érdemes mester pályája megszakadt ; Ferenczv
javakorában eldobta vésjét és elfelcdlen halt meg szülvárosában. Rima-
szombatban. — A festés terén az egri Hess János Mihály s Kazinczy
fesíje, az erdélyi Donát János az új-klasszicizmus képviseli* az ötvösséi;
terén pedig Szentpétery József, Id az évszázadok óta szakadatlanul virágzó
magyar ötvösség utolsó, nagyratör mestere volt.

8. Marcus Tullius Cicero, a régi Róma legnagyobb szónoka, Kr. e.

lOC-ban született Arpinumban ; számos közhivatalt viselt, ezek között kon-
zulit is, jelentékeny befolyást gyakorolván hazája ügyeire ; Antonius é^
Octavian^is vei-sengése alatt, 43 ban Kr. e. meggyilkultatott. 'Nemcsak a
szónoki stílt, hanem általában a latin eladást emelte a mvészi tökélv
legmagasabb íolvára (cicerói latinság) s görög eredet nagy niveltségének
több tudományos (fleg a szónoklat elniéletével foglalkozó) dolgozatában
emléke maradt. Ránk 56 beszéde jutott, melyek közül legnagyobb diadalt
a Ciitihna, Vcries és Antonius ellen tartottakkal aratott.

0. Caíus Sallustius Crispus, Mommsen szeriitt a rí^mai történetírók
legnagyobbika, .született 8G-ban Kr. e. Amiternumban ; barátja volt Caesar-
nak s emiek kormánya alatt numidiai prokonzul; megh. 35-ben Kr. e. A latin
történetírást euiclte elször muvé.szetté. A két kis tört. munkát, melvei
tle bírunk : a Culilina és Jugurllia elleni háborúról szólókat gondus.tn kikei-( -

kitett szerkezet, éles belátás, erkölcsi emelkedettség s a stíl erteljes rövid-
sége jellemzik.

III. A nyelvújítási harc.

Révai nyelvészeti lángelméje megmutatta az utat, nyel-
vünk helyes ismeretére és továbbfejlesztésére; Kazinczy niü-
ízlése és bátorsága, példájával és izgatásaival, megiudítá a
mimkát szépítésére és bvítésére. A nyelvmivelök, a gram-
matikusok után, kik a nyelvalakok szabatos meghci tarozására
törekedtek, a nyelv ügyében a nyelvújítók, az írók lettek a
hangadók, kik a nyelv anyagát bvíteni, csinosítani óhajtot-
ták. Amazoknak fképviselje Révai, ki a nyelvújítás tételei
közül nem egynek mondott ellene; emezeké Kazinczy. Uug-
várnémeti Tóth László a következ epigrammot írta kett-
jökrl:

Hogy rosszul lie beszelj, olvasd a Révai könyvét

;

Hogy szépen szólhass, erre Kazinczy tanít.

Már a XVIII-ik század végén többeket (Dugó- Kezdete,

nics, a röpiratíró Szacsvai, Molnár János stb.) vezetett a
szükség új szók alkotására; legnagyobb bséggel azonban
Barczafalvi Szabó Dávid gyártotta ezeket, sok rossz között
(dallang = tónus, emlep ~ monumentum, foglúcs = syballa,
hemzserde = legio, közhönök = közbenjáró, ókumlúsz —

Beöthy : Irodalomtörténet. !. 9



J30

kém) néhány helyes alkotását is (helyettes, önkéntes, tüne-

mény, mvész, ügyész, áUuduLom, következmény) adván. A
nyelvújítás zászlaját legnagyobb bátorsággal és határozott-

ággal Kazinczy Ferenc tzte ki, fogságából való kiszabadu-
ása után. Méltóságot, hajlékonyságot és kifejez rövidséget
akarván kölcsönözni nyelvünknek, az újon alkotott szavak-
kal, szokatlan szófüzésekkel és vonzatokkal egyszerre nagy
bséggel kczde élni már Marmontel Szívképz regéiben

(1808), még inkább Mankáiníxk kilenc kötetében (1814—1816),

melyek idegenszerségek tekintetében a reformátor minden
mértéken túlhajtott buzgalmának emlékei. Az újítás elle-

neit különböz írásai1)an, de fleg a Tövisek és Virágokhan
(1811) élesen megtámadta. Mindez nagy forrongást, sok he-

lyen megbotránkozást idézett el. De Kazinczy éppen ezt

akarta: hogy a nemzet figyelme nyelvére irányoztassék s

harc legyen innen és túl, melybl a nyelv megszépülve és

megifjodva kerüljön el. Úgy is lett. Különösen az ifjabb

írók, Kazinczy tanítványai: Kölcsey, Szemere Pál, Szcnt-

miklóssy, Helmeczy, Schedel (utóbb Toldy) Ferenc lelkese-

déssel csatlakoztak Jiozzá s kiki tehetsége szerint támogatta,
hol alkotva, hol Jiarcolva.

f
^^°- A l)uzgó csapat, néha túlságos merészséggel,

eljárás;). nyelAunknelv egész anyagát bevonta mintegy ujito,

átalakító munl\áss;'igába. Sok, divatból kiment régi szót (ál,

ádáz, ihletés) újítottak föl és sok tájszót (csalit, pagony) tet-

tek irodalmivá; elvont gyökereket (mosoly, csáb, dics, rom,
sóhaj) fnevekül használtak; addig ismeretlen összetétele-

ket alkottak túlságos kedvvel (bájzengzet, varázskéz, láng-

elme); új szavakat képeztek meglev gyökerekbl (erény,

virány, hajlam); némely kevésbbé használt alakokat (törté-

neti múlt, feltételes jöv) terjesztettek; a szóvonzat és szó-

rend tekintetében nagyobb szabadságot vettek igénybe. E
messze terjed átalakítás jogosultságát így védi maga Ka-
zinczy': „Az írónak minden szabad, amit a minden nyelvek
ideálja megkíván, a magyar nyelvnek természete világosan

nem tilt, a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még
javasol is, és a szükség mulhatlanul parancsol."
A harc. Amint azonban Kazinczy és társai a nyelvújítás-

sal nyelvünket az enyészettl akarták megmenteni, igen

sokan a merész, rögtöni, nem ritkán gondatlan s a magyar
nyelv természetével nem egyez átalakításban veszedelmet
láttak. Nyelvtudósaink majdnem kivétel nélkül ellene vol-

tak; ellenezték a régibb írók is s a közönség nagy része kár.-

hoztatta. Nemsokára elkeseredett s az egész országra kiter-

jed harc indult meg az orthológusok és neológusok között.

A mozgalom a magyar társadalom minden osztályára kiter-

jedt s a politikai életbe is bevitetett; vármegyegyiíléseken
követelték, hogy Kazinczy hivatalosan tiltassák el a könyv-
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írástól. Az ósdink t'ölószkoi: Debrecen, Veszprém, Somoízy
és Szeííed voltak. Már IMJli-ban meí^jekMit az újítók oUeu
egy gúnyirat: a Búsongó Ámor, melyet 1813-bau a híres

Mondolat követett. E kis íiizetet eredetileg Szeutgyörgyi, a

debreceni orvos írta; de azután a dunántúli orthológusoktól

újra dolgozva sokáig kéziratban olvasták, mígnem Somogyi
Gedeon kiadta. A gúnyirat az újítók nyakatekert és ferdí-

tett szavaiból nem ügyetlenül van összeszerkesztve; fleg
Kazinczyt csúfolja, nevét Zafyr Czenczire ferdítvén s külö-

nösen címképével (egy szamáron ülö lantos) adván okot

sokak megbotránkozására. Egy kis gúnyos szótár is van
mellé csatolva az új szavakból, melyek közül azonban ma
már 160-nál több közkelet. A támadás annál igazságtala-

nabb, mert maga Kazinczy nem volt szenvedélyes szó-

gyártó; amiben a röpiratnak igaza volt, hogy keresi az

idegenszerségeket, abban használt is. De a neológusok nem
hagyták annyiban a dolgot; Kölcsey és Szemere 1815-ben

Feleletei adtak, melynek verses és prózai szakaszai még
durvábban és kiméletlenebbül viszonozták a támadást. Az
ósdiak utolsó gúnyaira a dramatizált Új szellem volt

1824-beu.

Hozzászóltak a kérdéshez tudományosan képzett nyelvé-
szek is. így Beregszászi Pál deákul a szóképzésrl értekez-

vén, elítélte a gondatlan szófaragást s a szóalkotás alapjául
az elemzést, etimológiát sürgette. Sipos József Ó és új ma-
gvciTyA minden újítást szükségtelennek hirdetett. A gróf
Festetich György vezetése alatt állott Keszthelyi Kör egye-
nesen Kazinczy kilenc kötetét bírálva, kárhoztatta a sokat
vitatott igyekezetet. Ezekkel s másokkal szemben Kazinczy
és társai, különösen Helmeczy, a Tudományos Gyüjtemény-
beu és Erdélyi Múzeum\iQ.i\ hathatósan védelmezték a ma-
guk álláspontját. Kazinczy különösen két értekezésben fej-

tette ki terjedelmesen, behatóan a különböz támadásokra
vonatkozó nézeteit a nyelvújítás fell; mindegyik a Tudo-
mányos Gyjle7né7iyhen jelent meg. Az egyiknek címe: Fe-
lelet (1818), a másiké: Orthologus és neológus nálunk és más
nemzeteknél (1819). lS17-ben a Marczibányi-díj arra a kér-
désre volt kitzve: mikép lehet a magyar nyelvet új szók
által tökéletesítenie Erre írta gróf Teleki József, a késbbi
akadémiai elnök, koszorús feleletét, melyben mérsékelten,
de határozottan az újítás mellett nyilatkozott. Nagybecs
dolgozata egyik föeszközévé lett a nyelvújítás közelg végs
gyzelmének.

A hosszú (1810—1830) küzdelem után kivívott Az ered-

diadal több körülmény szerencsés találkozásának ™^'^^*

volt eredménye. így a Kazinczy után föllépett új irodalom
legkiválóbb tagjai, az Aurora-kör: Kisfaludy Károly, Vörös-
marty, Czuezor, Bajza mind az új irányhoz csatlakoztak s a
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mcgújítoLÍ uyelvnck iiáluuk már a forrongás salakjaitól
juegtisztult, teljes szépségével hódították meg a közöuséget.
A Széeheuyivel minden téren megindult országos reíorm-
aramlat nagyon kedvez volt ez ügyre; az újítás egyetemes
jelszó lett s a nyelvet sem tekintették többé érinthetetlennek.
A hírlapirodalom fejldése, a politikai és törvénykezési élet és

az iskok'ik magyarosodása bebizonyították, hogy nyelvünk
gazdagítása kikerüllietlcn volt; az új nyelv csakhamar beha-
tolt az országgyíílés termébe. Megaiaknlt az akadémia is s

magáévá tette a nyelvújílást, mely eszerint, mintán ellenségei

lassan-lassan elhallgattak, az els magifíar tudományos inté-

zet tekintélye alatt teljes diadalt ért. A múlt század hetvenes
éveiben azonban nyelvtudósaink közt (Szarvas Gábor) ismét
ortológiai irányú mozgalom indult nemcsak a magyar szó-

alkotás törvényeinek kikutatására és megállapítására, ha-
nem amaz eredményeknek is új átvizsgálására, melyeket az
egészben kifogás alá vont nj^elvújítás létrehozott s a nemzet
elfogadott.

Kétségtelen, hogy Kazinczy köre, de különösen utána a
mszavaknak mohó, a nyelvészet terén képzetlen gyártói sok
liibát követtek el. Csináltak sok szót, a gyökerek és képzk
jelentését és természetét hol éppen nem, hol félreismerve,

st egészen önkényesen is; e szavak teljes gyújtemenj'ét

nagy szorgalommal Szily Kálmán állította össze. Minthogy
az újítás, különösen mkifejezésekre nézve, most is, gyakran
szükségtelenül, foly: ideje, hogy kell határok közé szoríl-

tassék. De Kazinczy és társai munkájokért, az ú. n. nagy
nyelvújításért, nem érdemelnek szemrehányást. .Bizonyos,

hogy a nyelvújítás szükséges, jogos és lehetséges vtlt. Az új

szavak és kifejezések jórészbeu átmentek a politika, társas-

élet, tudomány és irodalom nyelvébe; legkitnbb költink
kivétel nélkül éltek velk s eszerint kiirtásuk, habár részben

hibásak, sem nem kívánatos, sem nem lehetséges többé. A
nyelvújítás adta meg modern költészetünk és nem'zeti tudo-

mányosságunk feltételét. Miután elkerülhetetlen volt s az-

idétt nem volt senki, ki Kazinczynál és társainál jobban

végre tudta volna hajtani, emléküket inkább hála illeti.

31. Kazinczy követi.

Kazinczy felve, az eszményiség, volt iskolájának, köve-

tinek és tanítványainak, alaptétele is; f törekvésök: a

gyöngéd megindítás kedves gondolatok által, lehet tökéle-

tes formában. Míg maga a mester a görög befolyásnak is

nyomát viselte, követi inkább csak a német idealista, érzel-

mes költök hatása alatt állottak: amaz Goetheért lelkesedett,

ezek Schillerbl^ fordítottak többet s mitológiai, antik ké-

peik, hasonlataik csupán költészetök szelleméhez nem ill,

cifra sallang voltak. A németek módjára írták kicsiszolt.
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édeskés kölíöi leveleiket, érzékeny szonettjeiket,- enyelg
epijzraninijaikat és divatos ezópi nieséikol.

Lejírégil)b és niunkásabb közöttük íi szeutandrási kí3

földmives családból származott Kis János (1770

—

1846) gyri tanár, majd najíybarátii, nemcsdömölki, végre

soproni ev. pap és szuperintendens. Igen sokat és sokfélét

írt; munkái száma meghaladja a nyolcvanat. Vallásiak, iro-

dalomtörténetiek, históriaiak, útirajzok, esztétikaiak, köl-

tiek stb.: eredetiek s az ó- és újvilág számos írójából fordí-

tottak. Nevezetesek kora irodalmi viszonyainak ismeretére

kétkötetes Emlékezései; fordításai közül az ó-kor széptani

remekírói: Longinus könyve a fenségesrl, Anaximenes és

Arisztoteles retorikája,^ az újabbakból Blair Hugó esztétikai

és retorikai leckéi. Mindezekkel jó hatást tett az ízlés ter-

jesztésére. lS15-ben három kötetben megjelent versei igen

középszer költnek mutatják; a csinosságra törekvés s el-

mélked hajlam mellett kevés bennök az eredetiség és költi
ihlet; áradozása és bölcselked iránya sokszor a franciásokra

emlékeztet. Kazinczyt, kivel hosszú és háborítatlan baráti

viszonyban élt, nem követte merészen az újítás terén. Külön-
ben igen szerény és igénytelen férfiú volt, ki maga írta egyik
episztolájában:

Azt fogadom s íme adom parolámat.

Hogy nem tartok örök dicsségre számot.

Azonban hálás tiszteletünkre méltán tarthat, hosszú életén

át irodalmunk és nemzetiségünk ügyében kifejtett fáradha-
tatlan buzgóságáért.

Ez iskola egyik legérdemesebb tagja Szemere Szemeie

Pál (1785—1861), Kazinczy közel rokona volt, jeles

esztétikus és szerencsés szóalkotó. Egyike irodalmunk holtig

kitartó híveinek, ki az Élet és literatura, utól)b Muzárion
(1826—1833) c. folyóiratot szerkesztette, melynek Kölcsey és

Kazinczy dolgozótársai voltak. Nevét Vida Lászlóhoz írt

költi levele tette ismertté. Különös kedvvel a szonettet m-
velte; enem hat költeménye hibátlan technikájával, kecses
nyelvéA'cl és nemes, gyöngéd érzés nyilatkozásával jeleske-

dik. E kis verseket szinte hihetetlen elragadtatással fogadta
az irodalom: Kazinczy ;,isteni daraboknak" nevezte, Kölcsey
külön cikkben méltatta. Általában a kitn formaérzék volt

az, arai által Szemere irodalmunk fejldésére úgy költemé-
nyeiben, mint szellemes ötletekkel teli széptani munkáiban
jótékonyan hatott.

Ide tartoznak még: Szentmiklóssy Alajos köny- ..^f^^"*-111. -1 - ,. 1 . , . o , .1 miklóssy
nyecl dalaival s nehany, maig közszájon lorgo, sike- és a töb-

rült epigrammjávai. Helmeczy Mihály, ki a nyelv-
^^^^'

újítást, külíinösen a szógyártást, a legtúlzottabb buzgalom-
mal zte, fleg mfordítási szigorával szerzett érdemeket.
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Töltényi Szaniszló sok döcögs nyelv szonettet írt; de méltó
a megnevezésre, mert ö volt az els, ki a divatos klasszikái

kifejezésmód ellen felszólalt. Döbrentei Gábor szintén Ka-
zinczy pártfogása alatt s ennek klasszikái mértékes módján
kezdte költi munkásságát, melynek termékei közül a

Huszúrdalok tntek kt leginkább; de verseinél több hasznot
tett az Erdélyi Múzeum szerkesztésével s a régi magyar
nyelvemlékek nyomozásával. Azok közül, kik nem ragasz-

kodtak ugyan a mértékhez, de jobb ízlésük folytán mégis a
Kazinczy irányához sorozhatok, méltóbbak a megemlítésre:

gróf Teleki Ferenc és a nagy míveltség gj-óf Dessewffy Jó-

zsef; egyik sem tehetségtelen, de csak fejletlen, mkedvel
költ.

Jegyzetek. 1. Schiller Fridrik, Goethe mellett legkitnbb német költ,
1759 nov, 10-én született Marbachban. A württembergi Karlsschuleban or-

vosi tudományt tanult ; de ezzel Haramiákyknak sikere után felhagyott s

különböz helyeken csak a költészetnek élt. Egy ideig Maimheimban szín-

házi költ volt. Nélkülözésekkel is küzdött, mígnem 1789-ben a történelem

tanárává neveztetett ki a jenai egyetemre. Utóbb bels baráti viszonyba \ép

Goethével s 1792-ben Weiraarba költözött, hol 1805 május 9-én meghalt.

Schiller egészen ideális költ volt, a lellíesedés elragadó szárnyalásával ; min-
dig forró és ékesszóló. Munkásságát három korszakra szokták osztani : 1 . a
szenvedélyes ifjúi korra (fm. a Haramiák, Fiesco, Ármány és szerelem drá^-

mák) ; 2. a tudománj'os tanuhnányok (Don Carlos dráma, a harmincéves
háború története, értekezések) és végre 3. a klasszikái tökély korára (Wallen-

stein, Stvxirt Mária, Orleansi szz, Messinai ara. Teli Vilmos drámák s

balladák).

2. A szonett (ötös és hatodfeles) jambusos sorokból álló lírai költe-

mény, mely két részre oszlik. Az els áll két négysoros versszakból

(quartettek), következ rímelhelyezéssel : abba abba ; a második szintén két

háromsoros strófából (terzettek), két vagy három váltakozó rímmel.

3. Anaximenes, kitl egy Arisztotelesnek is tulajdonított, ám ezétl
több tekintetben eltér. Nagy Sándorhoz intézett retorika maradt ránk,

Lampsacusból való, Kr. e. 365 körül virágzott görög retor, történetíró s költ
volt. — Longinus nevét viseli egy levélformában írt, ma már csak töredék

értekezés A fenségesrl, mely e fogalmat nemes emelkedettséggel, bár csak

retorikai szempont ])c!, legels fejtegeti, példáit a görög költészet mellett

a bibliából véve. Szerzje valószínleg Kr. u. a III. században élt görög böl-

csel volt, kit Aürelianus kivégeztetett.

32. Deákos iskola. — Berzsenyi.

A deákos irány, mely a múlt század végén Barótival

megindult és Virággal fölemelkedett, a jelen század második
tizedében jutott legmagasabb kifejlésre Berzsenyi Dániellé],

kinek rendkívüli költi tehetsége új életet lehelt a holt for-

m ákba.
Élete. Berzsenyi a vasvármegyei kies Kemenesalján,
Egyházashetyén szül. 1776-ban evang. vallású, bittokos szü-

lktl. A soproni iskolában tanult, hol nem nagy elmenetelt
tévén, atyja 1796-ban hazavitte s gazdaságra fogta. A szenve-

délyes, láuglelkü ifjú azonban éjjelenkint kedvelt költjével,

Horáccal mulatott s maga is verselni kezdett. Huszonegy
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éves korában írta „Él még nomzetem istene" kczdel ertel-
jes ódáját a fcih'ülf ncnicssóf/hcz a szomljalhelyi táborban,
miután a híres „Tíoinlásnak indult hajdan ers majíyar", els
kidolgozásában, már elbb mejíszü letett. Ebben nemzetének
elkoresosulását ostorozta. A Szombathelyt egybegyülekezett
nemesi sereg, a „sas nemzette sasok", 1797-ben új bizalmat
öntött lelkébe fajának jövje iránt. Korán kifejlett, olykor
szilaj és rakoncátlan erejében, legrorróbb lelkesedésével a
vitézségért égett s ennek föllendülésében látta nemzete jöv-
jének biztosítékát. Versel kedvét azonban csak a mezei
munkától lopott idben s titkon tölthette. IMég családja sem
sejtett róla semmit, mígnem barátja. Kis János, 1805-ben
véletlenül versei mellett lepte meg. Az elámult Kis örven-
dezve közié 1808-ban a kis gyüjteínényt Kazinczyval, ki az

új költt elragadtatásssal üdvözölte s költeményei kiadására
buzdította. Ez azonban a mostoha viszonyok között csak öt

év múlva 1813-ban történhetett meg a pesti és székesfehér-

vári növendékpapság anyagi segedelmével. Berzsenyi, ki

egyszerre lépett az ország elsrangú költi közé, Kemenes-
aljáról Somogyvármegyei jószágára. Nikiára költözött és

élete hátralev részében tudományos dolgozatokkal is foglal-

kozott. Itt készítette a Versformákról szóló értekezését, mely
azért nevezetes, mivel ebben tétetik elször — bár mellékc-
sen — kísérlet a magj^ar versmód fejtegetésére. Határozottan
a (mértékes-rímes) Ráday-vers ellen fordul s elször mutatja
ki, hogy a magyar nemzeti versidom, rímeivel, határozott
szótagszámával és nyugvópontjaival, minden metrum nélkül
is, élesen követi az éneket. Az új akadémia tagjává válasz-

tatván, ez elé terjesztette Poétái HarmonistiJcájíxt, melyben a
mvészi szép meghatározására törekszik. Niklán laktában
nehéz búkor lepte meg, melyet nagy mértékben súlyosított

Kölcsey szigorú, itt-ott kicsinyked bírálata verseirl. E re-

cenzió idegenítette el Kazinczytól is, kit megtámadtatásában
részesnek tartott; Kölcseynek sohasem nyújtott békejobbot.
^Meghalt 1836-ban. Az akadémiában Kölcsey mondott felette

kitn emlékbeszédet, mely megható bánattal emlékezik ösz-

szeütközésükrl. Somogy rendéi emléket emeltek Berzsenyi-
nek a niklai temetben 1860-ban. Vasvármegye pedig fénye-
sen ülte meg születésének százados fordulóját s Szombat-
helyen szobrát is felállíttatták.

Berzsenyi a klasszikái ódának legnagyobb ma- köu^'-

gyar mestere s egyik legkitnbb tanítványa Hóra- ^^''^^'

tiusnak, kinek hatását költeményeinek egyes részleteiig le

het nyomoznunk. De Horatiussal való viszonyára nézve
nemcsak azt mondhatjuk, hogy alakjait magyar nemzeti tar-

talommal töltötte meg, hanem azt is, hogy mesterét érzései-

nek lobogó tüzével és vonzó nemességével fölülmúlta.

Igen kevés költeményét kivéve, mindenütt antik vers-
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alakokat használt, de klasszikái fensóíóben, bölcseletébon
ós formáiban tiszta magyar. Lángoló hévvel hirdeti az el-

íajiilt nemzedéknek a pissztiih'ist s a régi magyar vér lelke-

sedve forr benne a nemzeti vitézség fölébredtének jeleire a
napóleoni háborúkban. Hazafiság, különösen vitézi érdemek,
vallás és szerelem motivnmai. Gondolataiban és eladásában
egyike legmerészebb röpt költinknek. Csodálatosan egye-
sülnek benne er és gyöngédség; finom eszmélkedés, tüzes
érzés és ers szemléletesség. Egyetlen magyar lírikusnál sem
jutott a fenséges ily ers és eszményi kifejezésre s a külföl-

diek közül is csak kevésnél. Ereje megrendít, de felemel és

áthevít is, mindig magas erkölcsi alapján. Nyelve emelke-
dett, hatalmas hullámokban áradó, új fordulatokban gazdag,
szereti a mitológiai vonatkozásokat, képekkel bvelked,
olykor dagályos is. Életbölcseleti és vallásos költeményeiben
a hangnak egyszerbb költiségével, az érzés közvet etlensé-
gével és természetességével, nem pedig kimesterkedett sima-
ságával hat meg; megnyugvó, gyöngéd, kedves, affektáció

nélkül, melytl kortársainak legnagyobb része nem ment.
Tóth A nagy ódakölt els diadalának idejében pró-

'*^^ balta meg erejét a görög tragédiában TJngrárnémeti
Tóth László, egy orvosi pályára készül fiatal költ, ki 1820-

ban hirtelen halállal halt meg Bécsben, valószinleg öngyil-

kosság által, amelyre nagy szegénysége vihette. Költemé-
nyei közt jelent meg Nárcisz cím tragédiája, mely a görög
eszmevilág feltüntetésével, karaival, sóvár és ers szerelmi
lírájával az érdekesebb kísérletek közé tartozik. Tóth László
a klasszikái irodalmakat kitnen ismerte, s görög verseket
is írt és adott ki.

33. Kölcsey Ferenc.

Kölcsey mint szónok, mbíráló és költ egyaránt kitn
helyet foglal el a magyar reformkorszak történetében.
Élete.

• Ösnemes, még a honfoglalóktól származó magyar
család ivadéka volt. „Büszke magyar vagyok én, keleten
ntt törzsöke fámnak", mondja maga. Született 1790-ben, a
középszolnokmegyei Szdemeteren. Egyik szemét himl kö-
vetkeztében még gyermekkorában elvesztette. Iskoláit a deb-
receni kollégiumban végezte, a nyelvújítás elleneinek leger-
sebb táborában. De még tanuló korában, 180S-ban levelezést

kezdett Kazinczyval, ki ez idtl fogva irodalmi ügyekben
oktatója, vezetje lett, kinek buzdítására sietett megtanulni
görögül. A nyelvreform ügyében is egészen mestere oldalára
állt s Szemerével a Mondolafra írta a Feleletet Törvény-;
gyakorlatra Pestre került, hol szoros összeköttetésben élt

Kazinczy lelkes triászával: Horvát Istvánnal, Szemerével és

Vitkovicscsal. Az irodalom szeretetével eltelve tért vissza



137

Biharba, álniosdi birtokára, honnan utóbb Szatmárba, Csö-

kére vonult. T^clUc esziuónyi irányában egészen a tudomány-
nak és költészotiiok akai-t élni s mikor ismersei unszolták,

hojíy ráiérne vahniii hivatal, mert jövedelme csekély, azt

váhiszolta: „Hozzáteszem lelkem függetlenségét s így aztán
elég lesz." Lírai költeményein kívül ez idben, 1817-ben, írta

bírálatait a Tudományos Gyjtemény számára Csokonai,
Kis és Berzsenyi verseirl, melyeknek akkoriban szokatlan
szigorúsága, valamint magatartása a nyelvügyben, nevét
népszeríitlenné tették országszerte. Ez azonl)an nem kedvet-
lenítette el; folytatta írói mködését Kisfaludy Károly
Aurórájában és Szemere Élet és Liferoturájíihan. Ezenkívül
részt vett kora nagyfontosságú politikai mozgalmaiban; a
vármegyei élet terére lépvén, fényes szónoki tehetségének
adta bizonyságait. A szabadelv párt felhívására elbb al-,

azután fjegyzvé lett, majd 1882-ben Szatmár követévé vá-
lasztatott a pozsonyi országgylésre, hol legszebb szónoki
babérait a magyar nyelv és az örökváltság ügyében mondott
beszédeivel aratta. 1834-ben megyéjében a maradi párt jut-

ván többségre, lemondott követi székérl, búcsúzó szavaival
annyira megindítván a rendeket, hogy beszéde végével az
ülés feloszlott. ]\Iint akadémiai szónok is, Kazinczy és Ber-
zsenyi fölött tartott emlékbeszédeivel, országos hírre tett

szert s köztisztelettl környezve halt meg 1838-ban Csekéu.
jMegyéje 1864-ben Szatmárt, 1897-ben pedig Nagykárolyban
szobrot emelt neki s nagy dísszel ülte meg születésének száz-

éves fordulóját,

Kölcsey írói jelleme a legszorosabb kapcsolat- Iióí

ban van az emberrel. Lelke szelíd és érzelmes, de i®"^™®-

bátor és önérzetes az emberiség, a míveldés s különösen a
haza javának védelmében és elmozdításában. Egész élete,

minden gondolata a legnemesebb erkölcsi eszményt szolgálta.
Egy tanítványa, Pap Endre, szentnek nevezte s korának egyik
legnagyobb embere, báró Wesselényi Miklós, mikor Kölcsey
halálát meghallotta, e szavakra fakadt: „ nem volt közénk
vakV.

Mint költnek fjelleme a sejtelmes borongás, versei.

mélázó vágy. Költi platonizmusa tisztább világba vágyik a
földi élet visszásságai és tökéletlenségei közül. Nevelése,
amint mondja: „Plutarch világába vetette, jóllehet a mienk-
ben kell élnie." Versalakok tekintetében a Kazinczytól meg-
honosított vagy különös kedvvel mívelt formákban dolgozott;
de az sóvár, bús, nyugtalan szelleme nagyon elüt a klasszi-
cizmus nyugodt derjétl. Inkább a német érzékeny líra ha-
tása alatt áll. Mintha nem érezné magát a földön itthon, va-
lami szebb, jobb, tisztább világba vágyik. Amit költészete ki-
fejez, az csöndes, álmodozó szenvedés, szenvedélyek nélkül.
Nála nem is a gondolat ereje vagy az érzés hanem melege.
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inkább a méla hangulat hat meg, mely azonban nem ritkán
idegenszerleg érint. Még tisztább gondolatai is, mint a fájó

gúnnyal írt Igazsághan, sejtelmes érzelemvilágában elborul-

nak. A jelennel való elégületlensége, mely legtöbbször olvadó
szentimentalizmusban nyilatkozik, hazafias költeményeiben,
mint a Hymnus, Rákos nytnphájához, merészebb lendületet
vesz. Szívének legmélyebb és leghevesebb érzése a hazaszere-
tet volt s ez ránézve a legnagyobb fájdalom forrása; Zrínyi
két éneke szomorúan tolmácsolja kétségbeesését elkorcsosult

nemzete jövjén. A borúshoz, sejtelmeshez való hajlamából
magyarázhatjuk, hogy a balladát* sietett Schiller, Goethe és

Bürger^ után meghonosítani mííköltészetünkben. Dobozija
s társai azonban, mivel drámai gyorsaság helyett több
bennök a részletez leírás és elbeszélés, inkább csak kisebb
költi beszélyek.
Szónok- Kölcsey szónoki mvei a magyar míípróza Icg-
^***' szebb termékei közé tartoznak. Legkorábbiak reto-

rikai gyakorlatokul írt törvényszéki beszédei, melyeket nem
is mondott el; azután készültek a politikaiak és az aka-
démiaiak. Gondolatait mvészi öntudatossággal rendezte s

tiszta, hathatós, emelkedett nyelven fejezte ki. Cicero kerek-

sége, tömörsége, fordulatai lebegnek eltte. Míívészi törek-

vése azonban nem tette mesterkéltté. Anélkül, hogy ersebb
szenvedély nyilatkoznék benne, költi felfogásával és nemes
érzületével mindig meghat. Érzelmes természetét még a poli-

tikai szószéken sem tagadta meg. Folytonosan a szív embere
állt eltérben, inkább a haza, igazság, mívelödés, emberi
jogok iránti magasztos lelkesedésével, mint államférfiúi kép-
zettséggel vagy gyakorlati eszmékkel. A reformkorszak egész

nagy szónoki iskolájának az atyja. Leghatásosabb aka-

démiai szónoklatai: emlékheszédei Kazinczy és Berzsenyi
felett. Hol megdöbbent színezéssel, hol megillet költi for-

dulatokkal egy-egy eszmét fejteget bennök: a költészet fon-

tosságát a nemzeti életre s jogát a megbecsültetésre. Eladása
— érctelen, tompa hangján — egyhangú volt, mely csak a
legersebb indulatok közt emelkedett fel vagy szállt alá. Az
irodalmi emlékbeszédnek nálunk a megteremtje. Összes

szónoklatai között, az eszmék, az érzés és a kifejezés erejére

nézve, talán legmagasabban áll Mohács cím szónoki fejte-

getése, mely a lelkesedés és irónia lángjában ragyog; míg a

hazafiúi keserv képeiben és gondolataiban Vörösmartyval
találkozik, Zalánnak ugyanekkor írt elhangjávai: eszméi
némelyikével már Széchenyi Hitelére utal.

Bírálatai. Kritikáiba?! kora egyik legképzettebb írójának

bizonyította magát, ki a nyugati nyelvekkel az akkori európai
irodalmat is ismerte. Korner Zrinyijévl írt kitn bírálata

az els s máig egyik legnevezetesebb dramaturgiai tanul-

mány irodalmunkban. Támadásai (Csokonai és Berzsenyi
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ellen) a ncinet költészetnek határozó példányul foííadása kö-

vetkeztében nem mentek az elfogultságtól. De esztétikai elvek

bátor és buzgó hirdetésével a magyar kritikának ö volt út-

töi'je, valamint az irodalomtörténet bölcseletének is a Nem-
zeti Jiaíjj/ninánj/nkról írt értekezésében. A kritika fejldésé-

nek ezenfelül útmutatója is azzal, hogy a mvekben az írá

egyéniségét vizsgálja.

Jegyzetek. 1. Ballada. Olaszországban a XII. század óta kisebb,,

szonett-féle táncdal ; a XIV. században Angol- és Skótországban araaz el-

l>eszcl ncpkültemények neve (a kelta gwaelawd-ból), melyek legszebbjei a

Percy-féle gyjteményben (1765) vannak összeszedve. A mai értelemben vett

balladában tulajdonképen a költészetnek mind a három ága egyesül : az epikai,,

mert elbeszél valamit, többnyire tragilcai történetet ; a lírai, mert dal és a drá-

mai, mert gyorsan fejlesztett cselekvényének szereplit beszélteti. Greguss
meghatározása szerint : tragédia dalban elbeszélve vagy rövidebben

:

drámai dal.

2. Bürger Gottfried Ágost (1748—1794) az ú. n. göttingai német
költi kör tagja. Tisztvisel volt Altengleichenben, majd göttingai tanár
8 tévedésekkel teljes élet után nj^oraorban lult meg. Költeményeinek népies

iránya nevezetes. Percy gyjteménye foh'tán /^eonorojával kezedt a balladát

a német mköltészetben.

34. A népköltés hatása az irodalomra. — A keszt-
helyi Helikon.

Bármely távol jár ez idszak mköltészete álta- ^^^\^l'.

Iában a népétl, az irodalom figyelme, ha még igen csekély
mértékben is, ezidétt fordult elször a nép költi termékei
felé. Pálóczi Horváth Ádám sok népkölteményt gyjtött
össze s hagyott ránk kéziratban; Vácon 1803-ban ki is adtak
egy érdekes gyjteményt. A korviszonyok ekkoriban kevés
táplálékot szolgáltattak a népköltészetnek: régi szabadság-
harcaink emléke még élt egy-egy énekben; az 1790-iki rövid
nemzeti mozgalom s az utána következ nagy háborúk két-
ségkívül nyújtottak anyagot; a jobbágyság dalban panaszko-
dott keserves sorsára, a nagy terhekre, katona-fogdosásra;
zsiványnóták is nagy számmal születtek s ezeken kívül tár-
gyat az örök emberi érzések, szenvedélj^ek, összeütközések
szolgáltattak. Népdalaink utóbbi gyjteményeibl, miután a
népnyelv nem ment át az irodalmihoz hasonló nagy változá-
son, bajosabb biztosan meghatározni azokat, melyek e kor-
ban keletkeztek. Tsgyökeres zamatukkal, érzéseik szinte
közvetetlenségével, eladásuk költi naivitásával és nemzeti
formáikkal némi csekély hatást a mköltészetre is gyakorol-
tak, melynek nyomait egy-két, e korbeli költnknél meg-
találjuk.

Míg a németeket utánzó költink érzelmes dalait idegen
dallamok szerint énekelték, Berzsenyi néhány költeményé-
ben (Barátnémhoz, Búcsú Kemenesaljától) a magyar vers-
mód követésére tett kísérletet, melyet egy esztétikai dolgo-
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zatában is ériiHott. A népköltészet hatása élénkebben érzik
A'itko- már Vilkovics Mihálijuá] (1778—1821)), Ez egri sziile-
^^*^^"

tésü, rác szái-niazásn devék írónk Pesten iigyvérlke-

dett, liol háza az akkori íróknak: Virágnak, Horvát István-
nak, Fáy Andrásnak, Szeneiének s másoknak kedves talál-

kozóhelye volt. E lelkes kör a Zernplénben lakó Kazinczyt
tekintette fejének, kinek nevenapját mindig ünneppel ülte

meg; de a mester kíUtöi irányát nem mindnyájan követték
föltétlenül. Így magü Vitkovics is inkább a magyar és rác
nép-ének, mint a nyugati költészet befolyása alatt írt. Vidám
költeményeiben néha tiszta népies formát használ, mint
Bácskai népdaláhan. melyben egy szép és igaz balladát mu-
tatott be rác nyelvbl. Irt néhány kedves epigrammot és

mesét s több színdarabot is. Nemrég megjelent regényét,

melyben egy ifji'ikori szerelmét írja le, a régi magyar tásas-

életbl vett ké]jek teszik érdekessé. E korszak sokat emlege-

TaWcs ^^^* költönje: Dukai Takács Judit (Malvina) szintén

Judit. a népdalok hatása alatt és formáiban kezdett ver-

selni; de utóbb az elmélkedés és klasszikus alakok felé haj-

lott el. Igazi babérokat a költészet nem termett számára; els
kísérleteinek naiv liaugja és gyöngéd érzése még ígérni lát-

•szik valamit, de késbb eszméinek sekélysége, eladásának
színtelen áradozása közt verselési küls képességen kívül

egyebet nem találunk. Nagyobb és eredetibb tehetség volt az

Knsi^^
erdélyi Újfalvi Krisztina, ki szerelmében csalódott

tina. szívének fájdalmára keresett vigasztalást a költészet-

ben. Néhány dalának költi röptíi hangja és ers, olykor
gúnyba tör érzése a kor jobb termékeivel szállhat versenyre.

he^-T^*^
Mieltt ez idszak költi munkásságának rajzát

Helikon, bcfejezuk, emlékezzünk meg röviden ama költi
ünnepélyekrl is, melyek kesztJielyi Helikon néven a Dunán-
tiilnak egy kies pontján tartattak. A nemes gróf Festetich

György, kinek áldozatkészsége Keszthelyen nevezetes tan-

intézeteket létesített, 1817-tl kezdve költi ünnepeket ren-

dezett, melyekben az ifjúságon kívül résztvettek ama vidék
nevezetesebb költi: Kisfaludy Sándor, Horváth Ádám, Ber-
zsenyi Dániel, Horvát Endre, Dukai Takács Judit és többen.

Berzsenyinek, ki a Mondolat miatt némileg neheztelt e körre,

els megjelenésekor Festetich fedetlen fvel ment eleibe. Sza-

valtak, költi eladásokat tartottak, a tanulók németül s

deákul is, nevezetes költk (Kazinczy, Csokonai) tiszteletére

fákat ültettek. A nemes gróf már 1819-ben meghalván, mind-
össze csak négy ilyen ünnepély tartatott, melyek részint több-

nyelvségüknél, részint szk körüknél fogva költészetünk

emelésére hatást nem gyakoroltak. A Keszthelyen bemutatott
átölteményekbl Helikon címmel egy gyjtemény is jelent meg.



141

35. A ImloináiiNos ii-odalom f<'jl<Ml('se.

I. A föivilágosodás irodalma.

A forradalmi szellin, mely a XVIIL századbeli eiz-

franeia irodalomban nralkodott s a uagy í'orradal-
'"^^i^''-

mat elökészitette, mint EurúpcUiak valamennyi míveltebb

országában, úgy nálnnk is élénk visszhangol ébresztett. Az
Vij eszmék már Mária Terézia alatt terjedeztek, még j)edig

a királyn két kedvelt emberének, Sounenfelsuek és Martini-

nak, az egyetemen és akadémiákon tanított munkáiban. Azt
hirdették, iiogy a kormány kötelessége elmozdítani a nép
felvilágosodását. II. József alatt tetté vált az ige s a császár

az alkotmányos jogok és a nemzetiség tisztelete nélkül, de a

felvilágosodás nevében és érdekében folytatta harcát az

uralkodó osztályok ellen. A nagy jelszó: a gondolkodás és

írás szabadsága fogékony fülekre talált nálunk is. A francia

eszméknek korábban sem hiányoztak barátai; példa rá Bes-

senyei. József császár rendszere pedig, bár a magyar nemzeti-

ség és alkotmány szempontjából heves ellenzésre talált s

meg is bukott, eszméit a legtágabb körben terjesztette el.

Ezeknek az eszméknek hirdetésére nálunk is .
Tama-

keletkezett egy fölvilágosodásl irodalom, mely 300- 'e^^yhaz

nál töblj könyvbl és röpiratból áll. Xyelvök deák, ®ii®^^-

német s csak részben magyar. Az utóbbiak közül méltó
figyelmünkre egy derék papnak. Szentmiklósi Timotheus-
nak, politikai niepóje : a Jó nevelésnek tüköré, melyben
a vallási türelmetlenség s az ország boldogulását akadályozó
erkölcsi hibák ellen nemes hévvel szólal föl. Sokan ez írók

közül erszakos túlzásokkal, de számosan alapos tauulmáuy-
nyal és meggyzdéssel hirdetik az eljogok tarthatatlansá-

gát s követelik a kiváltságok megszüntetését, a jobbágyság
felszabadítását. A harc az egyház elleni támadásokkal kez-

ddik. Szacsvai Sándor, a bécsi Kurir és Múzsa szerkesztje,
két kis röpiratban (az Izé Purgatóriumha való utazása és

Zakariás levelei, 1786) protestáns szempontból támadta meg
a katholikus papságot; a lelkiismeret szabadságát védelmezi
az eleven újságíró fürgeségével, de gyakran botránkoztató,
illetlen hangon. Ez irányban legmesszebb megy Laczkovics
János, ki Utazó emheréhGw (1792) felületességgel és cinizmus-
sal tör az egész keresztjén vallásra. A hasonló tárgyú röp-

iratok száma rendkívül uagy; követelik a papi jószágok el-

vételét s a katholikus papság eljogainak megszüntetését.
Legkitartóbb és leghevesebb harcot ez „aufklaristák" ellen

egy szegény barát, Szeicz Leó, egri szervita folytatott. Polé-
miáiban (Igaz magyar, 1785—1790) élces, tüzes és darabos;
ósdi magyar és lelkes pap, ki épp oly kevéssé hajlandó egy
körömfeketényit is engedni nemzeti jussaiból, küls és bels
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sajátságaiból, mint egyháza igazából; kései tanítványa a
Pázmány-iskolának.

daim?'^
A íolvilágosodás irodalma nemcsak az egyházi,

írók. hanem az állami és társadalmi élet minden körére

is kiterjed. Jelszava: az egyenlség és szabadság. Hangoz-
tatja a uök hivatalképességét is s követeli a zsidók felszaba-

dítását. Ez irodalomnak f 'képviseli: gróf Batthyány Ala-

jos, Martinovics Ignác szászvárosi apát, Laezkovics János
huszárkapitány és Hajnóczy József helytartósági titkár.

A három utóbbinak feje 1794-ben a budai Vérmezn hóhér-

pallos alatt hullott le. Batthyány egy nagy deák munkában
(Ad aniicam aurem, 1790—1791) fejti ki nézeteit. Mint iskolája

általában, a f hatalmat eredetileg ö is a népnek tulajdonítja,

mely azt az uralkodókra csak átruházta. Ennélfogva ezek

kezében a hatalmat mindenképen korlátozni kívánja, bár

magának a királyságnak szükségét kétségtelennek tartja.

A király azonban a nemzet akaratától soha se vonhassa meg
a szentesítést s a melléje adott tanáccsal kormányozzon.
Határozott ellensége Batthyány a szkkebliiségnek, a nemesi
uralomnak s a vallási elnyomásnak. — Martinovics számos
francia és deák izgató irattal akarta Magyarországon elkészí-

teni a talajt a forradalom stámára. Legnevezetesebb két röp-

irata: a beszed, meh'et a rendekhez s a levél, melyet a csá-

szárhoz intézett (Oratio ad proceres, 1791 és Litterae ad im-

peratorem, 1792). Alapgondolata a társadalmi szerzdés,

melynek veleje a szabadság és egyenlség. A magyar nemzet
míveldésben való elmaradottságát a nemességnek és pap-

ságnak tulajdonítja. Köztársasági eszmékkel telve, hevesen

kárhoztatja az uralkodó osztályokat s az egyenlség tanait

hirdeti. Az Oratiót Laezkovics fordította magyarra, kihagy-

ván belle a királyság ellen intézett kifakadások at, de még
súlyosbítván a nemesség fejére szórt vádakat. Szintén for-

dította a Macedóniai vitéz cím gúnyiratot, mely Nagy Sán-

dor képében 11. Fridriket állítja pellengérre. — Legmélyebb
szellem közöttük kétségkívül Hajnóczy volt. Számos deák
közjogi munkát írt, melj'ek komoly tanulmányról és éles

gondolkodásról tanúskodnak. Ö az els hazánkban, ki az al-

kotmányos, képviseleti királyság elméletét kifejti; ebben
mindenekeltt a rendi korlátok lerontását kívánja. Az egész

nemzet akaratát kifejez képviselházat sürget, az oktatás és

sajtó szabadságát, törvény eltti egyenlséget és közteher-

viselést.

Ez az egész irodalom, mely szilaj túlzásai között számos
nemes és életrevaló eszmét pendített meg, a Martinovics-féle

-összeesküvés elfojtása után természetesen elhallgatott.
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II. Tudományok mívelése. — Horvát István.

Az íi nemzeti felbuzdulás Mária Terézia ural- Áittianos

kodásának végéu, mely egyszerre egy, eléggé kitev-
"'

jodt, költi irodalmat teremtett, a tudományok magyar mí-

velésének nem adott oly rögtöni lendületet. Két nagy aka-

dálya volt: iskolánk deák nyelve és a magyarnak kimívelet-

leusége. Amint e kett II. Lipót és Ferenc királyok alatt az

iskolák megmagyarositása és a nyelvújítás által annyira-

mennyire mellztetett, mindjárt élénkebb mozgalmat látunk

a magyar tudomány mezején. Különösen mnyelvünk kikép-

zetlensége miatt alig lehetett idszakunk els felében szó a

tudomány önálló mívelésérl s az írók, kik érdemeket szerez-

tek maguknak e téren, fleg csak annyiban tették, amennyi-
ben a tudományos nyelv fejlesztésére hatottak. Idszakunk
végén már a megindult tudományos folyóiratok, intézetek,

társulatok élénkebb munkásságot teremtettek. Ennek inkább
csak az a része hatott el a közönség rétegeibe, mely a nem-
zetiség kérdésével foglalkozott: a nyelvviták és az ers nem-
zeti színezetet vett történetbúvárlat. Itt csupán ama' tudo-

mányos munkák megemlítésére fognak szorítkozni, melyek
úttörk voltak, nagyobb hatást gyakoroltak vagy hosszabb
ideig tartották fenn magukat.

A teológia rég megsznt a legkitnbb elmék Vaiiási

munkásságának versenytere lenni. A katholikusok ^^° ^ °°^'

vallástudományi munkái ezenfelül még legnagyobb részben
latinul Írattak; magyar nyelvvel csak egyházi szónokai'k él-

tek, kik közül Horváth János székesfehérvári püspök tnt
ki. A protestáns kollégiumokba már századunk elején hódítva
hatolt be a hazai nyelv s az ezen készült munkák közül Tóth
Ferenc pápai tanárnak 1817-ben kiadott Erkölcsi hittudo-

mánya tett legnagyobb és legméltóbb hatást. Jelesebb prédi-

kátoraik a debreceni Diószegi Sámuel és a komáromi Kolmár
József, az utóbbi racionalista irányban. Általában a sza-

badabb bölcseleti vizsgálódás kezdett behatni a teológiába.

Kant* elveit és rendszerét a nagyérdem Márton István, a
pápai fiskola újraalapítója, kezdte hirdetni a szószékrl és

az irodalomban Keresztyén erkölcstanával. Föllépése nagy
vihart támasztott; úgy katholikus, mint protestáns részrl
sokan és mérgesen szálltak síkra az új tan ellen, mely hosszú
harc tárgya lett. A régi egj'házias szellem irány mveli
közül rendkívüli szorgalmával a magyar míveldés egyik
legfáradhatatlanabb munkása: Fejér György tnt ki, számos
idevágó munkájúval. Még ebben az idszakban kezdte mkö-
dését Köteles Sámuel marosvásárhelyi és nagyenyedi tanár,
kinek jó magyarsággal és éles elmével írt mvei a késbb
kifejtett ú. n. magyar vagy egyezményes bölcseletnek voltak
megindítói.
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A jog- és államludományi irodalom terén, töb-
Illclll\ OS T T T « 1

irodaim. boK Között, Aranka Ciyorgy írt egy kis közjogi kísér-

letet az angol és magyar kormáuyforma összevetésével. Az
összes magyar jogot magj^arul elször Georch Illés dolgozta
ki Honnyi törvény cím munkájában 1804-ben. A bíres pataki
jogtanár: Kövy Sándor csak deák könyvének kivonatát bo-
csátotta magyarul közre. — A mennyiség- és természettudo-
mányokban említést érdemelnek Dugonics Tuddkossága,
melyben a matematikai mszókat nagy bátorsággal niag\.i-

rosította; Diószegi Sámuel és Fazekas Mibálynak Linné

-

rendszerében készített Magyar fiivészkönyve, mely a fü ve-

szeti terminológiát megteremtette s félszázadon keresztül

használatban maradt, míg Pétbe Ferenc az emlsöknek élet-

tani alapon tárgya természetrajzával szerzett elismerést.
— Az els kémiai magyar munkát Nyulas Ferenc erdélyi iö-

orvos adta az erdélyi, különösen a radnavidéki orvosvizek-

rl, melyben a kémiát és orvostudományit tényekkel gazdagí-

totta; utána e téren Kováts Mibály tnt ki. — ]\íagyarország

Földrajzát Vályi András írta meg szótáralakú nagy munká-
jában; a statisztikában Decsy Sámuel Ozmano(jrai)hiá':,a

emelkedett hírre. Hazánk megyéirl derék földképeket Görög
és Kerekes adtak.
A Budai Történetirodalmunk ez idszakban jelentékeny

T^rek. fordulaton ment át. Nemcsak hogy többen foglalkoz-

tak a nemzet és emberiség múltjával, hanem a külföldi egye-

temeken már régebben uralkodott kritikai irány is utat talált,

hazájikban. A száraz krónikák, naiv emlékiratok elhallgattak

s helyket a bíráló, st itt-ott már a mvészi eladásra tö-

rekv történetírás foglalja el. — Jobb historikusaink sorát

a „két nemes testvér": Budai Ézsaiás és Ferenc nyitják meg.

Amaz debreceni tanár, méltó utódja a nagy tudományú Sinai

Miklósnak, utóbb szuperintendens volt; forrásokból dolgozta

Magyarország Históriádéit (1807) három kötetben, mely pro-

testáns álláspontból indult ki, de higgadt méltányosság és

beható ítélet érdemessé teszik. Ugyan világhistóriát s álta-

lános irodalomtörténetet is írt, mely Konstancinápoly elfog-

lalásáig terjed s kiadta bátyjának, Ferenc szováti lelkipász-

tornak nagybecs munkáját: Magyarország Polgári Lexi-

konfii (1804), melyben bámulatos szorgalommal van össze-

gyjtve s egyszer tárgyiassággal eladva mindaz, ami az

akkor ismert kútfkben a XVI-ik század végéig szerepelt

magyar történeti személyekrl található volt. Gazdagsága

ma is nélkülözhetetlenné teszi történetíróinknál Budai Lexi-

konát, mely históriai tárgyakkal foglalkozó költinknek is

legújabb idkig f forrásuk volt. E két jeles férfiú munkáival

kezddik a tudományos érték magyar történetírás, melyet

Virág Benedek, már említett Magyar századaival, eladás

tekintetében is magas színvonalra emelt.
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Mellzve Gvadányi hat kötetes világtörténetét, Horvát

v}íy rendkívüli munkásságú tudósról kell niegemlé-

ki'/.nünk, ki sok botlása mellett is nemzeti tudományosságunk-

nak hosszú idn keresztül legbuzgóbb harcosa volt, az ifjú-

ságnál a tanári székrl, a közönségnél az irodalomban fárad-

hatatlanul és gyümölcsözöieg folytatván izgatásait. Horvát

István volt ez (1784—184G), a Nemzeti Múzeum könytárre s

a magyar nyelv és irodalom egyetemi tanára. Mestere, a

nagy Révai, nyelvészeti rendszerének védelmével vetette meg
Midós hírének alapját. Majd a történetnyomozáshoz fordul-

ván, 18ir)-ben adta ki Nagy Lajos és Mátyás védelmeztetését

a nemzed nyelv ügyében, utóbb A magyar régi gyökeres nem-
-.ctségekröl szóló dolgozatát s híres Rajzolatait a magyar
nemzet legrégibb történeteibl, melyeket 1825-ben ívenkint

küldöttek szét a Hazai Tudósítások mellett. Eredményes volt

Jlorvát mködése a forrástanulmány nélküli kényelmes

munka, hagyományos nézeteknek és adatoknak bírálatlan

elfogadása, az idegen irány és felfogás ellen. De a régi tör-

téneti kútfk és nyelvemlékek útvesztjében a nemzeties

tüz Horvát maga eltévedt. Rendkívüli tudományát, ismere-

teit egy alaptalan ábránd bizonyítgatására fordítá: hogy a

niagyar nemzet legrégibb a földön, mely más-más nevek alatt

111 ár számos nagy birodalmat alkotott. Ádám, Herkules és

Xagy Sándor szerinte magyarok voltak; azok a zsidók, görö-

gök és karthágóiak ; magyar birodalmakat talált Kis-Ázsiában

és Afrikában, Görög-, Olasz- és Spanyolországban; a ma-
gyarok már a legsibb idkben földmívelök voltak, mutatja
nevök: magyar, mager, azaz: mag-eresztö. Harminc évi er-

nyedetlen munkának örök kárba veszett eredménj^e e ma
nevetségesnek tetsz állítások, melyek nemzetünk störténete

fell sok tévedést terjesztettek; de mindennek ellenére tiszte-

lettel illik megemlékeznünk Horvátról, ki hosszú idn át leg-

buzgóbb élesztje volt a nemzeti szellemnek s megtermé-
kenyítje történetirodalmunknak. Eötvös, ki tanítványa volt,

méltán monda róla: nem volt tanítóink között, kitl annyian
tanulták volna a hazát szeretni. Az általános tiszteletet fe-

jezte ki iránta 1836-ban az országgylés, midn „Magyar-
ország történetírójává" választotta s az akadémia, melynek
tagságát mindig visszautasította, midn temetésén testületi-

leg jelent meg.
Az irodalomtörténet is talált mívelkre. Egyes irodaiom-

szakoTv történetét, életrajzi gyjteményeket többen

adtak; els rendszeres, bár vázlatos és hiányos munkát Wal-
laszky Pál jolsvai ev. pap nyújtott Conspectuskhan 1785-ben.

Pápay Sámuel 1808-ban A magyar literatura esmeretéhen
nyelvtant és irodalomtörténetünk rövid áttekintését adta.

Ugyanezt Kazinczy A magyar nyelvnek polgári nyelvvé eme-
lését sürget dolgozatában.

Beöthy : Irodalomtörténet. I. ' '

.
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így folyt le ez a félszázad: 1772—1820, melyet tudomány-
ban az elkészület, költészetben a feliijidás korának nevez-
tünk. A nyelvújítás, mely mindkét irányban lehetvé tette
a továbbfejldést, gyzelemre jutott. Tudományunkat a meg-
alapított akadémia segítette utóbb a kor színvonalára emelni:
a fölébredt nemzeti szellem költészetünkben a nemzeti regé-
nyes irányt juttatván uralomra, a virágzás kora következett.

Jegyzetek. 1. Kant Immánuel (1724—1804) a bölcselettan tanára volt
a königsbergi egyetemen. Egy nagy bölcseleti rendszert alkotott, melyet
h-iticizmusn^k. szoktak nevezni. Fmunkái : Tiszta ész (1781), A gyakorlati
ész (1787) és Az ítél tehetség bírálata (1790). Bizonyítja, hogy a tiszta
(minden tapasztalástól független) ész által az érzékfölötti dolgok nem
ismerhetk meg. Az Isten, szabadság és halhatatlanság eszméi a gyakorlati
ész követelményei. A vallás az erkölcsiségre vezetend vissza ; f alapja és
tartalma az erkölcsi törvény, a kategorikus imperativus. A Kant-féle filozóíiji

gyorsan uralkodóvá lett az irodalmakban és tudományban a nagy ellenzés
dacára, mellyel találkozott. így tanítása a magyar kath. iskolákban 1795-ben
megtiltatott.

2. Linné Károly (1707—1778) nagyhír svéd természettudós, a ter-

mészetrajz tanára volt Stockholmban és Upsalában. alapította a növény-
tanban az ú. n. sexualis rendszert, vagyis a növényeknek tenyész szerveik
t ülüMÍélesége alapján való felosztását, mely a tudományban sokáig ural-

kodó volt.
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Béla király Xévteleii Jegyzjének könyve
a magyarok tetteirl. i

Szíilún vezérrl.

(30. fejezet.)

Árpád vezér és nemesei pedig uéhány nap múlva taná-

csot tartván, követeket küldenek Szálán vezérhez, kik mint-

egy örömhírül jelentsék meg neki Thosu, Zobolsu, nemkü-
lönben Tuhutum gyzedelmet és kérjék tle a Zogea vizéig

-

való földet, mi úgy is történt. Elküldték ugyanis Etut és

Voytát, kik midn Szálán vezérrel Olpár homokján találkoz-

tak, az örömizenetet hírül adták és tle a Zogea vizéig való

földet kívánák. Szálán vezér ennek hallatára igen nagy féle-

lembe esett és ijedtében a tle kívánt földet a Zogea vizéig

Árpád vezérnek engedé s a követeknek különféle ajándéko-

kat ada. Hetednap Eta és Voyta búcsút vévén, urukhoz visz-

szatérének, kiket Árpád vezér tisztességgel fogada, és követ-

ségök hallatára lön nagy öröm a vezér udvarában és a vezér

kezde híveinek helységeket és nagy birtokokat ajándékozni.

A <jörö(jök és bolfjárok seregérl.

(38. fejezet.)

Eközben Szálán, midn a magyarok hatalmát és tetteit

megértette, megfélemlett, nehogy valaha haragra gerjedve,

öt országából kizzék. Tanácsot tartván hát övéivel, követe-

ket kiilde a görög császárhoz és a bolgár vezérhez, hogy ad-

janak neki segítséget, a magyarok vezére ellen való harcra.

* Szabó Károlv fordílása Zigyva.

K.*
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A görög császár és a bolgár vezér nagy sereget küldenek
Szálán vezérnek, mely midn Szálán vezérhez megérkezett,
azon helyen, melyet Tételnek ' hívnak, nagy öröm lön a
vezér udvarában; Másnap Szálán vezér és nemesei tanácsot
tartván, követeket küldenek Árpád vezérhez, mondván, hogy
íoldjöket hagyja el, és induljon haza szülötte földjére. Kik
midn Árpád vezérhez elérkeztek és Szálán vezér üzeifetét

neki elmondták. Árpád vezér és nemesei megneheztelvén,
így üzeuének vissza Szálán vezérnek: A földet, mely a Duna
és Tisza között fekszik és a Duna vizét, mely Regeusburgtól
Görögországba foly, pénzünkön vettük meg akkor, midn új
emberek voltunk s árául küldtünk neki tizenkét fehér lovat
és egyebeket, mint föntebb, maga is földje jóságát dicsérve
küldött egy ayaláb füvet Olpár homokjáról és két kulaccsal
a Duna vizébl. Parancsoljuk azért uratoknak, Szálán vezér-
nek, hogy földünket elhagyva, takarodjon rögtön a bolgárok
földjére, ahonnan sapja, a mi sapánk Atilla király halála
után, kiszállott volt. Ha pedig ezt nem teendi, tudja meg,
hogj'' mi ellene azonnal hadra kelünk. Ezt hallván a követek,
búcsút véve, szomorú képpel sietének Szálán vezérhez. Ár-
pád vezér és nemesei pedig a Zogea vizétl megindulva, egész
seregökkel táborba szállának a Teteuetlen halom mellett ^ a •

Tiszáig; azután a Tisza partján menve Olpár homokjához
érkezének.

Szaláu vezér megindulásáról Árpád vezér ellen.

(39. fejezet.)

Szálán vezér pedig a görögök és bolgárok segítségével

Tételrl dühös szívvel megindulva, embereinek biztatására

Árpád vezér ellen kezde lovagolni; és midn mindkét sereg
egymáshoz közel éjtszakázott, egyik sem mert egész éjjel

aludni, hanem lovaikat nyergelve kézen tartva virrasztanak,
lleggelre kelvén pedig hajnal eltt, mindkét rész az ütkö-
zetre készüle. Árpád vezér pedig, kinek segítje volt a min-
denek ura, fegyverbe öltözve rendezvén a sereget, könyhul-
latva imádván az urat, vitézeit buzdítva szóla: Scythák!
kiket a bolgárok dölyfükben Hungvárától Huugváriaknak
neveztek, ne feledjétek el a görögöktl való félelmetekben
kardjaitokat s ne veszítsétek el jó iiírneveteket; miért is

serényen és ersen harcoljunk a görögök és bolgárok ellen,

kik asszonyainkhoz hasonlítanak, s csak úgy féljünk a görö-

gök sokaságátül, mint az asszonyok sokaságától. Ezt hallván
vitézei, nagyon 'megbátorodának s Léiu, Tosu fia. azonnal
kürtjébe fúva, s Bulsu, Bogát fia, zászlót eüvelve a görögök
ellen az elöcsapatban harcolandók megiudulának. És csatába

itel.
I

- Tetétleu.



149

vegyüle mindkét ellciist\iíes soroíj; és kezdenek ersen vívni

Oííymással és midn Árpád egész serege viadalra került a
iíörögük ellen, sokan elesnek vala a görögök és bolgárok kö-

zül. Említett Szálán vezér pedig, midn övéit a harcban ha-
nyatlani látta, futásnak eredé s hogy életét megmenthesse,
15olgar-'''ejér\árban ' siete. A görögök és bolgárok pedig a
magyaroktól való rottegésökben az utat, melyen jöttek, elfe-

lejtettek, s hogy életöket megmentsék, megfutamodván, a
Tiszát kis folyónak gon<:lolva, át akarják vala úszni. De mi-
\el a magyaroktól való féltökben oly nagy ijedtség és rémü-
let lepte volt meg ket, majd mindnyájan a Tisza vizébe
haltak, úgy hogy alig maradt meg néhány, kik esászárjokuak
pórul jártokról hírt vigyenek. Ahonnan azon helyt, hol a
görögök elvesztek volt, az naptól fogva máig Görögrévnek
nevezik.

A Bécsi Képes Krónikából.

2

Vatha lázadása. Szent Gellért.

Magyarország nemesei látva nemzetök bajait, összejöt-

tek Csanádban és tanácsot tartva egész Magyarország nevé-
ben ünnepélyes követséget küldtek Oroszországba Endréhez
és Leventéhez, megüzenvén nekik, hogy egész Magyarország
hségesen várja ket és az egész királyság szívesen hódol
nekik, mint királyi sarjadéknak, csak jöjjenek be Magyar-
országba és oltalmazzák meg ket a németek dühétl. Azt is

esküvel ersítették, hogy tüstént, mihelyt belépnek Magyar-
országba, az egész magyarság egy értelemmel hozzájok fog

tódulni és meg fog hódolni nekik. De Endre és Levente rej-

tett cselvetéstöl félve, titokban követeket küldöttek ^lagj'ar-

országba. És amint Újvárhoz érkeztek, melyet Aba király
építtetett, ime a magyarok egész sokasága csapatostul tódult
hozzájok és öi'dögi sugallattól Ijújtogatva, makacsul azt kér-
ték Endrétl és Leventétl, engedjék meg, hogy az egész nép
pogány módon éljen, a püspököket és papokat megölje, a
templomokat lerombolja, a keresztyén vallást elhagj-ja és a
l)álványokat tisztelje. Meg is engedték nekik szívok kíván-
sága szerint, hogy éljenek és vesszenek sapáik babonáiban,
mert különben nem harcoltak volna Péter király ellen End-
réért és Leventéért. A magyarok közül elször egy Vatha
nev, Belus várból, adta magát a gonosz lelkeknek, meg-
íiyírta fejét és pogány módon három oldalra üstököt eresz-

tett. Janus nev íia sok idvel azután, atyja hitét követve
számos bbájost, boszorkányt és jóst gyjtött maga köré és

ezeknek varázsénekeivel nagy kegyben állott az uraknál.
Számos papni közül egyet, egy Rasdi nevt, Béla, a jó ke-

1 Belgrád.
|

2 Madzsar Imre fordításában.
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resztyén király, elfogatott és az a börtönben maradt minrl-

addig, amíg csak a saját lábait meg nem ette, és ott meg nem
lialt. Meg van írva a magyarok történetérl szóló régi köny-
vekben, bogy a keresztyéneknek szigorúan meg volt tiltva

feleséget venni Vatha és Janns rokonságából, mert miként
Datau és Abyron az ó-szövetségben lázadást támasztottak az
Ür ellen, épp úgy ezek a kegyelem idejében a magyar népei
Krisztus bitétl eltérítették.

Akkor hát Vatha átkos és kárhozatos ösztönzésére az

egész nép a gonosz lelkeknek adta magát, elkezdtek lóhúst

enni és általában a legszörnybb gonoszságokat elkövetni.

St a papokat, meg a világi embereket is, akik a katholikiis

hitet követték, leölték és Isten számos templomát lerombol-
ták. Azután Péter király ellen támadva, az összes németeket
és olaszokat, akik különböz tisztségekben Magyarországon
szanaszét éltek, csúf halállal megölték. És Péter táborába
éjjel sebes lovakon három hírnököt küldtek, akik kihirdes-

sék Endre úr és Levente szavát és rendeletét, hogy öljék meg
a püspököket a papsággal együtt, gyilkolják le a tizedszedt,

térjenek vissza a pogány hagyományhoz, töröltessék el telje-

sen az adó és Péter emléke az ö németéivel és olaszaival

vesszen mindörökre. Reggel a király kérdezsködött, hogy
mi történt, és mikor teljes bizonyossággal megtudta, hogy
visszatértek a testvérek és látásukra a magyarok megölték
az ti'íztjeit, nem mutatott e hírekre ijedelmet, hanem
vidámnak tüntette magát, fölszedte táborát és Zsitvatönél

átkelt a Dunán, Székesfehérvárra szándékozván menni. De a

magyarok megsejtvén szándékát, megelzték és elfoglalva a
város harangtornyait és bástyáit és a kapukat becsukva, ki-

zárták.

Ezalatt Endre és Levente az említett sokasággal Magyar-
ország közepéhez közeledtek, azon révhez, melyet közönsé-

gesen Pestnek neveznek. Ennek hallatára Gellért, Bestric,

Buldi és Beneta püspökök és Zonuc ispán Székesfehérvár

városából Endre és Levente hercegek elébe indultak, hogy
ket tisztelettel fogadják. És amidn az említett püspökök
sietve azon helyhez érkeztek, melyet Diódnak neveznek, ott

Szent Sabina templomában misét akartak hallgatni, mieltt
az urak elé mentek volna. Szent Gellért püspök tehát fel-

livé a papi ruhákat a misemondáshoz, buzdításul beszédet

mondott nekik és így szólt: „Testvéreim, püspöktársaim és

összes jelenlev hívek! Tudjátok meg, hogy mi ma a vér-

tanúság koronájával urunkhoz Jézus Krisztushoz jutunk az

örök boidogsíigbíw Tudomástokra hozom ugyanis az isteni

titkot, amely nekem ma éjjel fölfödöztetett. Urunkat Jézus

Krisztust láttam szentséges anyja, az örökké szz Mária
ölében, ki magához híván bennünket, saját kezével nyújtotta

nekünk testének és vérének szentségét. Beneta püspöktl
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azonban, midn elébe járult, elvonta a szentséget. Vagyis ö

ma ki lesz zárva vértaniiságunk társaságából." Ezután szent

(Jeliért intette ket, hogy gyónják meg egymásnak bneiket;
és meghallgatva a misét, imádkozni kezdtek s a vértanúság
által elnyerend örök boldogság biztos reményétl felvi-

dulva, mindnyájan megáldoztak. Azután megindultak a pesti

rév felé vezet úton. Szent Gellért püspök, mivel kicsiny

termet volt és minden erejét felemésztette Isten szolgálatá-

ban, kocsin ment. És midn az említett révhez érkezett, ime
az istentelen emberek, Vatha és cinkostársai, megszállva a

gonosz lelkektl, amelyeknek magukat adták, rárohantak a

püspökökre és összes társaikra és kövezni kezdték ket.
Szent Gellért püspök azokra, akik t kövezték, folytonosan

keresztett vetett, de azok ennek láttára még nagyobb dühre
gyúltak. ^legtámadták kocsiját a Duna partján, felfordítot-

ták és öt ottan kocsijából kivonszolva és talyigára téve, Ke-
lenföld hegyérl ledobták. És amikor még vonaglott, lánd-

zsával átszúrták mellét s azután a fejét egy kövön összetör-

ték. És így Krisztus dicsséges vértanúja e világ nyomorú-
ságaiból az örök boldogságra költözött át. A Duna gyakran
kiáradt azon kre. melyen összetörték szent Gellért fejét, de
nem tudta lemosni a vért hét éven át, míg csak föl nem vet-

ték a papok. És ez a k most Csanádban van az oltárán.

Ma azon a helyen, ahol fejét összetörték, egy templom áll,

szent Gellért vértanú tiszteletére a hegy lábánál. Ez a Gel-

lért pedig rosaciumi szerzetes és velencei nemzetiség volt;

Pannoniália jvén elbb remeteéletet folytatott Bélben, végro

a csanádi egyházba helyezték át püspöknek. Buldi püspök
is agyonkövezve átköltözött az üdvösségre. Bestricus és Be-
neta, mikor hajón átkeltek a Dunán Endréhez és Leventéhez,
a pogányok, akik a túlsó parton voltak, Bestricus püspököt
megsebezték, ki harmadnapra meghalt. Endre herceg ezalatt

oda érkezett, Beneta püspököt megszabadította kezeik közül
és így szent Gellért jóslata beteljesedett, mivel Benetán kí-

vül mindnyájan vértanúságot szenvedtek. Zonuc ispán meg'
iován a Duuába ugratott és egy hajón jöv ember, valami
Murthmur nev, a hajóba emelte t, hogy megmentse a halál-

tól. Ezt a Murthmurt ugyanis Zonuc ispán kereszteltette

meg. !Mikor ez az említett ispánt meg akarta menteni, a po-

gányok halállal kezdték fenyegetni, ha csak maga meg
nem öli Zonuc ispánt, és Murthmur, félve fenyegetéseiktl,
az ispánt a hajóban kardjával megölte.

Ugyanegy napon a papoknak és világi embereknek oly
nagy sokasága szenvedett Krisztus hitéért vértanúságot,
hogy számukat csak az Isten és az angj-alok tudják.
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Henrik császár veresége.

A következ évben a császár ugyanazon okokból a har-

cosok nagy seregével jött Magyarországba, a Zala és Zelice

patakok forrásainak mentén, de élelmiszerrel rakott hajókat

is küldött a Dunán Magyarországba és azok parancsnokává
testvérét, Gebarth püspököt tette. Ezeknek hallatára András
király és Béla herceg a gabonakazlakat és a szénaboglyákat

mind felégették és a lakosokat összes állataikkal együtt,

azon vidékekrl, ahol a császár átmenendö volt, messzire el-

vezették. Midn a császár Magyarországba érkezett és a fel-

égetett vidékekre jutott, sem katonáinak, sem lovainak nem
talált eleséget és nem tudta, hol lehetnek hajói és azoktól

semmiféle segélyt nem tudott kapni. Áthaladva az erdkön,
közeledett a Bodochot hegyekhez, élelemben nagy szükséget

szenvedve. Ezalatt pedig Gebarth püspök Gyrbe érkezett és

levelet küldött Henrik császárhoz: kérdezte tle, hogy hol

várjon reá. De a ievélvivt András király portyázol elfog-

ták és hozzá vezették. És amidn Miklós püspök tolmácsolá-

sából a levél tartalmát megértették, választ írtak Gebarth

püspöknek és azt valami vendég ^ által elküldöttek neki. Ez
pedig tettetvén, hogy a császár küldte, átadta Gebarth püs-

pöknek a következ levelet: „Tudd meg, derék Gebarth püs-

pök, hogy birodalmunk nehéz és fontos ügye arra kényszerít

bennünket, hogy Magyarországból Németországba menjünk,

mivel ellenségeink háborúban elfoglalták birodalmunkat.

Rajta tehát, siess és elrombolván a hajókat, amily gyorsan

csak teheted, igyekezz elénk Regensburgba, mivel nem ma-
radhatsz bizton Magyarországban." Ezt megértvén Gebarth

püspök, Németországba futott. A császár tehát megfosztva

a hajóktól várt élelem reményétl, halálos szükségbe kezdett

jutni, szintúgy egész seregét, a lovakkal és teherhordó álla-

tokkal együtt, keservesen sanyargatta az éhség. Azonfelül a

magyarok és besenyk éjjelenkint ersen zaklatták ket,

mérgezett nyilakkal gyilkolva és sátraik között köteleket

feszítve ki, igen sokat közülök, akik valami szolgálatot tet-

tek, elraboltak. A németek megrémülve a nyílzáportól,

amely ket elborította és pusztította, a földbe ásták magu-

kat és pajzsaikkal takarózva, elevenek a holtakkal vegyesen

feküdtek a sírokban. Mert a sírba, melyet nappál halottnak

ástak, éjjelre él feküdt és amit éjjelre élnek ástak, annak

nappal már halottja volt. Látva hát a császár, hogy mennyi

és mily nagy veszedelmekbe jutott, követet küldött András

királyhoz és Béla herceghez, örökös békét kérve. Azt üzente

ugyanis, hogy ha András király engedi t biztonságban visz-

szatérni és éhségtl kínzott seregének eleséget ajándékoz,

1 A Magyarországba telepedett németeket vendégeknek (hospes) hívták.
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maga sohasem lesz többé ellensége András királynak és ntó-

ílainak és sohasem fog ezután a magyar királyoknak szóval,

tettel, vagy szándékkal való megsértésére vetemedni, de mó'j,

ha utódai közül is valaki fegyvert ragadna Magyarország
meghódítására, a mindenható Isten haragját vonja magára
és annak örök átka sújtsa. Azonkívül Zsófia nev leányát,

akit elbb ers esküvel a francia király fiának igért, Sala-

monnak, András király fiának adja feleségül a béke-szövet-

ség hathatósabb megersítésére. És hogy mindezt híven meg
fogja tartani, szent eskü letételével ersítette meg. András
király tehát és Béla herceg, akik inkább békeszeretök akar-

tak lenni, mint viszálytámasztók, békét kötöttek a császár-

ral, a császár pedig személyesen esküvel ersítette, hogy
mindent, amit mondott, hségesen meg fog tenni. Erre
András király a magyar királyok szokott bkezségével
küldött a császárnak ötven nagy vizát, két ezer szalonnát,

ezer jókora bikát, kenyeret pedig többet, mint amennyit
magukkal vihettek volna és borból is bséges mennyiséget.
Igen sokan a németek közül oly mértéktelenül falták az éte-

leket és teleitták magukat a lerészegedésig, hogy belehaltak.

A többiek pedig megmentve a halál torkából a magyarok
irgalma által, ott hagyták sátraikat és pajzsaikat és minden
l)odgyászukat eldobva, oly nagy sietséggel futottak vissza

Németországba, hogy még csak hátra sem néztek. Ezen eset-

rl azt a helyet, ahonnan a németek oly csúfosan megalázva
és vértjeiket eldobva megfutottak, mai napig Vértes hegyé-
nek nevezik.

Cserhaloni.

A pogány kunok a Meszes-kapu fels részénél áttörve a

határerdítéseken, berontottak Magyarországba és az egész
Xyírvidéket egészen Bihar városáig kegyetlenül kirabolva,
férfiak, nk és egyéb állatok végtelen sokaságát vonszolva
magukkal, a Lúgos és Szamos folyókon észrevétlenül át-

kelve hazatértek. Salamon király hát és Géza herceg testvé-

rével, Lászlóval, sereget gyjtve, a legnagyobb sietséggel

utánok keltek és a Meszes-kapun áthaladva, elbb mint a
kunok, a hegyeken átkeltek. Doboka városában majdnem
egy egész héten át várták a pogányok megérkezését. A ké-
mek egyike, Fantiska nev. Újvárból való, csütörtökön hírül
adta a királynak és a hercegnek, hogy a kunok serege köze-
ledik. A király és a hercegek lovagolva egészen oda siettek

és azon éjjel a kunok közelében szállottak meg. Kora hajnal-
ban fölkelve, pénteken, mindnyájan megersítették magukat
az áldozati szentség vételével és csapataikat elrendezve,
megindultak, hogy a pogányokkal megütközzenek. Midn ezt
látta a pogány katonaság vezére, Osul, Gyulának, a kunok
hercegének alattvalója, amilyen felfuvalkodott és magáról
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szerfölött sokat tartó volt, így szólt övéihez: „Menjenek az
ifjak a gyönge magyarok ellen és játszva vívjanak meg
velk." Mert azt hitte, hogy senki sincs, aki velk meg
merne ütközni. És a pogányok a magyarok ellen haladva,
látták azoknak rettenetes seregét és nagy sietve megjelen-
tették vezérüknek, Osulnak. Aki összegyjtve a kunok sere-

gét, sebesen a legmagasabb hegy tetejére vette magát, azt

hívén, hogy itt lesz a legnagyobb biztonságban; mert arra a

hegyre a fölmenetel igen nehéz, amelyet is a lakosok Kyre-
lesnek ^ neveznek. És összegyülekezett a magyarok egész se-

rege azon hegy tövébe. És Salamon király katonái mindnyá-
jan egyforma patyolat-zászlót viseltek. A pogányok a hegy
tetején már rendbe szedték magukat és bátrabb és ersebb
nyilasaik leszálltak a lejts hegy közepéig, hogy a magya-
rokat távol tartsák a hegy feljárójától. És síírií nyilak viha-

ros záporát zúdítva rájuk, kezdték pusztítani a király és a
herceg seregének csapatait. Egynéhány jeles magyar vitéz

rárohant ezen nyilazókra és legnagyobb részöket megölték
a hegynek oldalában; csak igen kevesen tudtak, lovaikat

íjjuk ütéseivel sztökélve, nagy nehezen társaikhoz föl-

menni. Salamon király pedig vakmer indulatának hevétl
elragadtatva, csapatával a legnehezebb fijárón szinte re-

pülve rontott a pogányokra, akik sr nyílzáporral borítot-

ták el t. Géza, mivel mindig óvatos volt, a könnyebb föl-

járón hágva föl, nyilazva rontott a kunokra, testvére, László

pedig a legersebb pogányok közül négyet els csapásra
megölt, az ötödik t nyíllal súlyosan megsebezte, de ezt is

ott nyomban megölte. Azután Isten irgalma folytán sebé-

bl hamar meggyógyult. A pogányok hát, akiket a magya-
rok a kegyetlen halál veszedelmével szorongattak, nyomo-
rultan megfutottak és a magyarok gyorsan üldözve ket,
éles és szomjas kardjaikat a kunok vérével itatták. Mert a
kunok frissen nyírt fejeit, mint az éretlen tököt, kardcsapá-
saikkal úgy aprították. Szent László herceg végre megpil-
lantott egy pogányt, aki egy szép magyar leányt vitt lova

hátán. Szent László herceg hát, azt gondolva, hogy az a vá-

radi püspök leánya, jóllehet súlyosan meg volt sebesülve,

mégis nagy sietve üldözte t Szög nev lován. Midn pedig
közelébe ért, sehogysem tudta leszúrni, mivel sem az ö lova

gyorsabban nem futott, sem amannak lova nem maradt el

egy csöppet sem, hanem mintegy emberkarnyi köz volt lánd-

zsája és a kún háta között. Oda kiáltott hát Szent László
herceg a leányhoz: „Szép húgom! ragadd meg a kunt övénél

és vesd ie magad a földre." Meg is tette. És amidn Szent
László herceg távolról a földön fekvre szegezte lándzsáját

és meg akarta ölni, a leány nagyon kérte t, hogy ne ölje

* Kerlés.

I
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meg, hauem bocsássa el. A szent licrceg pedig hosszas küz-

delem után elvágva a torkát, megölte. Be a leány nem volt

a püspök leánya.

A király tehát és a dics hercegek majdnem az összes

pogányokat megölve és az összes keresztyéneket kiszaba-

dítva a fogságból, egész Magyarország szerencsés seregével

együtt dics gyzelemmel vígan hazatértek.

Nagy lett az öröm egész Magyarországon és dicséretek-

kel és imákkal áldották az istent, ki nekik gyzelmet adott.

A nio(|yoródi csata után.

Géza és László herceg, miután ket az ég a gyzelem
dicsségével fölmagasztalta, az elesettek holttestei felett há-

romszor dicséneket zengtek az Úrnak. És László herceg, ami-
lyen kegyes volt mindig, mikor látta az elesettek ezreit, bár
ellenségei voltak a megöltek, mégis megesett a szíve rajtuk

és keservesen siratta ket, hangosan zokogva tépte arcát és

haját, mint az anya fiai temetésén. Késbb a zsákmányból
emelték a mogyoródi egyházat. Manchart német és Sente-

polug cseh vezért elfogták, miután katonáik megölettek és

k maguk súlyosan megsebesültek.
Mikor pedig László sóhajtozva lovagolt a holttestek kö-

zött, megpillantotta Erney ispán holttestét és tüstént leug-

rott lováról, átölelte t és sírva szólott: „Erney ispán, béke-
szeret ember! siratlak téged, mintha testvérem volnál, mert
szíved és eszed békességes vala." És fölemelte saját kezével,

megcsókolta és meghagyta katonáinak, hogy Bácson tisztes-

ségesen temessék el. És amikor tovább ment, megpillantotta
Vid holttestét és így szólt: „Fájlalom halálodat, bár mindig
ellenségünk voltál. Bárcsak gyztél, megtértél volna és bé-

kességet szereztél volna közöttünk. De csodálkozom azon,
hogy noha nem származtál hercegek nemzetségébl, miért
óhajtottad mégis a hercegséget, sem királyok vérébl, miért
vágytál mégis a koronára? íme, szívedet, mely a herceg-
ségre sóvárgott, lándzsa járta át és fejedet, mely koronát
kívánt, kard hasította szét." De azért t is eltemettette. Ha-
uem Géza és László katonái, kik a Vid keltette harcban test-

véreijv vagy fiaik halálán keseregtek, tüstént leugrottak lo-

vaikról, keblét késsel felhasították, azután szemeinek estek
és azokra földet dobtak, mondván: „A te szemeid sohasem
laktak jól kinccsel és méltósággal, most hát lakjék jól keb-
led és szemed földdel." A. csehek hercege, Ottó, pedig, ki

életét tette érettök kockára, gazdagon megjutalmazva ha-
zatért. *
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Ha beeresztenek,

Becsiszegünk-csoszogunk.

Nyirfakéreg a bocskorunk,

Hajdinaszál a nadrágunk.

Haj regö rejtem !

Azt is megengedte

Nékünk az Üristen !

Megjöttek, megjöttek

Szent István szolgái,

Kinek füle, kinek

Lába el van fagyva.

Nyomjuk-e vagy mondjuk ?

Kelj föl gazda, kelj föl,

Szállott Isten házadra,

Sereged piagával.

Terített asztallal.

Tele poharával.

Bár kietek ^ bora

Krisztus vére volna,

A kietek kenyere

Krisztus teste volna,

A kietek asztala

Kis oltára volna,

A kietek ruhája

Misemondó ruha.

Haj regö rejtem !

Adjon az Üristen

Ennek a gazdának

Egy hold földön

Száz kereszt búzát,

Száz kereszt rozsot,

Száz kereszt árpát,

Haj regö rejtem !

REGOS-ENEKEK.

nuiiántúlí regölés.

(Alsó-Hahótról, Zala vármegyébl.)

Adjon az Üristen

Ennek a gazdának

Két pár ökröt,

ilelléje két kis bérest,

Az egyik béresnek

Arany ekeszarvat,

A másik béresnek

Arany ostornyelet,

Haj regö rejtem

!

Adjon az Üristen

Ennek a gazdának

Száz darab juhot.

Melléje két kis ihászt,^

Az egyik ihásznak

Szép arany furulyát,

A másik ihásznak

Arany hajtóbotot.

Haj regö rejtem !

Falu végén van egy erszény

^

Abban vagyon ezer forint,

Fele szegény regösöké.

Fele a gazdáé.

Emitt keletkezik

Egy szép kerek pázsit.

Abban legelész egv

Csoda-íiúszarvas.

Csoda-fiúszarvasnak

Ezer ága-boga.

jMisemondó gyertya

Gyujtatlan gyulaggyál,

Ojtatlan aluggyál.

Haj regö rejtem !

Azt is megengedte ^

Az a nagy Üristen !

^ Kegyelmetek. Juhász.

Jegyzet. Karácsony estétl újév napjáig, amint bealkonyodik, a regö-

sök — 15— 16 éves fiúk, láncos bottal, kifüi^iitott bundában — sorra jár-

ják a házakat. ]Mieltt énekehii kezdenének, egyik regös az ablakon át

mindig megkérdi, hogy szabad-e regolni ? Ha azt mondják, hogj- szabad,

éneküket kint, az ajtó mögött mindnj-ájan rákezdik. (Dr. Sebest3^én Gyula

:

B.egös-én.ektl:.)



MÁSODIK SZAKASZ.

KERESZTYÉN KÖZÉrKOR

LEGRÉGIBB NYELVEMLÉKEINK.

A Halotti beszéd és Könyörgés.
Az eredetinek másolata sorról-sorra : Olvasása Szinnyei József szerint

;

Serrno sup. sepidchrum.

1. Latiatuc feleym zumtuchel

2. mic vogmuc. ysa pur es

chomuv uogmuc. Menyi mi-

lostben

3. terumteve eleve miv isemu-

cut adamut. es odutta vola

neki

4. paradisumut hazoa. Es mend
paradisumb^u uolov gimil-

cictul .

5. munda neki élnie. Heon ti-

lutoa wt ig fa gimilce tvl.

Gc
6. mundoa neki méret num

eneyc. ysa ki nopun emdul
oz gimils

7. twl. halalnec halalaal holz.

Hadlaua cboltat terumteve

isten

8. tvl ge feleieve. Engede ur-

dung intetvinec. es evec oz

tiluvt

9. gimilstwl. es oz gimilsben

balalut evec. Es oz gimils-

nec wl

10. keseruv uola vize hug tur-

• chucat mige zocoztia vola.

1. Látjátok, feleim, szömtökkely

2. mik vagymok ! Isá por és

hamuv vagymok ! Menyi mi-

lasztben

3. terömtévé elévé mü isemö-

köt, Ádámot, és adottá vala

neki

4. párádizsomot házaá. És ménd
párádizsomben valou gyimil-

csiktül

5 monda neki élnie, héón ti-

lotaá üt igy fá gyimilcsétül i

gye •

6. mondaá neki, mérétt nöm
(inéjk : Isa, ki napon émdöl
az gyimilcs

7. ti, hálálnék háláiáál bolsz,

Hádlává holtát teremtéve

Isten

8. tül, gye feledévé. Engede
ördöng intetvinek és évek

az tilvütt

9. gyimilcstül és az gyimilcsben

hálálot évek. És az gyimilcs-

nek oly

10. keserüv valá vize, hogy tor-

kokat mi^gészakasztjá valá.
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11. Num heon muga nec. ge

mend w foianec halalut evec.

12. Horoguvec isten, es veteve

wt ez muncas vilagbele. es

leve

13. halalnec es puculnec feze. es

mend w nemenec. Kic ozvc.

• 14. mic vogmuc. Hug es tiv lat-

iatuc szumtuchel. isa es num

15. igg ember mulchotia ez ver-

mut. ysa mend ozchuz iarov

16. vogmuc. Wimagguc uromc
isten kegihnet ez lelic ert.

hug

17. iorgossun w neki. es kegig-

gen es bulscassa mend w
bunet.

18. Es vimagguc szén achscin

mariat. es bovdug michael

archangelt

19. es mend angelcut. hug uimag-

gonoc érette. Es uimagguc

20. szent peter urot. kinec odút

hotolm ovdonia. es ketnie.

21. hug ovga mend w bunet. Es

vimagguc mend szentucut.

22. hug legenec neki segéd

uromc scine eleut. hug isten

iv ui

23. madsagucmia bulsassa w bu-

net. Eig zoboducha wt urdung

24. ildetuitvl. es pucul kinzot-

viatwl. es vezesse wt para-

disü

25. nugulmabeU. es oggun neki

munhi uruzagbele utót. es

26. mend iovben rezet. Es keas-

satuc uromchuz charmul.

Kirí.

27. Scerelmes bratym uimaggo-

muc ez scegin ember lilki ert.

28. Kit vr ez nopun ez homus
világ timnucebelevi mente.

29. Kinec ez nopun testet tumet-

ivc. hug ur wt kegilmehcl

11. Nöm hcón mogánek, gye
méíid ü fajánék halálot évek.

12. Haragovék Isten és vetévé

t ez monkás- világbeié. és

lön

13. 1 álálnck és pokolnak fészé

és mend nemének. Kik azok ?

14. Mii vagymok, hogy és tü

látjátok szömtökkel. Isá, és

nöm
15. iggy ember múlhatja ez ver-

möt ; isa, mend azhoz járou

10. vagymok. Vimádjok uramk
Isten kegyelmét ez lélikért,

l^ogy
17. jorgasson ü neki és kégpd-

jén és bolcsássá mend ü

bnét.
18. Es vimádjok szen(t) áchszin

Máriát és boudog Micháél

árka agyéit

19. es mend ángyelkot, hogy
vimádjanak érette. És vi-

mádjok
20. szent Péter urat, kinek adott

hátaim oudaniá és kétnié,

21. hogy oudjá mend bnét.
Es vimádjok mend szentoköt,

22. hogy légyenek neki segéd

uramk sziué eltt, hogy Isten

vi

23. mádságok miá bolcsássá ü

bnét és szabadochá (v. -há)

üt ördöng

24. ildetvítl és pokol kínzat-

viátúl (-ti ?) és vezesse üt

párádizsom

25. nyúgolmábeli és adjon neki

mönny-országbelé utat és

26. méud jouben részét. És kéát-

sátok Uramkhoz hármúl.

Kyrie eleison !

27. Szerelmes brátim, vimádja-

mok ez szégíny ember lelkiért.

28. kit Ür ez napon ez hámos
világ timnöcébell menté,

29. kinek ez napon testét tömet-

jök, hogy Ür üt kégilméhel
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30. iibraam. ysaac. iacob. ke-

belében helhezie. hug bir-

saguop

31. ivtua mend w szentii es

unuttei cuzicuii iov.

32. felevl iochtotuia ilezie wt.

Es tiv beimetuc. claiuate

III. K.

30. Ábráám, Izsák, Jákob, ke-

belében helyhézjé, hogy bir-

ságnap

31. jutva ménd ü szeutii és

önöttei közikön jou.

32. fell joktatnia íleszjé üt. És

tü bennetök ! Clamate ter

:

Kyrie eleison !

Fordítása

:

A beszéd. 1. Látjátok, feleim, szemetekkel

2. mik vagyunk. Por és hamu vagyunk ugyanis. Mennyi malasztban

3. teremte elé (i.sten) a mi sünket, Ádámot, és adta vala neki

4. a paradicsomot lakóhelyül. Es az egész paradicsomban való

gyümölcsükkel

5. monda neki, hogy éljen, csupán egy fa gyümölcsétl tiltá el t, de

6. megmondá neki, hogy miért ne ennék. »Mert a mely napon

eendel e gyümölcs-

7. bi, halálnak halálával halsz. « Hallá holtát a teremt isten-

8. ti, de elfeledé. Engede az ördög csábításának és evek a tiltott

9. gyümölcsbl. És a gyümölcsben halált evek. És a gyümölcsnek oly

10. keser vala a leve, hogy torkát megszakasztotta.

11. Nemcsak magának, hanem egész fajának halált evek.

12. Haraguvék isten és beleveté t e gyötrelmes világba. És ln
(t. i. ez a világ)

13. halálnak és pokolnak fészke, és az egész nemének. Kik azok ?

11. Mi vagyunk, ahogy ti is látjátok szemetekkel. Mert egy
' 15. ember sem kerülheti ki e (sír)vermct ; mert mind ahhoz járók

{aíA'S tartók)

16. vagyunk. Imádjuk (kérjük) urunk isten kegyelmét e lélekért,

ho.:y

17. irgalmazzon nelci és kegyelmezzen és bocsássa meg minden
ó bnét.

18. És kérjük Máriát a szent asszonyt és boldog Mihály arkangyalt

19. És minden angyalokat, hogy imádkozzanak érette. És kérjük

20. Szent Péter urat, kinek adatott hatalom oldani és kötni,

21. hogy oldozza fel minden bnétl. És kérjük minden szenteket,

22. hogy legyenek neki segítségül urunk színe eltt, hogy az i-

23. mádságuk miatt bocsássa meg bnét, és szabadítsa meg öz

az ördög

24. üldözéseitl s a pokol kínzásaitól, és vezesse t a paradicsom
2-5. nyugalmába, és adjon neki utat a mennyországba és

26. részt minden jóban. S kiáltsátok urunkhoz háromszor :^ Kyrie
laleisou

!

A könyörgés. 27. Szerelmes barátim (atyámfiai), imádkozzunk
6 s/.fgény ember lelkeért,

28^ kit az Ür e napon e hamis világ tömlöcébl kimente,

29. kinek e napon testét temetjük, hogy az Ür t kegyelmével
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30. Ábrahám, Izsák és Jákob kebelébe helyhezze és az ítélet napja

31. elkövetkezvén, t minden szentéi és boldogai között jobbjára

32. iktatni élessze fel. És ti benneteket is. Kiáltsátok háromszor

:

Kyrie eleison !

Magyarázatok.

Nevezetes e legrégibb magyar írás nemcsak nyelvészeti, de stílbeli szem-
pontból is. A nehéz alkalmazkodás példái, zord hangzása mellett is, bizonyos
nyers ert éreztet, mely a kötetlen magyar írásnak, egészen az újkori francia

próza hatásáig, legfbb jellemvonása.

Fcleym. Anftyi, mint : felebarátaim.

Vogmuc. A -mok. -mök a mai -nk személyragnak eredetibb, teljesebb

alakja, melyben még egészen világosan megkülönböztethet az egycsszámi
-771 személyrag és a. többesszám -k jele. Az tiromc szóban a rag már
közelebb áll mai alakjához.

Isa. Amiyi, mint : ugyanis, mert.

Chomuv. A mai hamu szónak régibb, teljesebb alakja. A szóvégi v
ma is megvan némely alakokban, pl. hamvas, hamvaszt (e. h. hamuvas,
hamxiv'tszt).

Milosthen. Miioszt szláv szó ; ebbl lett a mai malaszt. Még akkor az

átvett idegen szavak nem alkalmazkodtak a magyar hangrendhez (v. ö;

angi/d). Némely ragok még nem vesztették el teljesen önállóságukat s

eredeti alakjukban, illeszkedés nélkül járultak a névhez, mint : oruszág-belé,

világ-beié (ma = országba, világba), halál-nek.

Terwtiteve : teljesebb alakja a mai teremié elbeszél múltbeli alaknak.

A 3. szem. tárgyas személjaag a mai alak végén már nincs meg, de egy-

koron megvolt, épúgy, mint a feltételes módban is (adná- ja, vetné-je).

Teremte = egykoron ierümté-jé, azután a j kiestével = terömlé'é, majd
közbejárult biatustölt v-vel : ierömté-v-é. A második terumieve = teremtje ;

vagyis : te.rümtévé, mert a teremt szónak régi alakja terömtcv volt, épúgy,
mint a való, iáró-s valov, járov (késbb : valou, járou és ierémiöü).

Eleve — elé. Az »Isten« szó tévedésbl kimaradt; hogy ott kellene

lennie, mutatja a Halotti Beszéd latin kivonata, mely a kódex ugyanazon
lapjának aljára van jegyezve. ()>Quanta gratia dominus deus gratiticaverit

jirimum Adam patrem nostrum.«)

Isemucut = sünket ; régi alakja az ös szónak, -mök mai -nk birtokos

szcniélyraggaL

Odutta : teljesebb alakja a mai adta-nak (v. ö. adott).

Hazoa, azaz : házad'; a háza ugyanaz a teljesebb talak, amely a
háza-t, háza-s alakokban van ; tehát hazoa nem a. m. )>házává«, hanem
csak házzá.

Ileon = csupán. Alapszava ugyanaz, mint a hiú (régente héjú), hiába,

híján (»egy híján húsz«), Jiézag szavaké.

Tiluloa. Ehelyett : tiluiova = ))tiltva<', a v kiesésével, mint a halalaal

szóban ; tilut- teljesebb alakja a mai tilt igének.

Oe = de, olyan hangváltozással, mint dugni : gyugni, dühös : gijühös,

dió : gyió.

Mundoa e. h. mundova (olyan alak, mint tilutoa).

Méret — mért, miért. Az -ért ragnak teljesebb érett alakja ma is

használatos személyragozva : érettem, éretted.

Eneyc. Eredetibb alakja a mai ennék-i\ek.

Halalaal = halálával ; c^ rag v-]e kiesett (nyelvjárási sajátság).

Hadlaou = hallá. Olyan alak, mint az els terumteve. Ilj^en még alább

feledeve és veteve.

Chóltat. A h hangot némelykor c/i-val jelölték a régi'" k. L. alább mul-

chotia, ozchuz, charmtd.

Urdung. Az ördög szó régies alakja, mely az riöngös melléknévben

ma is él



Intetmnec. Az -at, -et kópzönek régi teljesebb alakja -atu, -etü v, -atv,

•(tv volt. V. ö. még ildetvíliíl, Hnzatviátúl.

TUuvt, azaz : Hívott. Származéka a föltehet tüv- »tiltódik« igének,

amely a tUos, likilom, tilt szavak alapszava,

. Keseruv teljesebb alakja a mai keser szónak ; a v megvan még ebben
a származékban : keserves (e. h. keserüves).

Vize = leve.

Alige eredetibb és teljesebb alakja a mai meg igekötnek.
Feze. E szó a nyelvészeket sokat foglalkoztatta s teljesen tisztába

hozva máig sincs. Révai a feszül gyökerét kereste benne és így értette : és

lón a halálnak fesze, azaz kiterjedte. Sándor prédának, nyereségnek állí-

totta. Döbrentei és Fogarasi vészé-nek magyarázzák. Hunfalvi/ Pál a finn

peszá nj'omán fészket ért alatta. Végre Erdélyi szerint a fizet gyökere
lenne a fizetést, zsoldot jelentene. Legvalószínbb, hogy fez, azaz fesz szó a
mostani fészek alapszava.

Mvlchotia. Azaz : kerülheti ki. Múlni = lat. praeterire. *

lorgossun. A jorgat ige felszólító módja. A jorg- alapszóból késbb irg-

lett (pl. irgalmaz), ép oly hangfejldéssel, mint a régi jonkább-hól inkább, a
jochtat-hó\ iktat, juhász-hói iliász.

Kegiggen a. m. kegyelmezzen (a hegyid igébl).

Bulscasa teljesebb alakja a bocsát igének, összefügg vele a búcsú
(indulgentia) szó, melynek régebben bocsú, bolcsú és bvicsú mellékalakja is volt.

Achscin = asszony. (Ahchyn, ohzin-nak írva oklevelekben is elfordul).

Bovdug = boldog. A kettshangzós alak még ma is él némely nyelv-
járásban. Ilyen oudja, oudania = oldja, oldania is.

Odutt (t. i. van) = adva van. Segéd a. m. segedelem.
Zoboducha. Régies alakja a felszóhtó módnak.
Jovben. A jó szónak eredetibb alakja jou, jov volt ; a v ma is megvan

a java, javak stb. alakokban.
Chamítd = háromszor. L. föntebb choltát.

Scerelmes a. m. kedves. (V. ö. szerelmes atyámfiai.)

Bratym. Ma : barátim (itt a. m. testvéreim, atyámfiai). Szláv szó ; a
kezd mássalhangzók közé ekkor még nem volt betoldva az ejtéskönnyít
hangzó.

Kegilmehel : hiatustölt A-val, e. h. kégyilmévd, kégyilmé'el.

Unuttei annyi, mint : boldogjai.

Helhezie, ilezie. Eredetibb alakok, hanghasonulás nélkül.

A gyulafehérvári versek.

A szöveg olvasása: I Mai kiejtés szerint:

I. Habrosagben walacnok ke-
|

I. Háborúságban valóknak ke-

gussege ! gyessége,

Eleeknek vruksege Élknek öröksége,

Koorsagban walaknok eges- Kórságban valóknak egész-

sége sége,

Sciuksegben walaknok beusege

Ehezeu népeknek . .

.

II. Cbudalatus miuin(e)c iele-

netuiben teiben.

Szükségben valóknak bsége,

Éhes népeknek . .

.

II. Csodálatos müveinek jelene-

Vnu(n) zaiaual mu(n)dut

igen(e)c tonosagaban

Sce(n)toItaru(n) kuuer kepeben
Oz kerezt fan figeu kepeben.

Beöthy : Irodalomtörténet. I.

Önnön szájával mondott igé-

nek tanúságában.

Szent oltáron kenyér képében

,

A keresztfán függ képében.
11
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II J . Vnuu tonohtuauanac arulatia.

Nemzetui nepnech vadulatia.

Jrlm warasanac tistes fuga-

datia.
"

Isten fianocli artotlonsaga.

Halalanoch scidalmos quina.

III. Öiinöatanítványánakárulatja,
Xemzeti népnek vádolatja,

Jeruzsálem városának tisztes

fogadatja,

Isten fiának ártatlansága,

Halálának szidalmas kína

I

(kínja),

scemehel i Boldog asszonynak szemével

látatja (látása).

3Iagyarázatok.

Walacnok. Régies igenévképzés valóknak, helyett. Nyomai megvammk
ma is a birák, méltán, forráz szavakban.

Habrosagben. A rag még nem illeszkeclik. A szó a régi kiejtésnek azt
a hajlamát mutatja, hogy a második és harmadik szótagban a két mással-
hangzó közé jutó rövid hangzót kihagyják : csudáltcs, angydkut.

Scemehel. Régies alak, mint : kegilmehel (a Halotti Beszédben).

Bodug ascunnak

latatia.

Ének Szz Mária szepltelenségérl.
A köuigsberí|i töredék eleje.

Az eredeti másolata aorröl-sorra

:

1. . . . ug scolanoc. Vylag(noc)

kezdetuitul fugua, rohtonc

2. ez nem levt wala. hug scuz

lean. fiot sciulhessen.

3. • scuz segnec tukere. tistau ma-

radhassun. es nekunc

4. hyrunc benne ne leyessen.

Tudyuc latiuc (evt) scuz lean

5. nak qui vleben tart chudal-

tus fiot. furiscte musia.

6. etety ymleti. ug hug aua sci-

luttet. de qui legén neky

7. atia ozut nem tud(hot)iuc. Ez
oz ysten mint (evt) esmeriuc.

8. quit sceplev nem illethet, mert

ha ysten ev num uo

9. Ina (ev) benne bynut lelhet-

Olvasása

:

1. . . . Úgy szólának : Világ(nak)

kezdetvitül fogva rachtonk

2. ez nem ltt vala, hogy szííz

leány fiat szíílhessen.

3. szíizségnek tkére tisztán ma-
radhasson és nekünk

4. hírünk benne ne léjessén.

Tudjok, látjok t szz leány-

nak, ki ölében tart csodáltos

fiat ; fürisztjé, mosja,

éteti, imleti ugy hogy anya
szilöttét. De ki légyen neld

7. attya, azot nem tud(hat)jok.

Ez az isten, mint (t) esmérj ök,

8. kit szepl nem illethet ; mert
ha isten nm vol-

9. na, ()benne bínöt ielhetnéjnk.

(Amén.)

D.

6

neync. (Ámen.)

Fordítása :

1. . . . úgy szólallak : Világnak kezdetitl fogva rajtunk

2. ez nem történt, hogy szüzleány fiat szülhessen

;

3. szüzességének tkre tisztán maradhasson, és nekünk

4. róla hírünk ne legyen. Tudjuk, látjuk t szüzleánynak,

5. ki ölében csudálatos fiút tart ; füröszti, mossa,

6. eteti, szoptatja, mikép anya a maga szülöttét. De ki legyen neki

7. atyja, azt nem tudhatjuk. Ez az isten, amint t ismerjük,

8. kit szepl nem illethet, mert ha isten nem volna,

9. benne bnt lelhetnénk. Anien.
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^

A königsbergi töredék.

3Iagyarázatok.

Kezdetu-itvl olyan alak, mint a Halotti Beszédbeli : intetu-, ildetu-.

Roktonc eredetibb alakja a rajtunk-nak.

Leyessen : hiatustölt j-\k:\ e h. lehessen, le'essen.

Ymleti, emleti, emteti annyi, mint : szoptatja. Az im-, em- alapszónak
ma is él származékai ; eml s csecsejn.

Furiscte. Ma : füröszti. A régi irodalomban elforduló hizec, yzenek
(azaz : hiszek v. hiszek, izének v. izenék = hiszik, izenik, többesszámi alak-

nak megfelel egyes 3. szem. alak, ha ugyan furiscte nem íráshiba furiscti

vagy furisctie (füriszti, fürisztje) helyett.

Ldhetneync, ma : lelhetnénk. A föltételes mód képzjének régibb alakja
•nej volt.

.Az ének ritmusa (4, 4 -f 4, 3) leginkább a végs sorokban érezhet :

Ez az isten mint esmérjük kit szepl nem illethet.

Mert ha Isten
|

6 nem volna |j benne bínöt i
lelhetnejnk.

A HUSZITA BIBLIABOL.i
.) Ildit Holoferneshez megy.

Judit könyve X. rész. Eredeti helyesírással.

Lót kedeg mvdon a mégzönt vola vulteni vrhoz felkele aheibó
kiben fekotuala leteriezkédvén vrnac elttó. Es hiua o Abraiat -

és lezalla óhazába lé veté a ciliciomot ^ es le veté ó zvegsegnéc

fordítójának Tamás és Bálint, huszita
papokat tartja, kik az üldözés ell
1436—1430 közt Moldvába menekül-
tek. A Müncheni kódex minden-
esetre az írásukból 1466-ban készült
másolat ; a Bécsi lehet eredeti. Az
Apor-kódexbeli másolat a XV. szá-

zad végérl való. Els mutatványunk
a Bécsi, a második a Müncheni, a har-
madik az Apor-kódexból való.

= Ábra, deák szó = fiatal szolgáló

leány.
^ Szrruha.

11*

' A huszita bibliának - a szentírás

legrégibb magyar fordításának -részei

a Bécsi, Müncheni és Apor-kódexekben
maradtak ránk. Els magyarázója után
az elst Révai-, a másodikat Jászay-
kódexnek is nevezzük. A két darab való-

színüleg közös eredet. A Bécsi kódex
némely ó-testamentomi könyveket, a
Müncheni az evangélistákat, a Szé-

kely Nemzeti Múzeum tulajdonát tev
marosvásárhelyi Apor-kódex pedig a
zsoltárok legtöbbjét s imádságokat
foglal magában. Döbrentei mindkett
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ruhaiat es mégmosa ^ testét és mégkené 6 magát mentól iobb
mirraual es mégvalagata 6 feíenec haiat és veté súueget ó feiebe

es óltózéc 6 dragalatus ruhaiaba es ólabait ltóztete zép saruckal

68 véuén ó iogianac ^ öltözetit es liliomokat es bigéket ^ es güróket

es menden óltzetiul mégékéseite 6 magát Kinec es vr ada
fénéssegét mert mend ezerzes nem belendéssegböl de iozagból

övguala Azért vr es ezépsegét benne mégzéléseite hog mondha-
tatlan ékességgel mendénéc zémey elót teccikuala Es v{| vete 6

Ábráira bornac tómlóiet es olainac edénét es igen zeptisztasegó

liztét es parebol lót étkeket es kénereket es saitot es el eredé

Es mikor iutotuolna a varosnac kapuiara lélek Ozyaft es a

[papokat varuan] varosnac papit varuan kic mikor lattakuolna

ótet: mégyeduén igén cudalkodac zépségét. Í)e maga^ semmin
nem kerdéc ótet elereztéc menni, monduan Mv atanknac istene

aggon teneked malaztot es te zvuednec menden tanacat ó ereieuel

erósehemeg * es dicekéggéc te raitad Irlm ^ es legén te neued

scenteknek es igazaknac zamaba. Es mondanac azoc kic ot alnak-

uala mend egzoual légén légén Judith kedeg vrat imaduan
által méné a kapukon ó es ó Abraia Lót kedeg mikor lézalanna

a hégról naptamadat ellen eleibe kelénec neki az Assiriosocnac

kéméc es mégtartac ótet monduan bonnat ióz avag houa még
ki felele az Ebéréc lána vagoc azért futec el en ó orcaioc elóel

mert ióuendónec ésmerém bog nektéc adassanac fozlatba * azért

bog megvtaltanac tvtóket nem akarac ón keikén ' ón magokat
megadnioc bog irgalmasságot léné(c)nec tvzémeitec elót ez okért

gondolám en bennem monduan Elmégec Olofernes feiedeleüi

orcaiaboz bog ielencem nekik ó titkokat es mégmutassam anac

minemó beménettel megbirbatna ^ ókét vgbog egferfiv se essec

le ó seregéból Es mikor a ferfiac hallottakuolna ó igeit nézik-

uala ó orcaiat es remólet vala ó zémécben mert igen cudalkog-

gakuala ó zépseget es mondanac óneki Megtartottad te lelkedet

azért mert ületen tanalcot leltei bog le zallanal mv vroncboz

Azt kedeg tuggad mert mikor allandaz ó zéméle elót iol tézen

te neked es igen dragalatus léz ózvuében es vivéc étet Olofer-

nesnec hailakaba es óneki meghirdetek ótet es mikor allototuolna

ó orcaia elót légottan mégfogattatéc ó zemeiben Es mondanac

neki ó vitézi Ki vtallameg ez hebéréknec népét kic il' igén ekés

nemberieket valnac ^ bog ezekért meltan ó ellénec ne vyonc ^^ Es
vg ludith latuan Olofernest vlette ^^ 6 zekiben ki uala barsonbul

es aranbol es Smaragdosbol es dragalatus kóvecból zótetét es

1 Jobb kezének ; Káldi fordít á-

eában : karékesítket.
- Káldinál : fülfüggket. Híg : haj-

lót, vékonyt jelentett

6 Jeruzsálem.
« Káldinál : prédára.
' Önként.
8 Meggyzhetné.

3 Demaga a régiségben gyakran i
^ Kiknek ilyen ékes némbereik

elforduló ellentétes vagy megszo-
|

vannak. Val, vall a régiségben = bír

rító kötszó ; itt = de, mindazon-
|

(habét).

41tal. j

" Víjunk ; Káldinál : hadakozzunk.

* Ersítse meg. |

** Amint ült, ültében, ülve
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mikor ó orcáira tekentétuolna ymada ótet léterieztuén magát a'

fóldre es felemeléc ótet Olofernesnec zolgay 6 vroc parancoluan.

Példázat a mafjvetröl.

Máté XIII. része.

A napon kimenvén Jézus a házból, ül vala a tenger mel-

lett es gyölekezének ö hozjá sok gyölekezetek, úgy hogy fel-

menvén ülne a hajócskában, es mend a gyölekezetek álnak
vala a marton, es beszél vala nekik példabeszédekben,
mondván:

lm ki ment ki vet vetni ö magvát, es mikor vet, némely-
lyek estének az ntfelen, es jöttének a mennyei repesök,' es

megötték azokat. Egyebi kedeg estének a kövesre, hol nem
volt sok földök, es legottan kiköltenek, mert nem vala föld-

nek mélsége; nap kedeg fölkelvén, meghevölének, es mert
nem vala gyökerek, megaszának. Egyebi kedeg esének a tö-

vissekbe, es a tövissek felnevének es megfojtják azokat.

Egyebi kedeg esének a jó földbe, es adának gyimölcsöt.

Egyebi száz nemövet,- egyebi hatvan nemövet, egyebi bar-

mié ' nemövet. Kinek vagyon halló fülö, hallgassa.

És hozjá vépvén" tanejtványi, mondának neki: Mire
beszéllesz nekik példabeszédekben?

Ki felelvén, monda azoknak: Mert nektek adván vagyon
megesmérnetek menyországnak titkja, azoknak kedeg nincs

adván; mert kinek vagyon, annak adatik és bvöltetik, ki-

nek kedeg nincs es mellyet látszik vallani^ elvétetik tllö.
Azért beszéllek nekik példabeszédekben, mert látván nem
látnak és hallván nem halinak es nem értnek; hogy betel-

jesedjék bennek Izsaiás próféciája, mondván: Hallattal

hallotok es nem értitek, es látván láttok es nem láttok, mert
megkövéredett e népnek ö szvök, es fülökkel nehezen
hallottanak, es szemeket berekesztették, hogy ne látnának
valaha szemekkel, se fülökkel hallanának, se szüvökkel érte-

nének, hogy megfordólnának es megvigaszjam ket. Tü
szemtek kedeg bódogok. mert látnak, es tü fületek kik hali-

nak. Valóbizony mondom tünektek, mert sok próféták es

igazak kévánták látniok, mellyeket láttok es nem láttak; es

hallaniok, mellyeket hallotok es nem hallottak. Tü ezért

hallgassátok a vetnek példabeszédét. Menden ki hallja az
országnak igéjét es nem érti, j a gonosz es elragadja azt,

mely vettetett szüvében: ez az, ki vettetett az ntfelen. Ki
kedeg vettetett a kövesre, ez az, ki hallja istennek igéjét es

legottan örömmel veszi azt, mert kedeg nem val benne

^ Égi madarak. 1 ^ Lépvén.
- Százszorosát, száznemet. ' * Anyje van, az is elvétetik.
' Némely vidéken ma is így mond- :

j4k hanninc helyett.
\
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gyökeret, de idest, törödelm levén kedeg es üldözet az igé-
jért, legottan meggonoszbodik. Ki kedeg vettetett a tövisbe:
ez az ki hallja az igét, de ez világnak szorgalmazatossága es

kazdagságnak hazugsága megfojtja azt es gyimöles nélkül
leszen. De a ki jó földbe vettetett: ez a ki hallja az igét es
érti es gyimülcsöz némely száz nemövet, egyebi kedeg hat-
van nemövet, bizony egyebi harminc nemövet

A CXXXVII. zsoltár.

(Dávidoak psalmusa.)

Babillonnak folyói felett ott ültönk éssírtonk: mikor meg-
emlékeznénk Sionról, a fzekre közepette felcsüggesztet-
tük mü orgonáinkat. Mert ott kérdeztenek mnket, kik fog-
ságba vittenek mnket, az éneknek igéjérl. És kik elvitte-

nek mnket: dicséretet mongyatok mnekönk Sionnak éne-
kibl. Miképpen éneklik * mü uronknak énekét idegen föl-

dön: Ha elfeledendlek téged Jerusalem: el feledetnek adas-
sék én jogom,- Ragaggyon én nyelvem én enyémhez,'' ha
nem emlékezendem meg te rollad, ha nem eleve vetendlek *

tégedet Jerusalem, én vigaságomnak kezdetében. Meg emlé-
kezjél uram Édomnak^ fiairól, Jerusalemnek napiben, kik
mondnak: eldjtessék, eldjtessék mend fondamentomiglen

benne. Babillonnak lánya, nyavalyás, bódog ki megfor-
bátlá teneked te forbátladadot, kit forbátlottál mnekönk,'
Bódog ki megtartja: és meg sérti ^ apróhidat a kszirthoz.

A J0RDANSZKY-K0DEXBÖL.8
Példázat a szüzekrl.

Máté evang. XXV. rész.

Akkoron hasonlatos leszen mennyeknek országa tiz szü-

zekhez, kik felvévén h lámpásokat, kimenének a vleghé-
iiek es az jegyesnek eleiben. Öte kediglen hkezzelek valá-

nak bolondok, es te belesek. De az öt bolondok felvévén hü
lámpásokat, nem vének olajt hvelök; az belesek kediglen
olajt vének hvelök hü edényekben es lámpásokkal. A v-

^ Énekeljünk.
- Felejtkezzék el magáról az én

jobbkezem. (Károli.)
^ ínyemhez.
* Elsnek nem tartlak.
5 Ézsamiak.
^ Ki megfizet néked a te gonosz-

ságodért, melylyel mi hozzánk voltál.

(Károli.)
' Odasújtja.
" E bibliaiorcítái; az, melyet-Bátori

Lászlónak tulajdonítanak, ki paulinus

szerzetes volt a budaszentlrinci ko-

lostorban, a mai szép Juhászné tájé-

kán. Tudománya és kegyessége nagy
hírben állott s számos tanítványt
vont körébe, kikkel egy ízben hosszas

vezeklésre vonult egy közeli barlangba.

Meghalt 1484 után. A Jordánszky-
kódexben foglaltatnak : Mózes öt

könyvének nagyobb része, Józsua és

a bírák könyve, az evangéliomok,
az apostolok járásokról való könj'v,

némely kivétellel az apóst, levelek és

János látása.
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li j^Ik'u kedeg késeileluiet nyojlvaii,' eliszuiinyadúnak mind es

elalvának. Éjnek kcdiglen közeppin kiajtás lén: íme eljött

a vüleghén, menjetek ki eleiben! Ottan felkelének mind az

szizek, es felékesejték hü lámpásokat. Az bolondok kedeg
mondának a beleseknek: Adjatok nekünk es az ti olajtok-

ban, mert az mi lámpásunk megalusznak. Felelének az bel-

e-sok mondván: Netalántal nem leszen elegh minekünk eí
tinektek; menjetek inkább a vásárra, es vegyetek magatok-
nak. Mikorron kediglen vennének, eljuta az voleghén, es kik

készen lének, bemenének hüvele a menyekzében, es beltete-

ték az ajtó. Végre kedeg eljutának az tebb szizek es, mond-
ván: Uram, uram, nyissad meg minekünk. Az kediglen. fe-

lelvén monda: Bizon mondom tinektek, nem tudlak titeket.

Vigyázja tok azért, mert nem tudjátok az napot es az hórát.

LEGENDÁK.
Margit-legenda."

í. Szent Margit ünnepi imádkozása és bjlölese.

á}ÍJ^\íHÚL.^\^h^tiktiym^.^^

^M-L^pjjiíh^ ^i^^a^iÁ^AJaia tL

\utk MhH'fyav\HaÁ^tíraL\ihMí » ^r3^
ilészlet Szent Margit ék-tének K39-üi lapjáról.

Az Ür vacsoráján az Mondatum' után, ez szent szz bé
nem mégyen vala az cellájába; de imádkozik vala nagy
ájtatossággal, és olvas vala zsoltárt, állván lábain az kar-

' Késedelmeskedvén.
1 továbbá jótetteirl, magasanyarga-

Az ell és hátul csonka kódex, tásairól, haláláról és eltemetésérl

;

melyben e nevezetes nyelvemlók fog-

laltatik, 1510-bl való, (le maga a
legenda jóval régibb. Ráskai Lea,
margitszigeti dömés-apáca, kezeírása,

a másodikban azon csodákról, melyek
halála utáil történtek ; a harmadik
rész végül Szent Margit apáca-társai-
nak jegyzéke. Elször ismertette Pray

kitl még négy kódex maradt. Els
[
György 1770-ben.

részében Margit ájtatos életérl szól ^ Nagycsütörtökön a lábmosás után
Veszprémben és a . Nyulak-szigetén,

j

(mundatum).
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ban; de az veternyén^ és egyéb zsolozsmákon áll vala az
egyéb sororokkal, és ezt teszi vala Nagyszombatnak vecser-
nyéjeiglen. Nagypénteken kedeg mindenestül fogva semmit
nem eszik vala, sem aluszik vala, sem szól vala valamely
embernek; viselvén mind az tellyes napot nagy ájtatos, si-

ralmas imádságban, siratván Jézusnak ártatlan szent halá-
lát: Ecee lignum! az az: Imé hol vagyon a szent keresztfa!

Az koron ez szentséges szz, Szent Margit asszony, leter-

jeszti vala magát az földre, nagy siralmakkal, úgy hogy
az ö nagy siralmát még el-ki is meghallhatták a szentegy-
házban. Ezenképpen marad vala mind napestig nagy siral-

makban; egyéb idkben kedeg az éjnek vesztégségét mulatja
vala el az ö szokott imádságiban. Gyakran imádsági után
az nagy fárotságnak miatta az ágya eltt az gyékéneu
leletik vala meg a sororoktúl állonnia. Veternyének eltte
ismég felkél vala, kirül bizonyságot töttek a sororok; jelesül

soror Jolent, hogy ki vala sekrestyéres soror, ugy mond,
hogy nyolc esztendeig volt sekrestyéres, és mindenkoron
gyakorolta lelte ötét imádságban veternyének eltte, miko-
ron ezen soror mégyen vala az ora meg-látni, hogy ha ideje

veternyét harangoznia? És még karácson estin, mikoron
hirdettetik Krisztusnak születése az veternye után az Capi-
tulomban, miképpen szokás ez szerzetben.

Azonképpen tészen vala asszonyunk Mária születésének
estin is Nagy bódog Asszony estin, és Dimelcs-óltó bódog
Asszony estin. Mikoron kedeg hallja vala Szent Margit Asz-
szony az bódog Asszony napját fel-hirdetni az veternyén,
tehát ez szent szz leterjeszködik vala az földre nagy siral-

mai, és tellyes ájtatossággal imádkozik vala, és hálá-adáso-

kat tészen vala. Minden karácson estin mond vala ezer Pá-
ter nostert, és tészen vala ezer veniat ' és böjtéi vala vizzel.

Azonképpen minden bódog Asszony estin mond vala ezer Ave
Mariát, és tészen vala ezer veniat, és böjtéi vala vizzel, még
ha elég ertlen volt is. Pinkest estin mond vala ezer Veni
Sanctét, ezer veniával, és böjtéi vala vizzel. Azonképpen böj-

téi vala egyéb szenteknek, és szent apostoloknak estin vizzel.

2. Szent Margit asszony jóval inti Béla és István királyokat.

Mikoron ez szentséges szz szól vala az atyjával és

bátyjával István királval,^ szüléével és egyéb atyjafiaival,

az beszéde alkolmas idben vala mindenkoron int és kö-

nyerg beszéd; miképpen Béla királ gyakorta megmondotta
az uraknak, hogy tet az lejánya Szent Margit asszony azon
kéri, hogy istennek egyházát az országában ne hadnája
megnyomódni avagy megnyomorétani kemény fejedelmek-

^ Kora reggeli isteni tisztelet : matu- I

- Bocsánatot liér.

tinum. ! 3 A késbbi V; István.
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nek miatta és egyéb fejedelmeknek, vitézeknek miatta, és

hogy szegényeket, özvegyeket, árvákat és ilyenféle nevolyás-

ságos személyeket oltalmazna. És sokakban meghallgattatik

vala szent Margit asszony az atyjátul Béla királtul és

atyjaíiaitul; mert az ö életinek nyilván való szentségéért

aleg hogy valaki az ö atyjafiai kezzl soha az ö akaratja el-

len tött volna ez idben. Jóllehet azután sokakat szenvede,

de engednek vala az kérésének még azokért es, kik méltók
valának halálra, szabadulást vesznek vala.

3. Szent Margit, halála után, csodákat tesz.

Vala némely nemes ur, Alexander nev, és jár vala ma-
gyeri királtól szicilliai királhoz követségben. Ez Alexander
ur egy idben méue Németországba, Ausztriába, és esek

nagy kemény fogságban, úgy hogy tartaték ez Alexander
ur némely toromnak ' fenekén nagy vasban három egész esz-

tendeig, miképpen pokolnak fenekiben, némely német urnák
miatta, mert ez német ur vött vala immár ez Alexander
úron száz gerát, és mégis kér vala négy száz gerát; ezért

tartja vala ez német ur Alexander urat fogva az toromnak
fenekén az tömlöcben. Azért mikoron ez Alexander ur kül-

dötte volna egy szolgáját Magyerországba némünémü dol-

gáért, mikoron ez szolga hallotta volna Szent Margit asz-

szonynak csodatételeit, és mikoron megtért volna az urá-

hoz az tömlöcben, monda a szolga ez Alexander urnák: Ne
félj, uram, semmit, mert vagyon Magyerországban uj szent:

Szent Margit asszony, Béla királnak leánya, hogy ki tészen

nagy sok csodákat, csonkákat és sántákat meggyógyít, va-

koknak szemet ad, és mind teljes Magyerország hozzája fut,

én is ott voltam. Mikoron ezeket hallotta volna ez Alexander
ur, minden reménységét veté Szent Margit asszonyba, és

kezde néki szolgálni, mondván ö tisztességére Pater-nostert,

kérvén, hogy tet megszabadítanája. Tehát ennek utánna
egy éjei ez Alexander urnák jelenék meg egy szép szz. Ez
urnák ugy tetszik vala, hogy sem aloszik vala, sem vigyáz
«-ala. Ez szz kedeg megöltöztetvén egy nagy fejér imeggel;

ez imeg vala nagy és b; és ez szz az imegbe vala palást

nélkül. Monda ez szz Alexander urnák: Annyé reménysé-
ged légyen Szent Margit asszonyba miképen Szent Erzsébet

asszonyba. Ez látásnak utánna ötöd vagy hatod napon ez

német ur megöletek az önnen földének emberi ^ miát, mikép-
pen oktalan állat. Ezek meg lévén, legottan ez német urnák
felesége elbocsát Alexander urat az toromnak tömlöcébl
menden fizetés nélkül. Ezenképpen az úristen megszabadítá
Alexander urat Sz. Margit asszonynak érdeme miát, kirül

bizonyságot tn önnen maga Alexander ur az pápa követi

eltt diáki nj'elven.

^ Toronynak.
j

- Földemberi = föld népe-
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Alexandriai sz. Katalin legendája.'

Szent Katalin vértanúsága.

. . . lyiikort oda* jutott volna,

Hol az nyakvágó hel volna,

Ott az nyakvágónak szólla :

És neki ily szót monda,

Kit az sok nép ígyl hallá :

»Kérlek téged, jó barátom.

Mert immár az én édes uramat

jól látom,

Hogy egy kevéssé várj engemet,

Hogy imágyam már uramat !«

Kit hogy az hóhér meghalla,

Neki arra idt hagya.

Katherina nagy ékessen letér-

deplék,

És ilyenképen reménködék

:

»0h énnekem én idvességem.

És én bizony édességem,

Oh szízeknek nagy reménye,

És nekik dicsségek.

Oh énnekem nagy ékösség,

Uram Jézus, te nagy felség.

Földnek, mennynek ersége !

Én lelkemnek édössége !

Errl neked hálát adok.

Hogy mastan te szolgáló leányod

vagyok;
^

És tégedet azon kérlek,

Hogy azok, kik énértem téged

kérnek,

Szökségökben és nyavalyáokban,

Akarholott ez világban,

Okét, uram, meghallgassad,

És ammit kérnek, nekikmegagyad;
Éhség tlek eltávozjék.

És haJál ott ne uralkogyék,

És nálok legyen minden bség.

Oh én édes uram Jézus !

Immár érted ím meghalok.

Szent nevedért halált vallok.

Immár uram tégöd nézlek.

Azért téged azon kérlek,

Hogy az én lelken^et hozjád

vegyed.

És mennyországban helheztessed.

Neköd, uram, hála legyen.

Lelkem veled mennyben legyen.

Téged illet nagy erség,

És tökélletes nagy ékesség,

Mennyországban nagy dicsség,

Énekbeli nagy idvesség.

Ez világi nagy fénesség,

Jószágbeli nagy tisztösség.

Neked legyen hatalmasság.

Ez világban nagy királság.

Neköd legyön nagy dicséret

És vég nekül való élet

!

Neköd legyön minden jószág.

Földen, mennyen minden ország !«

És menye az szíz mint ezt

monda,

Magát Krisztusnak ajánlá.

Hogy lelkét hozjá fogadná',

És kérését neki meghallgatná,

Az égbl ily szó mondaték

És ily felelet adaték, mondván .-

»Jj én hozjám ! én választottam,

Neköd nagy jó nyugolmat alkot-

tam !

Jj el immár, ^én szép jegyesem,

Ammit kérél, mind megteszem,

Mert kik engemet teérted kérnek,

Segétséget tlem vesznek.

És kiért tészsz imádságot,

Annak adok bódogságot

;

Halálodért nagy vígságot,

Neked adom mennyországot.

Jevel, élj és légy velem szinetlen.

Velem vígagy végezetlen.

Megnyílt neköd már menny-

ország,

És tégedet vár szentháromság,

Jj el már, én édös szemem világa.

Nem hagyom munkádat hiában.

Látám teneked tehetségedet,

És én is megfizetem

Szolgálatodat és vitézségedet.

^ Az Érsekújvári kódex, mely e le-

gendát verses formájában megrizte.
Sövényházi Márta, clarissa (ferenc-

rendi) apáca írása, 1530 tájáról.



171

Kiijtad vígad miud mennyország, ! Ha köU, fejem elvehetöd,

És benne való nagy sok jószág.'*
i

Uradnak szavát tehetd.

«

'".zt meghallván az szíz, szóla Azomba nyakát lehajtá,

\ /, nyakvágónak, és ígyen monda : És a nyakvágó hogy ezt látá,

ló barátom, én kész vagyok, Egy vágással úgy legyenté,

M^rr. már nrnniért ím meghalok ; Hogy ez világból kivégezé.

PRÉDIKÁCIÓK.
Remete Szent I*íil testének Manyarorszáfjba hozataláról.'

Hogy kedég kiváltképpen oltalmazja az szerzetbeli

fiait Szent Pál sönk,- elljen bizony példával bizonyúltatik.

Vala Diósgyrben egy magabiró porkoláb, kinek Imre vala

neve, vámosi vajda' fia. Mikoron ugyan ottogyan* való ka-

lastrombeli öseket nagy éressen háborgatná, szolgájukat le-

vervén és ennen magokat fenj^egetvén, barmokfiait és levá-

gatván: látván a szegény konvent, hogy soha meg nem szén-

nek róla: essenek ^ az úristenhez és szent sejükhöz kenye-
regvén, hogy segejtenék meg ket. íme nem feledtetének el

ez ö kenyergésekben. Dicsséges szent Pál ösenk neki jele-

.iék az kegyetlennek, ágyában fekvén, nagy szép vénember
képében, fejér palástjában, és egy mankót tartván kezében,
iigymint szomorú színnel' tekéntvén öreája, és monda:
,Aluszsz-e, te kegyetlen! Ó te gonosz, napjafogyott! mire
,'yetröd kénzod az én fiaimat? Higyed, hogy boszú állatlau

íl nem múlatod. De ezennel ennen kezemmel eleget vészük,

'>s végnapodon erekké el kell vesznöd." Azt megmondván,
íinnéra castigálá tet, mignen megemészté, a mit étt vala

s elenyészek elle. Az nyavalyás embör kedég fölszökellék

igyából, és nagy ivöltést, kiájtást kezde tenni, úgy hogj' az

egész udvar mind feltámada, és nagy csodálattal megbeszéllé

nekik, mint járt vóna és megmutogatván nekik mind há-

tát, vállait, miképpen felszakadoztak volna az vereségben.

Mely vereségbl megtanula, és jobbaddá lén, megparancsol-
ván mind hozjá tartozóknak, hogy senki ket nem bántaná,
;iz jámbor seket. Annakutánna nem sok id elmúlván, az

hadba vésze, kinek még testét sem tudhaták hova lett vóna el.

^ A protestáns kor küszöbérl való hasznosságát. E példák egyike mutat-
összes kódexeink közt legnagyobb ványunk.
*_ az egyetlen karthauziaktól való

j

- Atyánk. így nevezték a szerze-

Érdy-kódexbl, mely prédikációkba
í

tesek rendjök alapítóját, s ezenkívül

szve az összes legendákat tártai-
i
Szent Ágostont, kitl valamennyi

niazza. E szentbeszéd els részében I szerzet származtatta a reguláját,

azt adja el, mi módon került Szent
j

^ Szlávból vett szó : fember,
Pál teste Konstancinápolyból Velen-

j

vezér,

cébe, innen pedig Nagy Lajos alatt I
* Ugyanott.

a Buda melletti Szent Lrinc-egy-
j

' Esedezének. A régi es megvan az

házba ; a második az okokat fejtegeti,
''

essenenben.

hogy miért hozták el ; végre az utolsó !
^ Képpel. írott szín = festett kép.

példákkal bizonyítja ez áthozatal
,

Ür színe változása. ,
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IMÁDSÁGOK ÉS ELMÉLKEDÉSEK.

Kinizsi Pálné, Magyar Benigua imádságos könyvébl.*

Eredeti helyesírás szerint.

Vram Jesus Kristus zerelmes kyral. ees myndönöstwl ky-
wanatos barath. Emléközyel az keserwsegrl ky^th zenwedeel
mykoron mind te barattiwl el hagyattattal. mezeytelen ees

zegenywl korosthffan fyggeel. ees mynd te barátid ees es-

meryd te ellenod thamadanak es senky ö közzwlök wygaz-
talod nem lesön wala. hanem czak te zerelmes zyleideth zyz

mariath. leikenek keserwsegeben hy^wsegöth tarthwan te

köröztffad alath ahvan. kyth te tanetvanyodnak Janosnalc

ayanlal mondwan. Azzony embör ym fyw neköd. az tanet-

waynak kedig. y^m anya teneköd. Kérlek tegöd kegyös Jesus
az trnek keserwsegeerth-kj' akoron te zenczegös zylednek
lelket ees zywet atal folaa. ees az te raj^ta walo keserwse-

gödeerth. hogj' myndön zomorosagos nyawalamban mynd
testh zerenth ees lelök zerenth leg en neköm wygasagos hye-

delmen Amé. Idwözlegy ky^wanatossagos Vram Jesus Kris-

tus yrgalmaz enneköm bynösnek. Legön. Páter noster. Ave
Maria

A halál himnusza.'

Néminem bölcs, hogy az halált jonkáb' eszében tart-

hatná, ez bölcs szerzé ez verseket, ezenképpen mondván:
Elmíegyek meghalni, mert az halál bizony,* de az halál-

nak órájánál semmi bizontalab.^ Jólehet bizontalan legyen,

de maga azért elmegyek meghalni.
Elmegyek meghalni, én ki mastan jelön való ember va-

gyok, az elmúltakhoz hasonlatos leszek. Ha el nem mentem,
de maga még elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni, egyebeket követvén. Még én után-

nam es többen jönnek, mert sem els, sem utolsó én nem
vagyok. Azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Király vagyok, de micsoda az tisz-

tesség, micsoda ez világi dicseködés, mert embernek király-

ura az halál. Azért elmegyek meghalni.
Elmegyek meghalni. Pápa vagyok, de az halál engem

nem hagy sokáig pápálkodni, de befogja számat.

1 Ezen imádságos könyvet M. frá-

ter készítette a Kinizsi által alapí-

tott nagyvázsonyi kolostorban, Vesz-

prém vármegyében, 1515-ben a gonosz

élet Kinizsiné Magyar Benigna szá-

mára, ki utóbb Kereki Gergelynek,

majd Horváth Márknak volt hitvese.

A díszes, 1515-bl való Czeh-kódex
tartotta fönn.

2 A Példák könyvében maradt fönn.

mely els felében Ráskai Lea írása.

A lemondásnak, a világmegvetésnek

e megrázó siralma, lendiüetre és erre,

az érzésnek mély, fönséges és egyszer
kifejezésére nézve egyike régi nyelv-

emlékeink legköltibb lapjainak. Itt

kihagyásokkal adjuk. -

3 Inkább.
* Bizonyos.
' Bizonytalanabb.
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Elmegyek meghalni. Bölcs beszed vagyok, egyebeket
beszédemmel megrekesztöttem, de az halál megrekeszte en-

gemet. Azért elmegyek meghalni.
Elmegyek meghalni. Kazdag vagyok, de az arany avagy

az marháknak sokasága nekem semmit nem használ.

Elmegyek meghalni. Szegény vagyok es semmit velem
el nem viszök, ez világot megutálom, mezejtelen belle ki-

megyek es elmegyek meghalni.
Elmegyek meghalni. Bíró vagyok, ki immár sokakat

meg íettem,' de az halálnak ítéletit rettegöm es el megyek
meghalni.

Elmegyek meghali-.- fs* üemböl S2i;iisti;éiB. áe ^t
nemzetség az én üdömet el nem halaszttya, azért elmegyek
meghalni.

Elmegyek meghalni, de nem tudom, hova megyek, sem
tudom, mikoron megyek el, de akar hava fordóham ^ maga-
_„„X !-_ i_i. __ 1.-1 il -=~1_
Ixicnif ixa a.í,c± V a/L ixa.L<xiía. xi^t^s. • c.-z>..

Elmegyek meghalni, látván, hogy az üalál mindeneken
uralkodik es igen sür es gyakor az hálója.

Elmegyek meghalni, azért kérlek téged kegyelmes Cris-

tus, hogy irgalmazz énnekem, megbocsátván minden én b-
neimet, mert meg kell halnom.

Elmegyek meghalni, kérvén én uram Cristust, hogy min-
denek esedezzenek én érettem es bocsánatot nyerjenek én-

nekem. Ezenképpen jól megyek meghalni.
Elmegyek az els halálra, hogy az én uram Cristus az

másod haláltul megmentsen engemet. Ezenképpen jól me-
gyek meghalni.

Elmegyek meghalni, remélvén az örökké megmaradandó
óletöt, kiért ez elmúlandó életöt meg otálom.' Ezenképpen
jól megyek meghalni.

Mária siralma, Krisztus sirbatétele után.*

Kapura hogy jutának, az ö keserííséggel betölt szíve

újonnan megkeseredék és monda: Ó, Jézus, én édes fiam, ki

vagy setétségbe járóknak velágossága és mindeneknek bizon*

úta és minden tévelygknek bizon vezére, mikoron én e
kapun te utánnad ki mentem és,bejöl.jm, jártam minden
tévelygés nélkül, bátorsággal és szívemnek minden nagy
vígaságával. Miért kedig immár elttem nem látlak és velem
nem vagy, azért immá búdosom és tévelygek, mint a me-
zbe a pásztor nekl való bárán, ki fél a fene farkasnak
szájától. Azért, szeret fiam, hová menjek nálad nélklen,
kihoz fogjam én árva fejemet, imé nem tudom. Mind ezeket
és ezekhez hasonló ügyeket oly nagy kenyerletességgel és

* Feddettem.
j

* A Winkler-kódexbl.
^ Fordítsam.

|
^ Bizonyos, helyes.

3 Utálom.
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oly nagy keserséges sírással rnongya vala, hogy az utcá-
nak két felén, kik hallják vala, némelyek a palotának abla-
kára, némelyek a kapura kiállnak vala és kívül kik látják
vala, nemcsak a kenyertiletes szívíi asszonyállatok, de még
a kémén szív férfiak es hozjaja képest tesznek vala nagy
keserséges sírást és az ájojtatos asszonyállatok ragaggyák
vala palástjokat, hozjá egyésíílének vala és ekképpen nagy
sereggel és keser sírással követék tet, mind az vacsoráló
háziglan. És bemene a házba, két fele tekénte és monda:
János, szeret fiam, melyik az szék, kin le mestered az asz-

tal mellett ez este? Kit neki megmutatván, nem üle reája,

de által esek rajta és lén mint holt-eleven, kit János látván,
eleibe álla és monda: Én tisztelend asszonyom, ime neked
vagyok adván fiú helyett, ki nem vagyok méltó hévattatnom
szolgádnak. Kérlek tagohad ^ meg a keserséget és szerezjüuk
valamit ennedvalót, hogy mindenestl a keserségbe el ne
fogyatkozjál. Ezenképpen mind az ájojtatos asszonyállatok
vigasztalják vala és kérlelik vala tet. De mind ezekbe e

keserves anya semmit eszébe nem vészen vala, mert a kese-

rséges sírásba elbágyadott vala, hogy beteljék az szent írás,

kit Jeremiás próféta így írt mondván: Sírván síra mind
éccaka és könyve orcáján alá folya és nem lén, ki meg-
vigasztalja mind rokonsági közzl. És sírtába így mond
vala: Ó Jézus, Jézus, kit föld. Menny és a tenger nem fog-

hat vala," azt ez napon az k koporsó magába rekeszté. Ó
Jézus, Jézus, kit mindenható atya úr isten ada énnéköm és

én adám ez velágnak, ez velág a kénnak, a kén adá a halál-

nak. És az ö halála adá minekünk embereknek örök életöt.

Ámen.
Édes anya, bódog anya,

Verás: szül szz Mária.

KÖZÉPKORI KÖLTÉSZET.

Egyházi énekek.
Szent Bernút himuuszából a felfeszitett Krisztushoz.*

Idvözlégy ez világnak i^eg-

váltója,

Nehezülteknek kívánsága,

Ki körösztfára emeltetél,

Két kezedön figgesztetél.

Tü szent kezek, idvöz legyetök,

Üj rózsával megtöltetök :

Kiket elterjesztvén ágra kemé-

nyön húztak,

Vas szegeln''el meggyakdostak,*

Kikbl gyöngyel véröd hullott.

Aszszu földet harmatozott.

^ Tagadjad meg, fojtsd el.

- Magába nem foglalhat.

3 A hat részbl álló himnusznak
itt a második részét adjuk. A Czeh-

kódexben maradt fenn, Kinizsi Pálné

imádságaival együtt. Megrizte cse-

kély változtatásokká 1 a Thewrewk*
kódex is.

* Általvertek.
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Látom, hogy .foly mindenönnen

Te szép véröd nagy hévségvel

:

Piros oly mint mást nyílt rózsa

Mi lelkönknek váltságára.

Bárson szín vérös kezed

Szerelmemben megölelöm,

Szoméhozott aszszu számval

Iszom szent verdet kívánságval,

Körösztfádat ha szorejtom,

Sírva mondom vigaságom.

Keménységös nagy kendért.

Te szent véröd hullásáért,

Adok hálát könyhullatva,

Szent kezedet megapolva.^

Szent verdben keserdvén,

Reménségm beléd vetm :

Te szent kezed oltalmazzon

Halálomkoron,

És te jógvod 2 engöm
Hozzád íogagyon !

Vásárhelyi Audrás éneke a Szz Máriához 1508-b6I.'

(Cantilena.J

Angyaloknak nagyságus asszonnyá,
Ür Jézusnak bódogságos annya,

Mennyországnak szépséges ajtója :

Paradicsomnak vagy széles kapuja!

Neked szólónk szízeknek virága,

Mend szenteknek oíy nagy vígasága,

Angyeloknak nagy tisztasága,

Pátriárcháknak nagy dicssége.

Dicsekedjél angyeli székedben,

Szerafinnak szent szeretetiben

;

Kérubinnak nagy blcseségében.

Székeseknek bölcs ítéletében.

Eeád néznek szenteknek szemei.

És véneknek keserves szíivei

És árváknak nyomorult ihai ;
*

Bünössknek óhajtó lelkei.

Esedezzél mi nagy igazságonk.

Hogy mi szíínkért mi nagy
bátorságonk,

Szent fiadnak mi nagy tisztes-

ségnk :

Halálonkról mi nagy reménségnk.

Áldott te légy Jézusnak dajkája,

Szent atyjának drága kencstartója

;

Szent léleknek megnyugosztója,

Igazságnak megvilágosojtója.

Segéljed meg tebenned bízókot,

Engesztelj meg az apostolokot, *

Fordejts hozzánk az martíromokot,

Térejts hozzánk az confessorokc't.

Dicsséges szenteknek mondási,

Szent háromságnak nagy titkó

tanácsi

:

Apostoloknak szent prédikálási,

Martíromoknak nagysok kínvallási.

Emlékezzél angyeli esésrl.

Emlékezzél Évának vétkérl

;

Emlékezzél az nagy vízzönrl,
Nyer(j) kegyelmet az nagy úr

istentl.

Siralmas neknk mi életönk,

Es mineknk mi sok vetkezetön k,

Rettenetes neknk vétkezetönk,

Ha te nem lesz neknk mi na^v
segedelmnk.

Árvaságnak kegyes táplálója,

Özvegyeknek megoltalmazója,

Szegényeknek meggazdagítója,

Számkivetéseknek megbódogej tój a

^ Megcsókolva.
^ Jobb-kezed.
^ Eredetije a Peer-kódexben ; cse-

kély változással a Thewrewk-kódex
ifi fentartotta. Szerzje, Vásárhelyi

András, els ismert nev költnk,
valószínleg az a pesti franciskánus
barát volt, ki Mohác3.iál lelte halálát.

'

* A bels részek, különösen a szív.
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Siralmas nekönk születetönk

Fügelmes(?) sok hivolkodásonk

:

Rettenetes nekönk bajvívásonk

:

Ha te nem léssz nekünk kegyes

táplálónk.

Asszonyok(nak) szépséges tüköré,

Férfiaknak tiszta gyzedelme,

Halottaknak nagy hiedelme,

Ördögöknek nagy töredelme

:

Rólad szólnak szenteknek mondási,

Szent háromságnak nagy titkus

tanácsi,

Apostolo(k)nak szent prédikálási,

Mártiromoknak diadalmassági.

Halottaknak megszabadejtója,

Törököknek megnyomorojtója,

Kerályoknak jó tanácsadója,

Magyaroknak megoltalmazó] a !

Ezt szerzettek Pestnek városába,

Ugyan-ottan szent Péter utcájá-

ban.i

Születet után elmúlt idben
Ezerötszáz és nyolc esztendben.

Legyen hála az szent háromságnak.

Azonképpen az áldott Jézusnak

;

Legyen hála az szíz Máriának

:

Velem öszve mend az bódogok-

nak. Ámen.

Ének Szent László királyról.*

(De Sancto Ladislao.)

Idvezlégy kegyelmes szent

László kerály !

Magyarországnak édes oltalma,

Szent kerályok közt drágalátus

gyöngy.

Csillagok között fénességes csillag.

Szentháromságnak vagy te szol-

gája.

Jézus Krisztusnaknyomdoka követi;^

Te szent léleknek tiszta edénye,

Szíz Máriának választott vitéze.

Magyarországnak vagy kerály

magzattya,

Szent kerályoknak fénes tüköré :

Teneked atyád kegyes Béla kerály,

Hogy hozzá képest kegyes kerály

lennél

!

Nekönk sziletílLengyelországbani
Mennybl adatai nagy csudakép-

pen.

Másszor sziletíl szent keresztvíztl,

södnek nevén László ln neved.

^

Mikoron méglen gyermekded
volnál,

Kihoza Béla kerály jó Magyar-

országba,

Hogy dicsekednél te két országban,

Magyarországban és menyország-

ban.

Letelepedél Bihar-Váradon,^

Ah ^ várusnak ln édes oltalma ;

Templomot rakatál szíz Máriának,

Kiben most nyúgoszol menden
tisztességvei.'

^ A mai Kossuth Lajos-utca ; régeb-

ben Hatvani-utcának hívták. A feren-

ciek klastroina jelenleg is ott van

még, alcantarai szt. Péterrl nevezve.

Innen kapta az utca Vásárhelyi

András korabeh nevét.
- A XVI. század elejérl való Peer-

kódexbl.
3 Követje.
* Vonatkozás Tar vagy Kopasz

Lászlóra, Szent László nagyatyjára.

Ugyancsak Szent László anyjáról

lengyel Lászlónak is neveztetett.

A gyermekversben ma is él : Ki népei

vagytok? Lengyel László jó királyé.

6 Szent László meghagyta, hogy
Váradon temessék el.

6 Az helyett ; a Debreceni kódex-

ben gyakori.
^ a' Fekete Körös partján, Mária

tiszteletére László monostort építte-

tett, melyet Váradfnek nevezett.
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Környlfekesznok téged császárok,^

Püspökökjkcrályok és jobbágy urak;

Olaj származik szent koporsódból.

Tetemed foglalták az szép sár-

aranyból.'

Téged dicsérnek szent zolozmával

Papok, diákok és várusnépek
;

Téged földnek kereksége,

Mert téged dicsérnek Istennek

angyeli.

Te dicsekedel kerály-székedbeu.

Képed fel-tötték az magas kszálra:

Fénlik mint nap, salyog mint arany ;^

Nem elégeszik senki tereád nézni.

Te arcúi tellyes * szép piros valál,
,

Tekéntetedben embereknél kedvesb;

Beszédedben ékes, karodban ers.

Lám mendcnt te ejtesz ki tevéled

küzdik.

Tagodban ékes, termetedben

díszes,

Válladtul fogva mindeneknél ma-
gasb

;

Csak szépséged császárságra méltó,^

Hogy szent korona téged méltán

illet.

Testedben tiszta, lelkedben fénes,

Szívedben bátor miként vad

oroszlán,

Azért neveztek bátor Lászlónak,

Mikoron méglen ifíjúdad volnál.

Mert választa az szíz Mária,

Megdicsíte sok jó ajándékkal.

Hogy te riznéd és oltalmaznád.

Neki ajánlád jó Magyarországot.

Fejedben kele az szent korona.

Megbátorejta téged az szent lélek
;

Kezded követni atyádnak életét.

Rózsákat szaggatál koronádban

fízéd.

Dicsér(j)ük magyarok Szent

László kerált

!

Bizony érdemli mi dicséretönköt.

Dicsérjük tet angyelok mondván :

Idvezlégy kegyelmes szent László

kerály 1

Emlék-ének.

Einlékdal Mátyás király halálára.*

1490.

Néhai való jó Mátyás királ !

Sok országokat te birál,'

Nagy dicsérett(el) akoron valál,

Ellenségednek ellene állal.

Hatalmasságodat jelented,

Bécsnek hogy városát te megvennéd,

Ékes sereged ott feletéd,^

Királi széked benne helheztetéd.

^ Oda temetkezett Zsigmond király

is, ki tudvalevleg német császár

volt. A többes csak költi képlet.

A királyok : II. István, Kún László,

Mária,
- Sárga aranyból. Tetem alatt

Szent László íej-erekh'éjét kell érteni,

mely Gyrben ma is látható ; egy-
kor aranyozott, fihgrános creklyetartó-

ban állott, mely most Nagyváradon
van. — Sár alapszava a kicsinyített

sárgának.
^ Itt Szent László ércszobra érte-

tik, mely magas ktalapzaton lo89-tl

Beöthy: IrodalomtörtéLet. I.

1660-ig Nagyváradon állott ; az utóbbi
évben a törökök ágyúnak öntötték.

Salyog = ragyog.
* Telt arcú.
5 Egy krónika (Márk) szerint a

német rendek Lászlót megkínálták a
császári koronával.

8 E kis költeményt a gyöngyösi
ferenci zárda könyvtára rizte meg
egy kis negyedrét könyvben. Nyelve
után ítélve, szerzjét Döbrentei palóc

eredetnek tartja.

' Meghódítál.
* Talá 1 felekeztetéd, gyülekeztetéd.

12
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Németországot amikort kévá-

nyád,

Szent koronához választád,

És nagy sok részre hassogatád.

Magyari uraknak tisztül mind

elosztád.^

Akkoron te léi ^ oly ir;en drága,

Téged kéványa cseh Prága,

Meghervadozott szép zeld ága,

Nem kellemetes neki virága.

Terekektül nerél ajándékokat,

Ne pusztítanád országokat.

Ne kerengetnéd bassájokat,

Ne fenegetnéd ü császárokat.

Igyekezel vala sok országokra,

És nagy hatalmas városokra.

Az vizén álló Velencére,

És benne való beles olaszokra.

Magyarországnak fénes tíkere

(vi)lága,

És rettenetes bajnaka,

Numuroltaknak kies haj laka,

Nagy ékességnek es te valál oka.

Nagy ékessége tisztességen(k)-

nek.

Nagy bátorsága félelmenknek,

Ótalmazója magyar népeknek.

Rettenetes léi az lengyeleknek.

Királok kezett léi te hatalmas

És nagy igyeknek diadalmas,

Néped kezett nagy bizodalmas ;

Légy úristennél immár nugodalmas^

Históriás-énekek.

Szabács viadala.*

1176.

Nép számtalansága környöl áll-

ván.

Nagy ersséget víz fell csinálván,

Hajókat mend árokba vontatni,

Környöl pattantyúkval falt bon-

tatni
;

De ment az hajókat felvontatá.

Sokfell Szabács falát boutatá.

Vízárokból viadalt es tartottak :

Azzal Szabácsnak ingyen sem árt-

hattak ;*

Mert mondhatatlan szakálosokval,^

Sok nyilakval, st számtalan fok-

val.

Kézi puskával nagy pattantyúk-

val,^

Es kölömb-kölömb álgyúkval.

Sebes es gyuan ' szönetlen lttek

St minden erejekvel raj tónk lt-

tek.

No, azért strumlottak ^ kéméllet-

len,

Hogy bell sereim ltt mérték-

ietlen.

1 Tiszt, hivatal szerint.

^ Ll, levél.

3 A Történebni Társulat 1871-iki

ungi és zempléni kirándulása alkal-

mával fedezték föl Csicseren, a Csi-

csery-család okirata; küzt. Elször
Thaly Kálmán mutatta be. Egyike
lehetett amaz énekeknek, melyeket

Galeotti szerint a nagy király hs-
tetteirl asztalánál nemzeti nyelven

énekeltek. — Eleje hiányzik. A mu-
tatványunk eltti sorokban el van
mondva, hogy Kenézi (Kinizsi) Pál

jelentést tesz Szabács állapotáról

a királynak Nándorfehérvárott s

Mátyás rendelkezik az ostrom iránt.

* Máig él szólásforma ; korántsem,

semmikép sem.
5 Szakállas = régi szerkezet

löv-eszköz, szakánként lecsügg
kampóval.

8 Faltör ágyúk : innen hittak a

tüzéreket pattantyúsoknak.
7 Talán tollhiba sebest és ugyan

helyett.
8 Ostromlottak, a német Sturmból.
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A fölött sokszer harcolást töt-

tek —
Azzal magoknak sok sebet vettek,

Halált es vallottak hát némely

-

Ivek

Királi uagy tisztessé.íiet mellett.

El egy iffjú Várday Simon,

Kinek anyja é-naponkéd ^ sírhon

Bizon kegyes úrfiú vala,

Ki pattantyú miá ott hala.

Más c^eh vitéz, Franc, ftisztes

hadnagy,^

Kik bizon kegyes istennél vadnak.

Ebbe sonha senkinek nincs két-

ség —
Vagytisztl ott helen okot ércsék ;

'

És az többi, ott ralylyal kik haltak
' Isten . . . szeretetesek kik voltak.

Ma immár érettek imágyon,

A felett istennek nagy hálát agyon

Mindennem nagy sok jótéteirl,

Es ers Szabács megvételérl

;

Ki alatt volt népnek válogatottá

Dolgát menden ment vitéz tar-

totta,

Kit meg nem mondhat emberi

állat,

Mely nagy harcolás volt Szabács

alatt !

Menden ott vitézségét mutatta,

^lert királ köt hozzá núgatta.

Egy idén nagy jeles strumlást

tnek
Azzal magyarok jó nevet vnek.
Kin hát cseh vitéz népek nem

voltak.

De azokba osztán sokan haltak :

Mert tulajdon hát önmagok, mikor

^ Éjjel-nappal.
- Mátyásnak egjik kitn vezére

:

^ag Ferenc, ki a király rendeletére
Fehérvárt nagy pompával temette-
tett el.

3 Azaz : tudják meg, hogy k ott
a hclj'szinén tisztekül voltak.

* Körülbelül éjfél eltt.
* Felgyi'ijtva.

* Némelyek kéztl (kardtól), mások
vízbe halának.

' Ezután le van írva, hogy Ali bég

Volt volna sötét elálomkor,*

Szabácsba nagy veszteség ltt
volna :

Vitéz cseh nép azért beljött volna,

Szertelen magokat ott rekeesztvén,

Egy házat viadalhoz gerjesztvén,*

Legottan túl-bell trük népek
Nagy viadalt velk törletének.

Sok közülök, kik ottbenn vala-

nak —
Nékik kézen, nékik vízbe, halá-

nak.^

Oh navalyás, hitván keménség !

Mit tn nekik es az kevélség

!

Meghalának nagy vakmerségbe,
Bizon nem vitézl merészségbe '

. . . így megadák Szabács ersségf j.

Benne hagyák álgyúnak bhséget.

Mely álgyúkat királ többhteté

'

Es nagyon Szabácsot ershteté.
Hagyván benne vitézeknek javát.

Hogy ne látná továbbá az kárát.

Ez mind ezen szerént hát megleve.

Töröknek és mendennek kegyelme^

teve.

Királ ugyan Budára eredvén,

Török sereg környlö terjedvén :

Hát valának nékik nagy csudába,

Hogy Budának menden utcájába

Jelennen ^ királnak udvarában

Látnak török népet gazdag ruhá-

ban
Királnak ékessen odvarlani :

'

Ment kell piacon, várban állani . .

.

Ezt meghallak mind Törökor-

szágba —
Török császár ln nagy bosszo-

sásba.^°

jötte sem segít a íizorongatott törö-

kökön, kiknek egy tisztje elárulván

a várnak egj' gyönge pontját, sorsuk

még súlyosabbá válik. Ekkor elhatá-

rozták, hogy kegyelemre megadják
magokat.

8 Többítteté, megszaporítá.
* Nyiháiüsan.
10 Ez ének tartalmával v. ö. még

a szabácsi ostromnak azt a leírását,

melyet Zay Ferenc ad Lándor-Fejérvár
elveszésérl írt munlcájában.

12*
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Ének Pannónia megvételérl.'

Emlékezzenk régielírel,

Az Szythiából kijüttekrel,

Magyaroknak eleikrel,

És azoknak vitézségekrel.

Szythiából kiindulának,

Hogy ez földre kijüvének,

Istentil is kÍBziríttetének,

Erdélységben letelepedének.

Ott jól tének ümagokkal,

Két sereget nagyot szerzének,

Hét kapitánok emelének,^

MinOTniknek várat szerzének.

Mind eggyessek ^ ü dolgokban,

Hatalmassok viadalokban,

Nincs fílelmek országokban.

Csak lakoznak bátorságokban.

Nagy erejek mint Sámsonnak,

Bátor szívek mint oroszlánnak.

Mindent rontnak ha indulnak,

Rettenetesek sokaságokkal.

Az egyek kezeltek jelesb vala,

Kinek neve Árpád vala.

Mindeniknek gazdagb vala,

Azért keztek f kapitán vala.

Mikor azt hallották volna.

Hogy az Duna jó víz volna,

Lakófölde nagy jó volna.

Hogy annál jobb seholt ^ nem
[volna

;

Egy kevetet választanak,

Duna látni bocsátanak.

Hogyha bizont ^ mondhatnának,
ök az földre beszállanának.

Kevet juta Duna mellé,

Földet, fívet megszemlélé,

Duna vizit es megkímlé,

ömagának jónak itélé.

[vala

Herceg akkor az földen lengye

Ki mind ez országot birja vala,

Lakóhele Veszprém vala,

Ez föld népe mind német vala.

Kevet futa be Veszprémben,

Az hercegnek eleiben,

Magyaroknak íi szovával

Keszeneti lén nagy tisztességvei,

»Engem kiltek téged látnom.

Országodat mind megjárnom.

Lakóheleden megtudakoznom,*

Néped tervín(i)t tanulnom.

«

Herceg azt igen erílé,'

Azt kevetet megvendígelé,

Ümagának jónak ítélé,

Mert azokat keznépnek viélé.

Kevet onnyat elsiete,

Egy palackot kerestete,

Duna vizében bele teltse,*

Feldet, fívet hamar kerestete

;

* Ez éneket Pray György másolta
egy általa meg nem nevezett régi

kódexbl. Eredete a XVI. századba
tehet. A fehér ló s aranyos szer-

szám mondáját tartalmazza, de szá-

raz és tudákos átdolgozásban. Ere-
detijét, melybl készült, Szilády
valamennyi lírónika forrásának tartja.

Széchy Károly szerint szerzje C'sáthi

Demeter.
2 Kapitányokat ; tárgyeset helyett

nevez-eset.

^ Egyezk, összetartok.
* Sehol, seholt a seholnak régies

alakja. Háromszéken most is liasz-

nálatos. V. ö. soha, e helyett : soha.
^ Bizonyosat.
^ Tudakozódnom helyett.
" Aimak igen örült ; örül áthatóan

használva, mint Erdélyben olykoi

ma is.

s Duna \-izébl bele tölte. Szilády

az s-et íráshibának tartja s a szót

így olvassa : tölte.
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Azt Erdeibe el-bévívé,^

Árpád elett mind letevé
;

Árpád látá, jó nevén vévé,

Kapitánoknak mind hírré tévé.

Kapitáuok oda gyülének,

Duna vizét k megláták,

Földet, fívet es megláták,

Ottan reá tanácsot tártának.

Egy fejér lovat hozatának,

Féket, nyerget aranyast hozának,

Az herceghez bocsátanak,

Hogy ilyen szóval neki szólnának :

»Ez szép lóval azok tisztelének,

Kik Szythiából kijüének,

Nagyságodtiil feldet kérének.

Országodban letelepedének.«

Herceg azval veszté magát,

Hogy az dolgot meg nem érté,

Az szép lovat megszereté,

Hogy ki miatt földét elveszte.

A szép lónak erütében.

Az szót monda fiz kevetnek :

wAnnat^ adok én feldemben

IMint kivannak k, nagy bséggel. <<

Kivetek vadnak nagy eremben.

Mert járának nagy jó véggel,

Elbucsuzának nagy tiszteségvel,

Bésietének Erdély feldében.

Kivetek beszélnek kapitánokkal.

Kapitánok tanácskoznak.

Hogyha ez földié juthatnának.

Az herceggel megvínának.

Istent k ott imádának,

Hároraszer Deust kiáltanak
;

Arról nevezték ott az várost,

Szamos mentében az nemes Dézs-

[nek.«

Tletek maradott nekenk az szo-

[kásonk

Hogy, ha mikoron árút mi szakasz-

»Deus, Deus!« ott kiáltonk, [tónk,*

Bizonságonk hogy megárultonk.

Hamar mind felkészílének,

Harmad kevetet választanak.

Az herceghez bocsátanak,

Hogy ilyen szóval neki szólnának

:

»Herceg ! jól meggondolja magad,

Hogy ez feldet hamar elhagyjad,

Mert magyaroknak árún attad.

Immár nekik megbocsássad.«*

Kévétek jutának az herceghez.

Tiszteségvel neki keszenének,

Az Árpádnak szavával

Ezt megbeszéllek nagv bátorságval:

»Feldedet attad fejér lován,

Es fívedet aranyas féken,

Duna vizit aranyas nyergen,

Akkort való nagy szükségedben.

«

Herceg hallá, mosolyodék.

Azzal semmit sem gondola
;

Az kevetnek akkoron szóUala
;

Haragjában azt mongya vala :

»>Ha az szép lovat azért kilték,'

Egy sulyokkal majd agyonverjék.

Nyerget vessék az Dunába,

És az féket az fíbeu elrekentsék.«*

Ige-

régi

^ Az el-be, el-ki, el-fel stb,

kötk együttes használata a
nyelvben igen gyakori.

- OIv. : annyat e h. annyiat =
annyit.

3 Természetesen csak erltetett eti-

mológiai szójáték.
* Valaminek árát szakítani : ma is

él kifejezés, a. m. vásárt csapunk,
megalkuszunk valamire.

° Tárgytalan parancsoló a tárgyas

helyett : egész a X\TI. századig
vamiak példái.

* Átengedjed.
7 Küldték.
8 Elrejtsék.
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Kévétek azt mondák az herceg-

nek :

»Nem kell tenni kegyelmednek
;

Azzol az magyarok károsok sem
lesznek,

Inkább lesznek nyereségesek.

Mert ebek lóval mind meghíznak,

Nyerge leszen halászoknak.

Az fékével kaszások osztoznak,

Azért teutánad k sok jót mon-
dónak.

«

Kévétek onnyat elbúcsúznak,

Herceg ottan megfélemlék,

Seregekkel gyilekezék.

Az Duna mellen el-békeltezék.

Árpád juta magyar néppel,

Kelen földén ^ a Dunán elkelé-

nek.

Az Csekén k csekének,^

Az Tetemben el-feltetének.^

Érden sokat k értenek.

Százhalomnál megszállának.

Az herceggel megvívának.

Isten vala magyar néppel

:

Ott járának nagy nyereséggé^.

Az herceg ott meg\'ereték,

Csak egyedül futnia essék.

Az Dunára t kerítek,

Semmiképpen meg nem érhetek.

Abban egyéb nem lehete :

Az Dunába bcszcktctc,

Hogy már maírát ott megmentene] e.

Inkább magát ott elrekkenté.

Árpád vala nagy eremben,

Mert az ország lén kezében,

ö megszálla fenn egy hegyben,

Székesfejérvárhoz lén kezeiben.

Ott ez ország nekiek adaték,

Magyarországnak neveztetek,

Némettül mert megvívék,

Fegyverekkel evékkén * tevék.

Gúnyos és virágénekek.

Apáti Ferenc fedd éneke.*

(Cantilena.)

Félelmesszünekengem alejtátok.

Régi jó barátim nékem kik valátok;

Gyakorta szép szóval hozzám járo-

látok.

Engem megcsalátok

!

Reméntelen dolog ki hazugnak

hiszen.

Mert szép beszédével csak szót t-
led vészen

;

Avagy túl másfell ellenséged leszen,

Eajtad szégyent teszen.

Azok nem gondolnak ez ily be-

szédekkel, [kel, —
. Kik magokat kelletik hízelkedések*

Nj'ájason beszélnek ö fejedelmekkel.

Elvesznek nyelvekkel.

Nagy urak kik vattok ! szólok,

ne bánnyátok :

Fejér, szép ezüstös, ékes tü szab-

lyátok.

Vele pogán népet — kérlek — ne vág-

Es tü ne bántsátok. [játok

1 Gellérthegy alja.

- ÁtgáZolának.
^ TétémTiél feltetszenek. E rokon

hangzású szavakban si költészetünk-

nek egy sajátságát (az alliterntiót)

kereshetjük, mely példabeszédemkben
igen gyakori.

* Örökké a magukévá.
5 Eredetije a Peer-kódexben van.

Elbb átalában Jagelló-korinak tar-

tották ; de Szilády Áron azt véli,

hogy a benne rajzolt állapotok inkább
Mátvás korára vallanak.
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Csintalan dolgokat tü ne szerez- 1
Azkort az papoknak vala tisz-

zetek, '

tességek,

Fodor hajatokat meg se fésöljétek,
;

Mikoron egészlen áll vala szer-

Diákok elmentek, leányokat néz-

tek, —
Szegénséggel nsztök.^

Ügyedet ne visellyed egyházi

papokkal,

Mert ha bevéteté magát nyájas-

ságra,

Nem kell néki pénzed, vígad leá-

nj'odval,

Megcsallnak szavukkal.

Serényen futamnak táncban az^

leányok.

Nyilván ott meglátjuk az jám-

borságit.

Szertelen ha le(e)nd az jámbor-

Ott elhol 2 pártájok. [ságok,

Lepkék, házatoktól messze ne

lépjetek,

zetek

;

Távol vala tlök gallérus köntö-

Veres beretrájok.* [sök,^

Pénztl el-futamtak, szrben be-

öltöztek.

Szépen ha beszélnek, keveset nem
vesznek,

Foréntokat kérnek, ládában gyt-

Vele nem épejtnek. [nek,

Az régi jó kerályok míglen or-

s^áglának.

Igazak valának az szegén ország-

nak ;

(Az) szent koronának híven szolgá-

lának.

Avval áldozának.

Tennie kellene ezt az nagy urak-

nak !

Idnek javában tíkakot ültössetek :
i
Hogy sok lika vagyon erdn az

ravasznak ^

Nincs(en) birodalma rajta agarok-

Halál az nyulaknak. [nak.

Igen kevés hajók, szántulan jó-

szágok,

Ers regulájok, kevés zolozmájok,

Bársonyos szolgájok, fekete ká-

Az apát uraknak. [pájok

Szemérem kapálni bölcst renges-

Avval elélhettek. [seték,

Sámsonnak alejtá az pór önnön-

magát,

Látod nagy haragját, nem tisz-

teli urát

;

Fogjad meg szakálát, vedd el csak

Megalázza magát^ [jószágát,

Virágének. «

Zsúpra agn,' szökj fel kabla,^
j

Az te szíp palástodban,

Hazajött fijed, tombj » Kató !
j
Gombos sarudban ;

j

Hajahaja virágom !

^ Házasodtok.
2 Elhull.
3 A puritán erkölcsbírák még a

XVI. században is nagyon haragusz-

uak a galléros köntösre.
^ Papi süveg.
^ Róka.
* Körmöcbánya levéltárában 1876-

ban találták egy számadási könyv
címlapján, hova azt Kreusl János

jegyz l05-ben sajátkezleg írta. Az
els sor kivételével Szilády Áron olva-

sásában.
' Zsúpra a vénasszonnyal ! máig él

népies szólásforma ; eredete a boszor-

kányégetések idejében keresend.
8 Paripa. De van egy abaújvár-

megyei tájszó is, meh' kandalló-

mögötti helyet jelent.

s^Tombj = tombolj, táncolj^.



HARMADIK SZAKASZ.

PROTESTÁNS KOR.

KOMJATHI BENEDEK.
Szeut Pálnak a zsidókhoz írt levelébl.

I. rész.

Az élö isten errégenten sokképen és sok (külömb-külömb)
módon szólt, beszéllett az atyáknak (ammi atyánknak) az
próféták által; ez utolsó napokban szólt, beszéllett miuekönk
az fia által, kit szerzett mindeneknek örököse, ki által (miatt)

szerzetté ez világokat is (külömb-külömb idköt), ki miért
hogy az dicsségnek fénessége, tündöklése és az állapatjának
(mivoltának) ábráza,^ kinyomott képe, és igazgat (visel-jártat)

mindeneket az hatalmasságának, jóságának beszédével,

igeivel, önmaga miatt önnön által ammi bneinknek tisztu-

lását tevén (szerezvén) ül (leült) az felségének jogjára ^

ammennyei égben (az magasságokba). Annyival jelesb, na-

gyob, job, löt az angyeloknál, mennyivel jelesb (nagyob) nevet
azoknál vallott (nyert örökségbl). Mert az angyelok közül

kinek mondotta valamikoron: Én fiam vagy te, én ma szülte-

lek tégedet? És ismeglen: Én leszek néki atyja és az () le-

szen énnékem fiú. Ismeg kegyig mikor behozza az egyetlen-

egyet ez feldeknek kerekségére, azt mondja: És imádják tet
az örök istennek minden angyeli. És az angyeloknak kegyig
mondja: ki teremti (teszi szerzi) az angyelit ihlésre (szel-

letre) és az szolgáit (szolgálóit) tznek láugája? Az fiúnak

kegyig mondja: Egy isten a te széked idnek ideiglen; igaz-

ojtásnak vesszeje az te országodnak vesszeje; szeretted az

igazságot és gylölted az álnokságot (hamisságot). ,Annak
okáért megkenet tégedet az élöisten, az te istened igazságá-

nak olajával (kenetével) az te részesidnek, közösidnek felette.

És te kezdetbe (legelször uram istenem) az földnek funda-

mentomát megvetetted, és te kezeidnek munkái, cselekedeti

az egek (mennyországok). Ök elmúlnak, te kegyig megmaradsz
és mindenek, miképpen az ruha, megovolnak ^ (rosszadnak)

;

és miképpen az öltözetek, testova forgatod (jártatod) iket,^

és elváltoztatnak (elváltoznak), te kegyig ugyanaz (azon)

vagy, és az te esztendid meg nem fogyatkoznak, kinek penig

az angyelok közül mondotta valamikor: Ülj az én jogjamról,

miglen vetem az te ellenségidet az te lábaidnak tartó széke

alá. Nemde mind (nyájan az angyelok) szolgáló ihlések (szel-

letek), kik az szolgálatra ki^iocsáttattak azokért, kik az üd-

vösségnek örökösi lesznek.

1 Ábrázatja. - Jobbjára. j ^ Megavulnak. * ket.
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SYLVESTKR JÁNOS.
Virágzott 1536— 1551.

Új-testaiiientoniából.

Az magyar nípnek, ki ezt olvassa.^

Próféták által szólt rígen néked

az isten, [fiát.

Az kit igírt, ímé vígre megadta

Buzgó lílekvel szól most es néked

ez által,

Kit hagya, hogy hallgass, kit

hagya, hogy te kövess.

Néked azirt ez lün prófétád, doc-

torod ez lün,

-Mestered ez most es, melyet az

isten ada.

Ez próféta szavát hallgasd, mert

tíged az isten

Elveszt, és nyomós ^ itt nem le-

het a te neved.

Itt ez Írásban szól mostan es néked

ez által,

Hütre hiu * mind, hogy senki se

mentse magát.

A ki zsidóul és görögül, és vígre

diákul

Szól vala rígen, szól néked az itt

magyarul :

Minden nípnek az ü nyelvin, hogy

minden az isten [nevit.

Törvínyinn íljen, minden imádja

Itt vagyon az rejtek kincs, itt va-

gyon az kifolyó víz.

Itt vagyon az tudomány, mely

örök íletet ad.

Lelki konyír vagyon itt, melyben

mikor íszel, örökké

Ilsz, mely az mennybl szállá,

halálra mene.

Az ki teremt tíged s megvált, örök

íletet és ad

Ez szent által : nincs több bizo-

dalmad azírt.

Ennek azírt szolgálj mindenkor

tiszta szüedvel,

Ennek mindenkor tígy igaz áldo-

zatot.

Tígedet ez hozzá víszen s nem hagy

mikor ígymond :

Bódogok, eljövetek, veszszetek

el gonoszok.

KAROLT GASPAR.
1529—1592.

A vizsolyi bibliából.*

Pál apostol Rómába írt levele.

1. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az istenuek irgalmas-

ságira, hogy állassátok az ti testeiteket él, szeut és istennek
kedves áldozatul, amaz ti okos tiszteleteteket.

' Joannes Sylvester Pannonius az

akkori tudósok jiéldája szerint járt

el, kik nevöket el szokták deákosí-

tani vagy görögösíteni, így Juhász
Péter Meliusra, Szántó István Ara-
torra, Kovács György Fabriciusra

fordította nevét. Sylvester. mint e

mutatványból is kitetszik, a tiszai

nyelvjárással élt.

^ Nyomot hagyó, maradandó.
3 Hiu = hí, hív ; teljesebb alak,

megmaradt tvégi rövid hangzóval

;

Erdélvben mai napság is lehet hal-

lani : hivu, szív = hí, szí.

* Sliután Szabó Károly bizon\-ítása

szerint Heltai Gáspár bibliafordítása,

melybl löl—61-ig négy kötet je-

lent meg, nem volt teljes, a vizsolyi

. bibUát ( 1590) kell az els magyar teljes

I szentírásfordításnak taitanmik. A ma-

;

gyár protestáns egyházban máig a
Szenei Mohiár Albert által javított

és csinosbított Károli-féle bibliafordí-

! tás vau használatban.
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2. És ne szabjátok magatokot ez világhoz, hanem változ-

zatok el az ti elméteknek újulása által, hogy kedveljétek az

istennek amaz jó, kedves és tökéletes akaratját.

3. Bizonyára az istennek nékem adatott ajándok által

parancsolom mindennek, valaki tiköztetek vagyon, hogy
felöttébb ne bölcselkedjék annál az mint kell, hanem józanon
bölcselkedjék, az mint az isten mindennek adta az hitnek

mértékét.
4. Mert miképpen egy testben sok tagok vadnak, mind

az tagoknak pedig nem egy cselekedetek vagyon:
5. Azonképpen sokan egy test vagyunk az Krisztusban,

egyenként pedig mindnyájan egymásnak tagjai vagyunk.
6. MiA^elhogy azért külömb-külömb ajándokink vadnak,

az nékönk adatott kegyelem szerint, akar írásmagyarázás
(magyarázzuk azt) hitnek regulája szerint.

7. Akar szolgálat (forgolódjunk) az szolgálatban, az ki

tanító, az tanításban.

8. Az ki int, az intésben, az ki alamizsnaosztogató, sze-

lídségben, az ki elljáró, szorgalmatossággal járjon, az ki

máson könyörül, vidámsággal mívelje.

9. Az szeretet ne légyen tettetés. Iszonyodjatok az go-

nosztól, ragaszkodjatok az jóhoz.

10. Atyafuii szeretetnek általa egymásnak szerelmére

hajlandók legyetek. Egymásnak tisztességgel legyetek.

11. Az jó igyekezetekben ne legyetek restek, lélekben

buzgók legyetek, az úrnak szolgáljatok.

12. Az reménységben örvendezzetek, háborúságban trk
legyetek, a könyörgésbe szorgalmatosok.

13. Az szenteknek szükségekre adakozók legyetek. Az
gazdálkodásnak követi.

14. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; * jót kéván-

játok azoknak, ne átkozzátok.

15. Örüljetek az örülkkel, sírjatok az sírókkal.

16. Egyenl értelemmel legyetek tiközöttetek, kevélyen

ne értsetek magatok fell, hanem az alázatosokhoz szabjátok

magatokat. Ne legyetek bölcsek, csak magatok értelme szerint.

17. Senkinek gonosz helyébe gonoszt ne fizessetek, min-

den emberek eltt az tisztességes dolgokról gondot viseljetek.

18. Ha lehetséges az menire titletek lehet, mindenekkel

békeségesen éljetek.

19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmesim; hanem
adjatok helyt az isten bosszúállásának, mert meg vagyon
írva: enyim az bosszúállás, én megfizetek; azt mondja az ur.

20. Azért ha éhezik az te ellenséged, adj enni, ha szomjú-

hozik, adj innya. mert ha ezt míveled, az fejére szenet gyjtesz.-

1 Üldöznek. annak mintegy eleven szén, mely-
- A fordító oldaljegyzete e vers- lyel felgerjesztetik, hogy tégedet szé-

néi : Azaz a te jótéteményed leszen
j
ressen.
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21. No ííyözettessól meg az gonosztól, hanem inkább u/.

gonoszt jóval gyzd meg.

T1:í.EGDI MIKLÓS.
1535—1586.

Szent István király napi piM'dikáció."

Istennek országa mennyeknek országának is hívattatik,

mivelhogy nem testi, e világi avagy földi oi'szág, hanem lelki

és mennyei, a mint megtetszik a mi urnnknak beszédébl, ki

így szólla Pilátusnak: „Az én országom nem e világból

való!" Miképpen kedig e világi országok i^m egyféle dolog

ból vannak, hanem többl, azonképen ez is, a kirül most
szóllnnk, a mennyeknek országa. Mert királyi nép, kazdag-

ság és királyi istáp vagyon ebben is, szintén úgy, a mint e

földi országokban szokott lenni. A király mondom hogy
Krisztus; a nép a keresztyének; az országnak kazdagsága a

lelki békeség, hit és egyéb efféle jók; a királyi istáp az isten-

nek igéje. És akar eggyütt értsük ezeket, akar külön-külön

és egyenként, mind kétképpen hasonlatos istennek országa a

mustármaghoz. Szóljunk renddel mindenikrl és majd meg-
látjuk, hogy úgy vagyon.^

A királyi istápnak, melylyel a mennyeknek országa bí-

rattatik és igazgattatik, hasonlatossága vagyon a mustár-
maghoz. A peniglen az isten igéje, melynél semminem tudo-

mány egyígybb ' és alázatosb nem lehet, úgy annyéra, hogy
ha az evangéliumot a régi pogán bölcseknek és egyéb ékesen

szólló tudós embereknek írások mellé vetjük, meglátjuk,
hogy minden magoknál kissebb az evangélomnak magva. Ki-

rül halljuk, mit mond egy azok közül, a kik els hinti
avagy veti voltak ennek az apró mustármagnak. „Én, úgy
mond Szent Pál, mikoron hozzátok mennék, atyámfiai, nem
mentem nagy friss avagy bölcs beszéddel, hirdetvén tinek-

tek az istennek bizonságtételét; mert semmit nem Ítéltem,

hogy tudnék ti köztetek, hanem csak az Jézus Krisztust és

azt is megfeszítettet. És az én beszédem és prédikállásóm
nem vala emberi bölcseségnek hitet beszédében, hanem a

léleknek és annak erejének megmutatásában." Megint má-
sutt: „Tetszék istennek balgatag prédikációnak általa üdvö-
zíteni a híveket. Mért hogy a zsidók is csodát kévánnak, és

1 Telegdi a XVI. század legkitü- ' bival kapcsolatban adja el Szent
nbb katholikus egyházi szónoka volt. István megtérésének történetét. Töre-
Szentbeszédeinek három nagy kötete dékes mutatványunk az els részbl
1577— 1580. jelent meg Bécsben és való, melynek részleteirl a bevezetés
Nagyszombatban. A Szent István- fölvilágosítást nyújt,

napjára való beszéd két részében két ^ Az ezután következkben csak.

példázatot magyaráz : azt, mely Isten az els résznek befejezését adjuk,
országát a mu.^tármaghoz, és azt, 1

^ Egyszerbb,
mely a kovászhoz hasonlítja. Az utób-

|
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a görögök is bölcseséget keresnek: mi kedig prédikáljuk a
megfeszült Krisztust, a zsidóknak bizonyával botránkozást,

a görögöknek kedig balgatagságot." Ezekbl az tetszik meg,
mely alázatos és egyígy legyen az isten igéje, úgy annyéra,
iiogy közel sem oly maga mutogató, mint az emberi tudo-

mány és bölcseség. Mindazáltal, noha a mint ugyan ottan

írja Szent Pál, azoknak, a kik elvesznek: balgatagság; de
nekünk, kik üdvözülünk: istennek hatalmassága az üdvös-
ségre mindennek, a ki hiszen.

Töb és nagyob er vagyon azért az istennek igéjébe,

hogysem mint kívülrl tetszenéjek, avagy e világi emberek
alentanáják.^ Kit kpnnyü megértenünk és eszünkbe vennünk
az ü igéretikbl. Melyek egy elször oly lehetetleneknek lát-

tatnának, hogy majd senki nem hinnéje, hogy úgy fogna
lenni, a mint az Ígéretek tartják. De maga megleszen min-
den, valamit megmondott az isten . . . E világ egy elször hí-

zelkedik, minden szépséget és jót mutogat, de végre meg-
csal. Az isten viszontag úgy viseli gyakorta magát, mintha
semmit abba meg nem mívelne, a mit fogad; de várd végig

csak, meglátod, hogy az ü beszédében csak egy pont sem
esik héjába. St gyakran többet ád annál, a mit tle kérsz

avagy remélsz. A mustármaghoz hasonléttatik az beszé-

débe, mely attuP ersb, mentül inkább törettetik. Ügy va-

gyon dolga a mi urunk igérétinek is: attul bizonyosbak,

mentül több felöl ellenzettetnek.

FELEGYHAZI TAMÁS.
?—1586.

Az Istennek és az embernek esmeretirl.^

Micsoda az embernek f bölcsesége?

Esmérni az istent és önnön magát.
Hányféle az istennek esmeretil

Kétféle: egyik közönséges, másik idvösséges.

Micsoda az istennek közönséges esmereti?

Az embernek elméjében oltatott értelem, mely a ter-

mészetnek törvényébl és ez világnak teremtetésébl

megmutatja, hogy igaz és bölcs isten legyen, ki minden
tiszteletre méltó.

JNIicsoda az istennek idvösséges esmereti?

Az istenrl és az Krisztusban megjelentetett akaratjá-

ról való igaz értelem az igébl és az sz. léleknek világo-

1 Tetszenék, vagy az emberek gon-

dolnák, vélnék, sejtenék.

- Annál, megfelelleg a máig fenn-

maradt mentl-nek.
3 A XVI. században nagyon divato-

zott nálunk a káté-magyarázat, vagyis

a népnek vallási és erkölcsi tárgyú

rövid kérdések- és feleletekben okta-

tása. Ebben legnagyobb mester Fél-

egyházi Tamás, debreceni lelkipásztor

volt, kinek 1583-ben megjelent káté-

jából való a közölt részlet.
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sításából, hogy ez által a hívek örök életet nyerhesse-

nek, mint az isten mondja: Az ki dicsekedik, abban di-

csekedjék, hogy tud és esmér engemet.
Miben vagyon az embernek esmereti?

Az ö négy rendbeli állapotjának értelmében: Els az

ép természet, melyben az ember teremtetett isten képére^

szentségre és igazságra. — Másik az eset, az romlás^

melyben az ember minden lelki ajándékoktól megfoszta-

tott és haragnak fiává lett. — Harmadik az új teremtés^

melyben a Krisztus által a hívek felépíttetnek, az igébl
és az sz. léleknek erejébl újonnan születnek az örök
életre. — Negyedik az jövend tökéletességnek bírása az
testnek feltámadása után.

Mibl esmertetik az isten és az ember?
A szentírásból.

MAGYAR! ISTVÁN.
Virágzott 1590 körül.

Az országokban való sok romlásoknak okairól.'

1. A tobzódásról a táborokban.

Józanság és mértékletesség kell a vitézséghez. Ezzel vöa
Pompejuson gyzedelmet Július Caesar, ezzel bírá el Ázsiát
Alexander, ezzel ótalmazták hétszáz esztendk által, noha
sok ellenség ment reájok, az lacedaemonok az ö szabadságo-
kat. Most is vájjon s mi teszi ily gyzedelmesekké és rette-

netesekké az törököket? Nem znek táborokban friss la-

kásra,^ nem tobzódnak, nem részegeskednek, sokat éheznek,
szomjúhoznak, felénye tékozlást mint mi nem tesznek; ke-

nyereket, húsokat táborhoz készítik házoknál, megszokták a
vitézséghez illend nyavalyát,' és azért, ha a szükség kí-

vánja, csak azonriskásával, lóhússal, vérrel és sós húsból
csinált porból fzött domikával * is elélnek k s még sem
lassodnak meg dolgokban. Ezzel bírják ám k magokat. Mi
penig az táborbann is igaz úgy megkívánunk minden pompa-
ságot, jól lakást és részegséget, mint házunknál, maga még
honn is káros az. Sokszor úgy iszunk az jó borban, hogy
másnap jól felj még az nap is, s mi mégis hadnagyostól az
fészekben aluszunk és hortyogunk. Sok hadnagyság ^ vagyon.

^ Magyari István udvari prédiká-
j

még nagyobb nyomorra jut ; a har-
tora volt gróf Nádasdy Ferenc fkapi- 1 madikban más nemzetek példájára
tán3'nak és sárvári evangélikus paj). ' utal hasonló esetekben ; végre a ne-
Fmunkáját, mely stíl és tudomány
tekintetében egyaránt kitn, 160:^

ben nyomatta Sárvárt. Els részében
Magj^arország nyomorúságáról és az
elhatalmasodott bnökrl szól ; a
másodikban mutogatja, hogy ha a
vétkekbl ki nem tisztul a nemzet,

gyedikben a megszabadulás eszközei-

rl beszél. Els mutatványunk az els,
a második pedig az utolsó részbl való.

2 Nem lakomáznak.
^ Bajt, szkölködést.
* Leves.
* Hadosztály.
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jiiely alatt nem találsz annyi kópiát, mennyi cégért csak az.

Dunaparton is látsz. Nem vitéz emberhez, sem hadnagyhoz
illend az részegség, délig aluvás és hortyogás, kiváltképpen
Jiolott az egész keresztyénség rája bízza magát, hazáját, fele-

ségét, gyermekét. Ó ki hasznos volna, ha mi is abrakra fog-

\ án magunkat, hátrább hadnánk az jó lakásban és a vitézi

szenvedésekhez szokván, takarosan költenk tábori élésün-

ket, az jó vitézségben örvendeznénk s fáradoznánk, nem a
duskaitalban.^ De miérthogy mi a szép mértékletességnek
követi nem vagyunk, és egyszersmind fellakjuk azt, azmi-
vel sokáig elélhettünk volna, sokszor szükséget és fogyat-

kozást is érez táborunk, melybl dolgainkban való meglasso-

dás, egymásra való feltámadás, kóborlás és sok gonosz szár-

mazik ki, elannira, hogy még az éléshordók se maradhassa-
nak kár nélkül: mely miatt is gyakran koplalásra jut

igyunk, és az ellenség eltt való elfutamásra.

2. A békességrl.

Az gyönyörséges és kívánatos békességnek is felette

Igen szereti voltának mindazok a régiek, valakik országok
maradását és nemzetek jovát kívánták, és azért a békeséggel

ellenkez dolgoktól igen ótalpiazták magokat. Ezeknek pél-

dájokhoz képest mi is békeségnek és egyességnek legyünk
szereti és követi, ótalmazván magunkat mindazoktól, vala-

melyek az békeséget felbontják . . . Bizonyára penig csak

ott maradhat meg a szép békeség, a hol az igazság uralko-

dik, mely kinek-kinek az mivel tartozik, azt megadja. A hel-

véciaiak ersek voltak, mert mindennek kiszolgáltatott igaz-

sága, senki méltatlanságot nem cselekedett, mely miatt sze-

retet és nagy-jó akarat volt egymáshoz mindenekben. Ers
ország az, melyben az igazság szép békeségben tartja és sze-

retetben a lakosokat; nagy ervel sem árthatni annak.

Ó kívánatos és gyönyörséges igazság, békeség és egyes-

ség! Vájjon s mikor jsz az mi elepedett és nálad nélkül

megszakaszkodott szegény országunkban magadnak fészket

v^erni és lakóhelyet szerezni! Vájjon s mikor foldozod meg
elszakadozott ruháját édes hazánknak! mikor vetsz véget az

mi sok romlásink miatt való bújdosásinknaki Ó kedvességes

békesség! mikor csendesítesz le ugyan országunkban ennyi

sok változásokat? Térülj hozzánk is valaha immár egyszer:

találsz sok puszta helyeket itt is földünkben, építs még azo-

kat jobb állapotra. Te mindenható isten! ki vagy ennek ad-

hatója, könyörülj mirajtunk, és adj békeséget országunkban,

s az sok pusztaságot és romlást fordíts az pogányságra és

azokra a helyekre, melyekben szent neved segítségül nem
hívattatik, és az te szent fiad nem ismertetik!

1 Áldomás-ivás ; mértéktelen ivás, dzsölés, tobzódás. Duska szláv szó.
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MINDSZENTI GÁBOR, i

Virágzott 1540 körül.

János király utolsó uapjai.

Az urak elküldöttek mnket Gyulafehérvárra elre, hogy
urunknak ö felségének az számára készítenök ott el az szál-

lást; el is indultunk tüstént, de az nagy zápor miá az nap
csak Tövisig meheténk vala, és ott találkoztunk vala Eszék
urammal ö kegyelmével, ki megliozá az hírt, hogy Maylátli

uram Fogaras várát miképp ersíti vala, és az brassai

uramékkal alattomban miképp praktikái vala.

Másnap délre Gyulafehérvárra megérkezénk, és mindent
gyarló értékünk * szerint a legjobban elrendeltünk vala.

Vége lévén az gylésnek, eljve urunk ö felsége is Fejér-

várra nagy lassan; de jaj, hogy vala megváltoztatva szegény
urunk képe! Nem is niarada ott hosszasan, mert javasolják

vala az urak ö felségének, hogy jó volna az levegt változ-

tatni, rossz lévén Fejérváratt az sok sánc miá és víz miá az

leveg. Azért elinduláuk július els hetében Szászsebesre. De
ott mind gyengébb-gyengébb ltt jámbor urunk; búsulának
ezen ersen az urak: sokat is tanácsolkodtak vala magok
arról, hogy mit tegyenek, ha az véletlen halál meglátogatná
jámbor urunkat. Valának penig az furak közül ezek ott:

Verböc István uram, Trök Bálint uram, Petrovics Péter
uram, Eszék János uram (pécsi püspök), Vrantius uram és

György fráter barát uram.
Azonközben megjve Budáról az bizonyos hír, hogy ki-

ráljTié asszonyunknak július 7-én fia született légyen. Ez
hírre urunk felsége lóra ülvén, nem tekintvén veszedelmes
nyavalyás voltát, kimene az városból az táborba, azhol is

az hír már elterjedt vala. Vala is az nap nagy röm városban,
táborban, mert szeretik vala az népek az jámbor királyt, mü
kegyelmes urunkat.

Estve felé penig visszajvén az városba, midn urunk
lováról le akarna szállani, szegény urunk igen nagy nehezen
jöhetett le az lóról, ott állván penig az urak, monda nékiek
vidám arcával: „No atyámfiai, nagyon megnehezedtünk, de
nem is csuda, mert már gyermekünk is nyomott gondot nya-
kunkra; de kegyelmetek segítségével már csak ezt is elhor-

dozzuk."

Jár vala penig az is akkor urunknak eszében, hogy Bu-
dára menne fiát meglátni, de másnapon nj^avalyás ltt

^ Mindszenti Zápolya János király- ' dai gylést, a szászsebesi utat és János
nak bels embere, úgj^látszik, komor- halálát. Az egyszer, meleg eladás
nyikja volt. Kis emlékiratában élbe- e néhány lapnyi munkát a XVI. szá-

széli a király utolsó útját Erdélybe zad legszebb irodalmi emlékei közé
(1540), melyet Balassi és Majlát vaj- iktatja,

dák lázadása t«tt szükségessé ; a tor-
\

- Tehetséglnk, értelmünk.
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urunk, hogy fel nem kelhete. Az nap penig bennünket rendre
magához parancsol vala, és beszéli vala bven mindenekrl.
Más nap penig rosszabbul lévén urunk, magához parancsold
György barát uramat, kivel is igen hosszasan traktál vala az
országról, fiáról és az jövend dolgokról. Ezeknek utána bé-
parancsolá személyünket magához monda: „Te kegyelmed
készüljön, mert igéretünk szerént küldjük te kegyelmedet
Budára; mondja meg kegyelmed ott: rosszul vagyunk ugyan^
de ha isten meggyógyít, megyünk majd mü is Budára." E sza-

vak után megfordulván nagy-nehezen urunk, mondja azután
ezt: „Vagy halva Székesfejérvárra, azhol élve koronánkat
kaptuk." Ez szavak után halljuk vala mondani: „Uram
segíts! Uram segíts!" Visszafordulván penig egy fertály

múlva, int vala urunk, hogy adnék vizet, de nem ivott, ámbár
nagy melege vala.

Harmadnap reggel hívatá magához urunk az urakat;
inti vala ket az egyességre; ajánlja vala nekik hazáját, fele-

ségét, gyermekét; f bizodalmát penig György barát uramba
vetvén, reá bízá gyermeke dolgát.

Más nap szent mise áldozatját kívánván urunk, felállít-

tatok szobájában az szent oltár, és midn már György barát
készen várná a gyertyáknak meggyújtását — mert mondja,
vala az szent misét — hosszasan nem akartak azok meg-
gyúlni. Ennekutánna alunni kivánt urunk, de nem alhatott;

nem szólott szinte többet haláláig, és nyolc kínos napok után,

július 21-ik napján, meghala urunk szép csendesen.

Ez ln vége jámbor magyar királyunknak, kit minden
népek siratnak. Mü penig még az nap az urak rendelésébl
— jámbor szegény urunk többszöri igéreti szerént — az leve-

lekkel Budára indultunk, ez szomorú gyászhír megvitelére.

SZÉKELY ISTVÁN.
Virágzott a XVI. század közepén.

Világkrónikájából.'

1. Évjegyzetek.

5497—1535. Károly imperátor Tunis országából kiveré a
törököket, és esmét a tunis-királt ^ székibe lteté. — Doria
András, a Károly hadnagya, megveré a tengeren a Barba-
rosát,' ki nagy ervel a tengert állja vala.

5498—1536. Kassát megvevék a János király népe árúi-

tatás miatt, kit vastagon megdúlának és az f-f népet mind

^ Székely István szikszai, utóbb
liszkai tanító, végre gönci prédiká-

tor volt. Az eseményeket az eszten-

dknek (még pedia a zsidó és keresz-

tyén évszámlálás szerinti) jegyei alatt

röviden említi, de néha hosszabb el-

beszéléseket is szúr kí)zbe s a magj'ar

történetet bven beszövi.
- Mulei Hasszán.
2 Sereddin, a híres tengeri rabló.
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számkivotósro vivk. A városnak pedig elvevék szabadságát
és kapitáiit vetnek bele. — Erasmus ez üdöbe hala meg.'

5Í99—1337. Sznlinián niegveré Tótországban a németeket
és csellöket Kociáu liadnagysága alatt, holott hatv^-n faltör
álgyiit vesztének el.'

5500—153S. Xagy üstökös csillag láttaték ez esztendbe
és a következendöbe.

?. Málijtís királynak egy tnifája.

Mátyás király egy üdben mene ki az urakkal az mezére
mulatni és meglátván egy embert, hogy Budára menne, szá-

gulda hozzá csak maga, monda: „Bátya, hová mígy?"
Monda az: „Budára." Monda esmét neki: „Hova viszed a lu-

dat?" Monda erre az ember: „Menyekzöbe viszem a ludat."

Maga * az ember nem viszen vala ludat, csak megszült vala.

A király ezt hallván, monda esmét neki: „Eféle aggebet ná-

lunk holddal vetnek." Monda erre az ember: „Nálunk is ve-

tettek vala, de több ki nem kelé benne az aggeb atyádnál."

A király ezt hallván, nagy örömmel az urakhoz folytata,* és

megbeszéllé nekik, mint járt volna a szigíny emberrel.

Eféle trufái sokak vadnak Mátyás királynak, kikrl én
most többet nem írok.

Az els zsoltár.^

Bódog férfiú az, ki az hitetlenöknek tanácsokba nem
járt, és az bnösöknek után nem állott, sem az megcsúfolók-
nak székin nem ült.

De az úrnak törvényibe az akarata, az úrnak törvé-

nyibe elmílködik mind éjjel nappal.
Ez olyan lesz mint az a folyóvíz mellett plántáltatott fa,

ki az gyümölcsét adja az idejébe; kinek levele soha meg
nem asz, és minden az mit cselekedik, jó-szerencsés leszen.

Xem azkippen az hitetlecök; de mint az pelyva,® kit az
szél idetova fú.

Ennek okáért fel nem támadnak az hitetlenek az itíletbe,

sem az bnösök az igazaknak gyülekezetökbe. Mert az úr
jól ismer az igazaknak utat, és az hitetlenöknek utók elvész.

^ Rotterdami Erazmus, a nagy I
^ Székely az egész bibliát le akarta

humanista s a reformáció útkészítje. ' fordítani ; de csak Sz. Dávid zsoltá-
- Az eszéki csata, melyben Katzia- rait adhatta ki. A régi deák egyházi

nert megverték.
j

himnuszokat is lefordította s ezek
^ De. * közül való a következ mutatvány.
* Sietett.

I

® Ma is használatos polyva helyett.

Beöthy: Irodalomtörténet. L 13
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HELTAI GASPAR.
?—1575.

Magyar krónikájából.*

* A mohácsi viadalom.

Mikoron eljött vala Kisasszony liaváuak az liuszon-

kileucedik napja, mely szent Jánosnak f-vétele napja vala...

a magj'arok ... a sereg-rendezéshez kezdenek, A török is

mindjárt megmutatá magát. A nádorispán - megkerülé a ki-

rálylyal mind az tábort, és ujjával megmutatá a királyt,

hogy jelen volna és kész volna víni hazánkért halálig. És
szép beszédekkel inté mind a sereget. Azon közbe aláeresz-

kedik a dombról a török sereg. Innét is ütközetet fúvának
és dobolának, és egyberoppana a két sereg, és nagy viadalom
Ion közöttek. Végre hátat kezdenek a törökök adni.' Imezek
pedig tolongnak utánnok; és a törökök mind addig mászká-
lának, miglen a magyarokat az álgyuk eleibe csalák. Akko-
ron mindjárt kisüték egyszersmind a sok álgynkat (vala

pedig több háromszáznál) a magj^arokra, és az álgyuk nagy
romlást mívelének bennek, elannyira, hogy megkezde az

jobb szárnya tántorodni és hátat kezde adni. Mindazonáltal
ersen vitt vala az derék sereg a törökök ellen. De hogy az

jancsároknak seregére érének, és azok srn kezdenek lni,

meglaukadának a magyarok; mert számtalanok kezdenek
hullani az lövések miatt, és úgy kezdenek hátra futni. A tö-

rök lovagok pedig utánnok tolyának,^ oldalúi is útközének
nékik és a Krassó sebedékes érre kezdek ket tolni, és szám-
talan sok nép oda vésze az érbe.

A futásban a király Czetriczczel egybetalála, és mikoron
az érre találtának volna, Czetricz elméne és általúsztata.

A király utánna méné, és mikor a meredek parton ki akarna
a lóval hágtatni, visszaesék a ló véle, és a királyt fegyver-

ben az vízbe és sárba nyoma, és ott fulada meg az jámbor
Lajos király. Ott megtalálták annakutánna az testét. Tö-
möri Pál vitézül víván, az ütközetben hala meg. Az fejét

a császár kópiára téteté és az egész táborában hordatá azt.

Másod napon a török 'császár eleibe hozatá a foglj'okat,

a nemeseket, és szeme eltt levágata tizenötszázat bennek;
ezekkel áldoza az nap.

1 Heltai szász eredet ember volt, lenebb forrásokból a mohácsi vészig.

Kolozsvárott evang. pap és könyv- Kolozsvárott jelent meg.
nyomtató, majd kálvinistává s utóbb - Báthori István,

miitáriussá lett. Bibliafordító, nyel- i

^ Megfutának: latinizmus: tergum
vész, történet- és népfró volt egy

|

dare.

személyben. Magj'ar krónikáját Bon-
|

* Tolakodának.
fini után dolgozta, azután közvetet-

j
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Meséibl.

A kesselérl ' és rókáról.

Egy kesselö elragadá egy rókának a fiait és felvivé ket
az ö fészkébe, hogy fiaiuak enni adná azokat. Utánna futa-

lliók a róka, ós igeu könyörge neki, müvei liogy vissza adná
ueki a .fiait. De a kesselö nem gondola könyörgéssével, ha-

nem meg útállá- a rókát, mondván: mit csácsogsz? Nem
gondolok te veled, holott látom, hogy apró marha vagy. Nem
tartok tled semmit. A róka bosszankodni kezde, és el men-
vén, apró asszú fát kezde gyjteni és a fa környül rakos-

gatni titkon, a melyen a kesselönek fészke vala. Annak
ulánna tüzet hoza és a rakás fát a fa környül meggerjeszté.

És midn a füst mind lángostól fel kezdene menni a fának
ágai közzübe, és a fa tznek sebessége miatt csattogni kez-

dene, meg ijede a kesselö mind fiastól, és könyörgeni kezde

a rókának, mondván: Kérlek tégedet ides barátom, vond el

a tüzet. Ne gerjesszed; ím alá hordom fiaidat épen, soha nem
bántlak többszer.

Értdme

:

E fabula inti az urakat és a gazdagokat, hogy kevélyek

ne legyenek és a szegényeket és együgyeket meg ne utál-

ják. Mert egyik a másikkal jó. Mert ha az úr, nemes, gazdag
ember: nem következik belle, hogy az együgy szegény

ökör avagy disznó legyen. Bezzeg nem. Hanem is ember,
kinek istene és teremtje vagyon, ki az emberekre gondot
visel. És miért hogy igaz,' gyakorta az szent bölesesége

által úgy rendeli a dolgot, hogy a nagy urak, dúsak etc. oly

nyomorúságban esnek, hogy még a szegény embernek segít-

sége nélkül szkeiködnek. És gyakorta igen együgy ember
által, nagy nyomorúságba és veszedelembe esnek. Azért
mondják ezt közbeszéddel: Et formica suam habét iram;
kicsin a hangya: de meg tud azért búsulni.

Reggeli ének.

Immáron a nap feljvén

Könyörögjünk az istennek,

Hogy mind ez egész napon

Bntl minket megrizzen.

Nyelvünket megtartóztassa,

Bnre hogy ne mozduljanak,

Szemeinket befödözze,

Gonoszságra ne nézzenek.

Tiszták legyenek szíveink,

Gonoszt, bnt be ne vegyenek,

Kevélységet megenhítsen,

Etelt, italt mértékeljen.

Hogy mikor a nap elnyugszik.

És az éj elközelítend,

Ez világon tiszták legyünk,

Dicsérjük a nagy úristent.

Kesely.
Mesveté. lenézte.

3 T. i. az Isten.

13*
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Hogy a halál nem fél, sem hatalomtól, sem ertl, sem
tudomántól.'

Nem gondol a halál senkivel,

Sem kazdaggal sem kegyetlennel

:

Nem a pörlknek esküvésekkel,

Sem a patvarkodóknak nyelvekkel.

Nem gondol senki bölcseségével,

Sem okossággal vagy sebes észszel

;

Nem az uraknak fenyíttésekkel,

Sem a döllyeseknek ^ haragjával

;

Nem gondol a gyenge leányokkal,

Sem a szép eziffrás asszonnépekkel.

Nem gondol sem nagygyal sem
kicsiddel,

Nem marhával avagy szegénynyel.

Elsiet császár házába,

Mint a szegény s hitvány pász-

toréba.

Hol vadnak most miunyájan a

pápák,

A kardinálok és patriárkhák ?

Hol vadnak minnyájan az érsekek,

A prelátusok és a pispekek ?

A prépostok és a kanonokok,
A dékánok és vikáriusok ?

Hol vadnak a gazdag apáturak,

A priorok és gárdiánok 1

Hol a sok mester és a doktorok.
És a szántalanféle barátok ?

Hová lttek el a sok császárok

Es a szántalan nagy sok királyok ?

A külemb-külemb fejedelmek.

És a telhetetlen nemesek ?

Hol vadnak az igen kevély grofEok,

És a hamis Cancelláriusok ?

Hova lttek a kegyetlen dúsok,

A híresneves s a nemes vitézek ?

Hol vadnak a bírák és polgárok,

A miivesek és szántó emberek ?

Hol gyermek, leány és asszonyállat

És hol az egész emberi nemzet ?

Hol immár Paris s a szép Hélena,

Hol Tarquinius és Lucretia ?

Hol vagyon Plató és Porphyrius,*

A bölcs TuUius és Virgilius ?

Hol vagyon Tales és Empedoclss,

És a nagy mester Aristoteles ?

^ Az ú. n. haláltánc-versek, majd
festmények francia földön születtek.
A halálról írt taiikölteményekbl a
XUI. században fejldtek ott, a
nagyböjti beszédek hatásos illusztrá-

lásául, oly templomi színjátékok,
melyekben a halál, rövid párbeszéd
után, mindenféle rangú embert, tánc-
menetben egy jelképezett sírba von-
szol. E szöveg alaj^ján aztán meg is

festették e jeleneteket, temetk, tem-
plomok falára. Haláltánc-képek (ima-
gines mórt is) volt a nevük a tovább-

.

fejldésben azon képeknek is, melye-
ken a halál tánc néllcül hurcolja el

vigalmalkból, életfoglallíozásaik mel-
ll mindenrend áldozatait, maró
gúnnyal nyúlva be az egyházi, poli-

tikai óa társadalmi életbe. Mvészi

magaslatra e mfajta a német festé-

szetben jutott a XV. századi berni kis

és baseU nagy ábrázatokban. A tra-

gikus életkép magaslatára a XVI.
századi nagy ifj. Holbein János emelte,

híres fametszet-sorozatában. Bejutot-

tak az ily tárgyú képek, a bnbánat
ébresztésének eszközeiül, imaköny-
vekbe is, alájuk írt. int versekkel

kisérve, melyek a vallásos költészet-

ben aztán önálló elterjedést is nyertek.

Ezek az ú. n. haláltánc- énekek. Keltái-

nak itt közlött ilyen verse két más
hasonlóval. Vigasztaló könyvecske cím
prózai mvében maradt fenn s német
forrásra megy vissza.

- Dölyfös.
3 Kr. u. III. századi, Flátót

követ görög . bölcsel.
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Hol a nagy és ers Alexander

És az igen bátorságos Hector ?

Hol a drága császár Július,

Hol a vitézek Akhilles s Priamus ?

Hova ltt el az igen ers Sámson,

Az eszes és igen bölcs Salamon ?

Minnyájan oda vadnak s megholtak

Egy sem meniködett meg közzülek.

Minden embereknek kell követni

Ezeket és eképen njeghalni.

Minden ember ezen megálljon

És a halálhoz igen készüljen.

PESTI MIZSER GÁBOR.
Virágzott 1536 körül. ^

MeséibL
Az erdrl és parasztemberrl.

A mely idbe a fák is szólnak beszélnek vala, egy pa-

rasztember mene az erdöhez, kérvén tet, hogy hadna belle
egy szekercenyélnek való fát vágni. A parasztember, miko-
ron fejszéjét megkészítette volna, kezdé az erdbe a fát

egyenként mind levágni. Az erd magát eszébe vévé, és töt-

tét igen megbáná; de kés penitencia vala, mert semmit
nem használ a bánatjával.

Értelme :

Kérlek, vedd jól eszedbe, és tedd el-be tegzedbe.

És legven mindenkoron ez emlékezetedbe.

Hogy, mint az erd, kárt ne vallj cselekedetedbe.

Az oroszlánról és a vadászról.

A vadász és az oroszlán vetekednek vala. Az oroszlán

azt mondja vala, hogy ersb volna az embernél; végre an-

nira lön a beszéd, hogy a vadász vivé tet egy kképhez,
holott kifaragták vala, hogy az oroszlán fejét az ember lába
alá nyomta volna. Ott az oroszlán azt monda, hogy nem
volna ez elég bizonság a vadásznak, mert az emberek olyat

faraghatnának, melyet szeretnének; de ha az oroszlán fa-

ragni tudna, tehát az ember, lába alatt állana az oroszlán-

nak, és nem az oroszlán az ember lába alatt.

Értelme

:

Kinek mint mi tetszik úgy mondja,

És mindenkoron arra vagyon gondja,

Hogy az beszédét kedve után mondja.
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JEREMIADOK. i

A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról.*

Kegyelmes az isten, nem ver

örökké minket,

Egy szempillantásig hagyott most
csak el minket

;

De örökké való irgalmasságából

Ismeg felemel minket.

Szánja az úristen híveinek rom-

lását,

Az fiainak, leányinak romlását.

Noha most eltri, de el nem szen-

vedi

Nagy szidalom-vallását.

Ezeket szemünkkel látván el-

keseredtünk.

Ily éktelenségen magunkban el-

rémltünk.

Isten beszédében mi is, választot-

tak.

Csaknem kétségbeestünk.

Gyakran az istennek, noha sza-

vát hallgatjuk.

Megmaradásunkat ingyen sem re-

ménlhetjük.

Mert mind veszten veszni szegény

' országunkat

Szemeinkkel látjuk.

Egyik veszedelem a másikat ott

éri,

Hogy mind nagyot, kicsint ily kí-

méletlen üti.

Semmiképpen lelkünk szabadulá-

sunkat

Még hinnie sem meri

De vess véget, immár, uram,

büntetésünkben,

Fordíts szemeidet reánk kegyes-

ségedben,

Mert az te népeid majd kétség-

ben esnek

Ennyi nagy sok Ínségben !

Oh nyomorult foglyok, istenhez

kiáltsatok,

Nagy bizodalomban, reménységben

legyetek.^

Az ki kézbe adott, majd az meg-
szabadít.

Szemetekkel meglátjátok.

Az mi fiainkat siralomval elhat-

tuk.

Ezentl azokat nagy örömvei meg-

látjuk.

Mi ellenséginknek nagy veszedel-

meket

Nagy örömvei beszéljük.

A szentek példáját életünkben

kövessük.

Istennek ostorát tlünk el ne ta-

szítsuk,

Mert isten országát háborúság nél-

kül

Semmiképen nem nyerjük.

Sírván így könyörge az istennek

egyháza.

Mikor tatár miatt felföldnek ln
rablása :

Ezerötszáz hatvan és hat eszten-

dben
Mikoron írnak vala.

^ Ezen, a kor szenvedéseire, b-
neire és istenítélettl való rettegé-

sére vonatkozó énekek legnagyobb
részét Bornemisza Péter tartotta

fenn Énekek három rendben címíí

nagy gyjteményében, mely 1582-ben
Detrek várában jelent meg.

2 A hosszú ének lek elejét (öt vers-

szak) és végét adjuk. Közepét a nj'o-

mor képeinek raiza és bibliai példák

foglalják le.

3 Érdekes sajátság a régi magyar
verselésnek, hogy gyakran ugyan-

azon ragokat, ha más-más hangzó-

val fordulnak is el, rímeknek tekinti.
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Borucni issza Péter éneke az ország romlásáról,

Engöm elúntattak az magyari

urak,

Kiízték közölök az egy igaz Istent.

Valljon s mikor lészön jó Budában
lakásom !

Siralmas énnéköm tetled meg-

válnom.

Áldott Magyarország tüled eltá-

voznom
;

Valljon s mikor lészön jó Budában'

lakásom !

Az fölföldet birják az kevély ní-

mötök,

Szerémségöt birják az fene törökök.

Légyön Isten hozzád áldott Ma-
gyarország,

Mert nincsen tebenned semmi nagy

uraság.

Valljon s mikor lészön jó Budában
j

Valljon s mikor lészön jó Budában
lakásom

!

1 lakásom

!

Engömet kergetnek az kevély

nímötök,

Engem környülvettek az pogán

törökök.

Valljon s mikor lészön jó Budában
lakásom

!

Ez éneköt szörzék jó Husztnak
várában.

Bornemissza Pétör az víg ked-

vében.

Valljon s mikor lészön jó Budában
lakásom 1

Az átokról.^

(De maledictionibus.)

Rettenetes ez világnak mostan I Vedd eszedbe, ki nem féled istent

minden dolga,
|

beszédedben.

Csudálatos nagy vaksága és hatal- Miként leszen az te dolgod min-

massága, • den életedben.

Nem fog rajta az istennek semmi
igazsága, Ha uradnak Istenednek szavát

Sem haragja, sem csapása, sem nem fogadod,

irgalmassága. Mit neked mond és parancsol ha
meg nem tartandod,

Az ^isten megjelenté minden Reád szállnak rettenetes, veszedel-

akaratját, i mes átkok.

Hirdetteti szent igéjét, nagy irgal- lm megmondom : azon kérlek,

másságát.

Az bn elleri nagy haragját, röt-

tenetes átkját,

Nem akarja ez világnak örök kár-

hozatját.

Imezt írja szent Moizes ötödik

könyvében,

ö könyvének huszonnyolcad jó ne-

mes rendében
;

hogy meghallgassátok :

»Atkozott lészsz az városban,

átkozott mezben,
Itt az átok, azmit hirdet érts meg,

vedd eszedben.

Hogy uradnak istenednek nem lé-

szesz kedvében,

Jó szerencséd, elmented nem lesz

életedben.

^ Ez ének szerzjének Toldy Ferenc I A hosszú versezetbl itt az 1., 2., 4-11.
után Szkárosi Horváth Andrást tartják. . 32. és 47—56. versszakokat adjuk.
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Átkozott lesz a te csröd, min-

den maradékod,

Átkozott lesz te gyermeked, mind
fiad, leányod.

Átkozott lesz a te csordád, min-

dennem barmod.

Átkozott lesz a zsiros föld, nem
ád semmi hasznot.

Átkozott lészsz, a hol jársz, kelsz

minden életedben.

Megnyomorít az úristen téged nagy

Ínségben,

Átkozott leszen minden dolgod cse-

lekedésedben,

Mégnem elveszt az úristen nagy
hitetlenségben.

Rejád bocsát nagy döghalált,

hogy megemésztessél.

Igen megver nagy szükséggel, min-

den betegséggel.

Nagy hévséggel,- hidegséggel és

nagy dögösséggel,

Nag}' aszálylyal és rogyával,^ liogy

kesergettessél.

Érccé válik fejed felett a szép

csillagos ég.

Vassá válik talpad alatt az nagy

jó zsiros föld.

Port, harmatot, asszú hamut eszik

az asszú föld,

Megrepedez, úgy panaszol reád az

szomjú föld.

Ad az isten ellenségnek tégedet

kezébe,

Eloszlatol mindenfelé sok ország

szegibe.2

Az vadaknak, madaraknak te esel

körmökbe.

És nem leszen, te testedrl ki ket
elzze . . .«

lm megmondá szent Moizses Is-

ten akaratját,

Az bn ellen nagy haragját, ret-

tenetes átkját

Ám meglátják, miként várják az

ítílet napját,

Kik nem nézik az istennek semmi
jó tanácsát.

Mind a szentek az írásban azt

hürdetik nekünk.

Hogy az bntl eltávozni erssen
siessünk,

Mert reánk j az nagy árvíz, kiben

el kell vesznünk.

De nem hiszik,^ napról napra in-

kább elvakulunk.

De jaj nekünk, hogy közöttünk

nincs fejedelemség,

Miként vala Ninivében, jó királi

felség.

Ez országban meghidegült már
minden reménség,

Rejánk szállott az nagy vakság,

minden szemetlenség.

Romlásinknak egyik oka, feje-

delmek * vattok,

Nagy óhajtván mind az ország pa-

naszol rejátok,

Kémélletlen az földnépen csak

hatalmaskodtok,

Az istennek tisztességét nem ótal-

mazzátok. ^
Ha tanácsban egybegyltek,azon

tanácskoztok.

Az istennek igazságát miképpen
rontsátok,

Az istennek hív szolgáit hamis-

nak mondjátok.

Miként a vak az délszínben ugyan
tapogattok.

* Ragyával.
- Szegletébe, zugába.
2 Hisszük.
^ Femberek, kik közt a XVI-ik

században sok zsaroló ós kegyetlen

fosztogató volt, mint Balassi Meny-

hért, Basó Mátyás, Podmaniczky
János és Rafael. Országos végzése-

ket többször hoztak, seregeket indí-

tottak ellenök ; de csak sokára lehe-

tett ket a zavaros viszonyok közt
megfékezni.
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Azt tudjátok, hogy az isten meg-

vénhöclt már, nem lát.

De nem alszik, reánk pislag, noha

sok bosszút lát

;

Idgvól ^ látja ez világnak min-

den álnakságát.

Majd levágja az fejszével az go-

nosz term fát.

Igen törtök templomokat, árkát

igen hántok,

Ers bástyát, kfalakat erssen

rakjátok
;

De féljük ; j az ellenség, kit in-

gyen sem vártok.

Az istennek nagy haragja mert

száll tirejátok.

Az gígások elveszének az özön

vizében

:

Azonképpen ti elvesztek az sok gyü-

lölségben.

Boszontjátok az úristent az ke-

gyetlenségben,

Kiért estek mindörökké nagy kese-

rségben.

Megnyomorúlt közöttetek az

anyaszentegyház,

Majd elpusztul, nem épülhet lám

semmi igazság.

Tisztességben vala köztünk minap
az csalárdság,

De most nem kell az igazság, nem
kell az mennyország.

Örök isten ótolmazzad az keresz-

tyénséget,

Otalmazzad miközöttünk a te szent

igídet,

Adj miközzénk igazságos fejede-

lemséget,

Vedd el rólunk, örök Isten, az ke-

gyetlenséget !

Ezer ötszáz negyvenhétben mi-

koron írnának,

Tállyán szerzek ezt énekbe siket

magyaroknak.

Kik isteimek beszédével semmit

nem gondolnak,

Hogy meglássák miokáért rom-

lásra jutának.

KARADI PAL NÉVTELENJE.
Komédia Balassi.Menyhárt árultatásáról.^

. Elsrész.
Közbeszólók : Kasza Mátyás, Szénási István (Balassi emberei) és Balassi

Menyhárt.

Kasza. Gotthelf, gotthelf kegyelmes uram! Jó az német
királ! Az nagy istenre mondom, azt hiszem, hogy jóval j
Szénási. ímhol vagyon; megjött Bécsbl.

Balassi Menyh. Az nagy istenre mondom, ne hozna csak
jó választ, ismég ugyan olyan könnyen elárulnám az királt,

mint az elbb nagy sokszor, és im utolszor az erdeli vajdát.'

1 így jól.

• Az els magyar poUtikai színm
öt részbl áll. Az els részben meg-
érkezik Miksától Szénási prédikátor

8 jelenti, hogy bajos lesz megtartania
várait, mert az udvarnál nincs jó
embere ; a másodikban Tamás deák
tanácsolja, hogy legyen katholikussá
8 ezzel nyerje meg a hatalmas Oláh
Miklós érseket, kinél urának útját a

harmadik részben Józsa deák készíti

el ; a negyedikben Balassi megszám-
lálhatatlan vétkeirl vallást tesz az
érsek eltt ; végre az ötödik részben
Menyhárt fia, IBoldizsár megszökik a
császári udvarból, hol kezes gyanánt
tartották.

^ I. Ferdinánd és János Zsigmond
értetik.
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Kasza. De azt hiszem, hogy meglenne, és módot is talál-

hatnánk benne, hogy meglehetne. Ha Magyarországban több
Nagy-Bánya és Szatmár volna, az lenne jutalmunk/

Balassi M. Pokolban is el kellene menni Bányáért és

Szatmárért. De minden fejedelem olj^ hogy elhagyja magát
hitetni tanácsának," egy latornak haszontalan érdeme nél-

kül, st inkább árúitatásaért annit adna. De csak adná
vissza az vajda az feleségemet és ahhoz Munkácsot, kész vol-

nék ismég elárulnom és oda állanom. Sokkal inkább na-

gyobb haszonnal mehetnék oda, hogynem mint ide jöttem,

oda hagynám fiamat, leányomat is; mert tudom, hogy ha az
portára küldenék ket, kit igen akarnak, hát általok meg-
szerezhetném dolgomat török császárnál is, és jó értelmem
lehetne az vezérektl is. Jószágot jóllehet nem bíznának
reám, de kémeknek és árulóknak sok aranyat szoktak adni.

Török aranyam még kevés vagyon; mindent kellene mível-
nem, hogy gyjthetnék bennek.

Kasza. Én jól tudom, kit nagyságod nem ért, hogy
semmi hiteled immár ezeknél nincsen és böcsületed. Nem
tudom, micsoda haszonnal mehetünjj oda. Asszonyoméit
mindent kellene mívelnünk.

Balassi M. Próbáltam én azt immár háromszor is: bará-

taimat és ismerimet nagy Ígérettel és adománynj^al bér-

lettem vala reá, az vajda udvarában is küldettem vala amaz
embert, az kit tudsz, titkon ugyan ümagához; könyörgettem
neki az hatalmas istenért, hogy hozzája vegyen és megke-
gyelmezzen: és nagy hasznot teszek neki. mert az német Id-

rálnak mind hadát, álgyúit neki árúlom; d© azt üzené, hogy
eléggé árolám el immár; többször nem akarja, hogy
eláruljam: sem szolgálatom, sem enmagam nem kellek.

Nem tudom, mit míveljek, mert valamit tlem kí-

vánna, mindent mívelnék. E minap Lincbe Boldizsár fiam-

nak is megírtam vala ugyanezen akaratomat. De még Szé-

násival beszéllek, eredj, lásd meg amaz özvegyasszony ök-

reit, és vágasd le a konyhára ma; mert nincs mit adnom
szolgáimnak enniek. Lásd meg ha az Melit György asztagát

elcséplették, neked adom azt szolgálatodba.

Kasza. Megszolgálom, kegyelmes uram, de azt kíván-

nám, hogy az tenmagadéból adnád meg.
Balassi M. Az nem szokásom, nem is mívelhetem. Mos-

tan is elköltenek az aranyforintok az ládából, kiket el nem
akartam költeni, hanem másuvá is el akarok velem benne*
vinnem.

* Balassi Ferdinánd királytól Iza-

bellához pártolván, többi közt Szat-

márt, Tasnádot és Nagy-Bánj-át kapta
ettl.

2 A tanács szót a régiek iiárom-

féle értelemben is használták : éget-
tettek rajta tanácskozást, javaslatot a

legtöbbször — amint itt is — taná-

csost.

3 Belle.
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Kasza. Ottan adjon nagyságod ahoz az Bátoriak borá-

ban is az Mejígyes aljában.

Balassi M. Nem lehet mert társommal, Zayval, az titkon

köztünk köz. De ímhol Szénási. Te menj ki, járj el dolgod

ban. — Jó szerencsével Szénási!

Szcnási. Isten fogadja, megszolgálom nagyságodnak.
Balassi M. Mondd meg rövideden: az urak oda fel kiki

mind minem barátink"? Aztán szoljnnk az válaszról, kit

hoztál.

Szénási. Megmívelem. Érsek urammal^ ha kegyelmed a

hit dolgában egyes volna, hát igen jó barátja volna kegyel-

mednek; Bottyánit penig ingyen mondani sem merem.
Balassi M. Mondd meg; azt akarom, hogy tudjam.

Szénási. Ügy legyen, de ne vegyen kegj^elmed nehéz né-

ven. Császár az uraktúl azt kérdi volt: mit adjon kegyel-

mednek? Erre mondának azonnal: Ha felséged érdeme sze-

rint fizetni akar, és valamit adni, hát egy szál istrángot

adjon, kivel felakaszszák; és legyen neki érdeme szerint való

ajándék, iigymond. Ezt érsek uram házánál az urak között

az tanácsba mondja volt Bottyáni.

Balassi M. Minem ^ tet árultam el ; hanem Perdinau-
dust, az császárt, és az erdeli vajdát. Nem várnám az jó

uramtúl ezt; de elhigyje azt, az istenre mondom, hogy ha
szomszédja volnék, is megismerneje, mint az többi. Az
németujvári tó halában én is enném annit, amint maga;
az rohonci asztagokban is jó módon lenne részem; de ke-

szenje, hogy egymástúl távúi vagyunk.^ Az több urak mit
mondanak

1

Szénási. A mit kegyelmed cselekedett vélek, k is ugyan
szólnak. Erdeli pispeknek minden jövedelmét elvötted, az

barátod nem lehet.^ Váradi pispök haragszik rád tartomá-
nyáért. Soholt senki barátod.

Balassi M. Az arany pogácsák, kiket Nagy-Bányában
gyjtöttünk, jó barátim. Bestye'ároló gondoljon veletek!

sem urakkal, sem senl^J.vel, még istennel is avagy ördöggel
is. De mondd meg immár a választ.

Szénási. Ha kegyelmed akarja, Diós-Gyrt császár fel-

sége kegyelmednek adja örökben fiúrúl fiúra, ha Szakmárt
és Bányát kiadod kezedbl; mert ugyanes ez ideig adta az

fejedelem te kegyelmednek. Én tanácsom az volna, hogy ke-

gyelmed elvennéje; nám isten immár mindent eleget adott
te kegyelmednek, ezüstöt, aranyat; vetnél véget a sok isten-

1 Oláh Miklós.
- Minem a régi nyelvben több-

nyire = ugyan, vájjon, nemde ? —
Itt csak »hiszen nem« értelemben
vehet.

3 Németújvár, Rohonc : Batthyány-
birtokok, Vasban.

* Még lö56-ban, mikor Ferdinánd-
tól elször pártolt Izabellához, fog-

lalta el Bornemisza Pál püspök
birtokát.
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telenségnek és laknál nyugalomba Diós-Gyrben, békéinél

meg isteneddel is, és valaha immár lenne gondod iste-

nedre is.

Balassi M. Soha ez bestyét az nagy jámborságból ki nem
vehetem; most is immár prédikál. Minem prédikátornak
tartlak. — Lassan szólj nekem effelöl, elegem még nincsen,

mert ha az Szamos mind aranynyal folna is, még sem elég

volna énnekem.
S<:énási. A kinek az nem elég, az Isten sem elégítheti

meg.

TINÓDI SEBESTYEN.
1505—1556.

Szondi eleste Drégel várában.'

Az fövön tizenöt napig legeiének,

Esmeg jó Budából hamar készülé-

nek

Szancsákok, vajdák, békök egybe

gyülének,

Tizenkét ezerén álgyúkval eredé-

nek.

Vitéz Ali basa dolgába bölcs

vala,

Drégelvára alatt táborával szállá.

Az vár törésére álgyúkat állata.

Négy álgyúja, hat taraszkja neki

csak vala.

Jó vitéz Szondi György benn

porkoláb vala,

Békefahisi Gergely társa vala,

De akkort házához kikéredzett

vala.

Az megszálláskoron el-kirekedött

vala.

Töretni az basa kezdé Drégel-

várát.

Ott ám lerontatá egy szép magas
tornyát,

Szondi ott elveszte egy vitéz szol-

gáját, [alatt.

Jó Zoltai Jánost ; meghala torony

Els ostromot basa nagyot tetete,

Ott sok terek vésze, nem sokat

nyere
;

Ezt tévé Szondi Györgynek jó \a-

tézsége,

Ott meg akar halni : azt már
elvégezte.

[törte,

St az várnak falát, tornyát igen

Basa oroszfalui pappal kérette :

Az várat megadná, magát ne vesz-

.» tené

»Már késn költ ahoz« :
^ Szondi

csak ezt izené.

1 Khadum Ali, két ízben volt

budai basa, korában egyike az ügye-

sebb török hadvezéreknek és diplo-

matáknak. Els basáskodása idejében

1552 nyarán vezetett hadjáratot né-

mely {elsmagyarországi várak ellen,

melynek eredménye Veszprém, Drégel,

Szécsén, Busa és Buják elfoglalása

volt, részint ostrommal, részint fel-

adás útján. E hadjáratot, ebben a

drégeli ostromot is, leírta Tinódi

Sebestyén Bvdai Ali basa históriája

cím éneké>)en, úgy látszik, mindjárt

a hadjárat után, mert az ének már
1554-ben megjelent nyomtatásban,

az ezen évben Kolozsvárt kinyomta-

tott Cron/cá-ban. A közlött epizódot

dolgozták fel újabb költink közül

balladákban Czuczor (Szondi) , Erdélyi

(Szondi Drégelben) és Arany (Szondi

két apródja).
- Ma is hallani : korábban kelj, ha

ezt vagy azt akarod.
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Ezen igen kéri basát, nagyságát,

Vitézségre tanítsa két apródját,

És eltemettesse Szondi György-

nek tagját,^

Mert majd itt meglátják az ször-

ny halálát.

Sok foglya neki, kettt hivata;

Két énökös apródját élállata,

Azok eltt ily testamentumot szóUa:

Az Ali basának két apródját

ajánlá.

Gyorsan mind az négyet skar-

láttal ruházá,

Pínzzel kápájokat megtölté, meg-

raká,

Az Ali basának szépen kibocsátá
;

ö minden morháját az közöbre

hordatá.

Égeté, elveszte ; istállóba méné,

Jó lovait hegyes trrel általveré,

Török Bálint

Sirva vesziköl mást szegin Ma-
j

gyarország
;

Mert tle távozék hangosság vi-
j

gasság, '

Belle kikele sok fényös gazdagság

És fogságban esek egynehány ura-

ság.

Ezöu örvend vigan az terek csá-

szárság.

Hogy magyar urakban vagyon oly

bolondság :

Hiszik, hogy benne vagyon oly

jámborság.

Hogy fogadásában nem volna ra-

vaszsásr.

Lelkét az istennek ajánlá, igyéré.

Nagy derék ostromot Ali basa kez-

dete.

Nagy szép dárda Szondinak ke-

zébe vala,

Sebeslve, térdön állván vív vala.

Romlott torony alatt általltték

vala.

Az fejét az hegyrl alá vetötték

vala.

^ Jó Drégelnek vára ln basa ke-

zébe.

Szondinak az testét vivék eleibe.

Fejét keresteté, az testhöz viteté,

Mint oly vitéz embört nagy szé-

pen temetteté.

Jó dicséretbe ln Szondi vitéz-

sége.

Feje felé írott ^ kopját feltétete,

Ságra és Gyarmatra basa elerede.

megfofjatása.^

Bolondság tletök, fejenként,

magyarok :

Terek álnok hitit meg nem gon-

doljátok
;

Maga * csak tlem es sokszor hal-

lottátok :

Sok fejedelmeket mint csaltak,,

tudjátok.

Az tereknek hiti erssen azt

tartja,

Ha hittel szép szóval kavort ^

megcsalhatja,

Ajándokkal vagy lopva elragad-

hatja.

Isten azért neki mennyországot adj a.

1 Holttestét.
- Festett, innen : képíró. Elesett

hsöknek címerrel, felirattal díszített

zászlót szoktak a sírjokra tzni.
^ A Prini Péternek; Mailát István-

nak és Terek Bálintmii: fogságokról
cím históriás énekbl (1542), mely
voltaképen a magyar urakhoz inté-

zett, egyesiségre int versezet és Tinó-
dinak legsikerültebb kompoziciója.
A második és harmadik rész kihag\'\'a,

V. ö. Arany J. Török BálÍ7it-]á,va.\.

* Pedig.
^ Gyaurt, hitetlent — mint a török

a keresztyént nevezi
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St ugyan nagy parancsolat ez

üköztök,

Miként az szeretet parancsolat

néktök :

Ha az szeretetöt ti jól tisztölnétök,

Az terek bitinek bizon nem liin-

nétök.

Tudjátok, magyarok, hírsök

valátok,

Mig nagy szeretettel egymást hall-

gatátok
;

De mibelt keztetök ti megliason-

látok :

Ottan országtokban im mint pusz-

tulátok.

Im az terek császár mind ezen

örle,

ö álnok hálója ottan eltérié.

Jelös f-halakat vele megkerle,

Kikkel gazdagságot, sok szépsé-

gt lele.

St meg is halljátok császár ha-

mis voltát

;

Hogy jobban tudjátok óni maga-

tokat
;

Hogy hálóját veté császár Buda
alatt,

Ott benne fogata jó jelös halakat.

Drága halat egyet közzlök
választa.

Kinek serínsége többét feljíilmúlta

;

Azt császár magának bárkájában

tartá,

Az alábbvalókat mind elszalasztá.

Ez ln Terek Bálint, ki jó vitéz

vala,

Kinek terek császár sok hitöt ad

vala,

Az basák, szancsákok^ hitöt adtak

vala, [vala.

Szép ajándékokval t elcsalták

Terek Bálint, kinek olj" igen hitt

vala,

Hivségét hercegnek 2 ugy mutatja

vala, [vala.

Mind ezeknél feljebb némöttel vív

Teste szakadását nem szánja vala.

Intése nem tetszék az Prini

Betörnek,

Ki megmondta vala ez nemes
vitéznek [nek

;

Minden csalárdságát az császár hiti-

De bátorsággal álla vitézségnek.

Nagyon sokan terekek azon csu-

dálának.

Hogy bátrobb vitézt k soha nem
láttának.

De azt felle mondák bolond-

ságnak,

Hogy ily igön elhitt terek szép

szavának.

Oh e nemes vitéz mely igen

csalaték }

Hiti a császárnak mind elfeledtetek,

-Mert megfogaték és alá vitetek.

Minden szép javitul megfosz-

tattaték.

Duna mellett, mondják, Nán-
dorfejérvárba,

Csak harmad-magával tartják nagy

fogságba,

Mást es, mondják, vagyon nagy

bátorságába.

Mit tle kivannak, az nem fo-

gadtába.

[mondották,

Hallottam példába régen hogy

Az jó acélt soha úgy nem pas-

kolhatják.

Tiszta vassá tet hogy ellágyít-

hassák.

Hogy soha acélnak tet ne mond-

hassák.

* Török tiszti cím. - János Zsigmond kis királynak.
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Fohászkodik mastan sok gyakor

sirásval

Asszony feleségöd az két szép

fiadval.

Mert k élnek mastan az nagy

árvaságval,

Nagy sok boszuságval, gyámolta-

lauságval.

[gáidnak,

Örömök seholt nincs te jó szol-

Kik szivvel szeretnek, gyakran

fohászkodnak, [nak,

Egynehán közzülök tétova búdos-

Ha megszabadulnál, mégis sokan

várnak.

Csuda, mint ohítnak az te jó

barátid, [ségid,

Még azok is hogy kik voltak ellen-

Lennének nagy sommá kincsesei

segítséged.

Csak kiválthatnának az te sze-

retid !

[reknek,

Jól értitök immár hitit az te-

lirak ! úgy higyjetök hitetlensé-

göknek,

Egymást szeressétök, jobb ti fe-

jetöknek, [népnek.

Ügy leszen romlása gonosz terök

Tanácsot sokáig, kérlek, ne tart-

satok, [akartok.

Ha ez két viz között ti lakni

Mert ha csak hallgattok, szömben
ti nem vívtok.

Félk, hogy sokáig itt nem viral-

kodtok.

Kis András halála.'

Vévé magát Daczó Tamás az vizre,

Onnat adá magát kegyelömre.

Az vitéz Kis András juta az helre.

Hol megesködt vala kapu közt

nagy hitire.

Rajta nagy seb, mégis térdön vív

vala,

ö apródja oly igen kéri vala :

»Minden megfutamodt« mutatja

vala,

»Mi es elmehetnök«— sirva könyö-

rög vala.

Azt feleié : »siess hozzám apródom,

Mint lenne fiam az én étöm, itom.

Vitézök közt lenne rossz nyájassá-

gom,
Tudod itt esködtem, itt lészön én

halálom !«

Kapu közben nagy viadalt tart

vala,

Halálával semmit nem gondol vala,

Végre puskából általltték vala.

Egynéhány vitézivel ott elesött

vala.

A ZsignioDd-krónikából.

Tar Lrinc pokoljárata. *

Bódog asszony fogadása nap-

jában. (varasban.

Zsistmond császár Snama nev

Nagy szépen meghala az ágyá-

ban, [ságban.

A császárné asszony vagyon fog-

^ Szunya, Léva, Csábrág és Murán
váraknak megvevéséhl, mely 1549-ben
készült. Salm ]VIiklós hadjáratát be-

széli el a felsma^yaroiszági rabló-

várak ellen. Ezek egyike Léva, melyet
Daczó Tamás hadnagy védelmez.
Hogy Tinódi még ezekben a vesze-
delmes kalandorokban is milyen mély
falindulással gyászolja a magyar vité-

zeket : tanúságot tesz róla ez
az egyszer, négy versszakos, szép
ballada.

- A Zsigmond-krónika végérl

;

közbül egy, végén két versszak ki-

hagyásával. Népi, humoros hangjával
egészen elüt Tinódi rendes, lajstro-

mozó hangjától. Forrása eddig még
ismeretlen.
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Élt száz esztendt ez világ-

ban,^ [ban,

Ötvenegy esztendt az királyság-

Huszonhét esztendt az rómaiban,

Tizenhét esztendt az Csehország-

ban.

Zsigmond éle öt esztendt csá-

szárságban, [sában.

Ezer négyszáz harmincötben járá-

Az testtel sietének bé Pozsonba,

Onnat sietének kéncses Budába.

Tesznek mindenütt nagy óhaj-

tásokat.

Nagy jaj -szóval vonsznak sok

harangokat,

Bihar-Váradon temetek urokat.

Tesznek számtalan misemondá-

sokat.

Ügy forgódnak nagy sok rend-

béli papok,

Ott lobognak nagy sok viasz

istápok,

Veríteznek kövér nyakú barátok,

Mert pendülnek nagy sok arany

forintok.

[kiben,

tJltötték egy koporsóban szé-

Korouájában, szép öltözetiben,

Mondják, hamar írták szentek

köziben, [egyben.

Várják a két kezét, hogy érjen

Nagy kétségem vagyon, hogy
égbe menjen.

Csak valaki nékie ne segéljen
;

De mind éjjel-nappal zengnek fü-

lébe.

Azok ha vihetik szentek közibe.

Énekben hallottam, vagy volt,

vagy nem volt, [volt,

Tar Lrinc hogy pokolba bement

Egy tüzes nyoszolyát ott látott

volt,

Négy szeginéi négy tüzes ember
áll volt.

[uak.

Szózatot ott Tar Lrincnek adá-

Az nyoszolyát tartják Zsigmond
királynak.

Érsek, püspek, két paraszturak

voltának, [tanak.

Az négy ember hamis urak vol-

Érsek az hamis dézmaért kár-

hozott, [hozott,

Kancellárius levél-váltságért kár-

A két nemes úr dúlásért kárhozott,

Hamis vámsEörzésért egyik kár-

hozott.

[tott volt,

Nagy sok csodát Tar Lrinc lá-

Egy tüzes kádferedt ott látott

volt,

Zsigmond császár hogy benne fere-

dett volt,

Mária király leányával ott forgódik

volt.

[monda.

Ezt; császárnak Tar Lrinc meg-

Ezt feleié : lészen arról nagy

gondja.

Mint ágyát pokolból kiiktassa,

És hogy mennyországra igazgat-

hassa.

Koronának egy kis ágát elrontá,

Tizenhárom várast elszakasztá,

Nolcvan-ezer forintért zálogositá,

Budán Szent Zsigmondot av^^al ra-

katá.

[szörze.

Belé gazdagságot, papokat

Jószágot nagy sokat oda engede.

Szent Zsigmondnak azt felnevez-

teté.

Hanemha ásfvát avval kivethette.

1 E számot Tinódi jámborul az
gezésébl hozza ki.

alább elsorolt uralkodási évek össze*
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ILOSVAI SELYMHS IM':Tí:I^. i

Virágzott 1364 -74 körül.

A ha^ neves Tlioldi .>likl6sról való históriából.

Toldi riaüdld n: olasz nilrzzel ; öreg napjai.

Tboldira királyiiaL ^ egyszer lön
\

Mikoron Cj helyben lovon elbé-

haragja,
j

juta,

Bizonyt nem irhatoli mi volt an- I Üjhely piacára szépen bényomtata,

nak oka,
|

Oktalan néki nagy öklel fája
;

Három esztendeig nem ment bé
j

Piacon hogy nyargal, Izikiázik ló

udvarba,

Üj udvart ^ hirdete Németújhely

várába.

l'j udvarba sok nemzetségek

^
gyülének,

Jeles öklelések akkor ott levének,

Szép pályafutások, gyzködésök
lnek,

Egy olasz vitéztl de mind elejteté-

nek.

patkója.

Nagy öklel fáját hogy felhánja

vala, [vala.

Nyakában csuklyája úgy lógdogál

Drekán kapája, hogy rengdegél

vala
;

[csoda volna ?

Lajos király kérdi : vájjon s ki-

Nagy felszóval öklel társot kér

vala.

Az olasz vitéznek hírré adták vala
;

Tn emlékezetet az király Thol- Hamar jó lovára olasz felült vala :

diról.

Elz dolgot baráti megírták Üjhely-

bl:
Egy olasz az címert elvötte ma-

gyartól
;

Az vén Tholdi Miklós gondolkodik

maíráról.

Gyorson vén baráttal kópiát tört

vala.

Egybe roppanáiiak; nézik ezerén,

Olasz az nyeregbl esek messze föl-

dön, [ten,

Az barát akarja fejét venni men-
Király azt kiáltja : »Kegyelem néki

legyen.

«

Egy cseppet sem késék. Pesten

általmene.

Klastromban gárgyántól ^ barát-

ruhát vöve,

Kurta pejlovára mint egy barát ' Címere megmaradt jó Magyaroi-
üle, Dicséreti, tisztessége ln barátnak :

"Üjhely vára felé hamar el-kilép- így kegyeimeze meg király Tholdi

tete. Miklósnak.

Ln ezen öröme jó Lajos király-

nak, [szagnak.

^ Az Ilosvára való Selymes Péter
deák Kusalyk táján a Szilágyság-
ban éldegélt : írt Idari Péter név
alatt is. Több, tanító irányú elbe-

szél költeményen (í^ngy Sándor,
Az nagij Sze.nt Pál apostol, Piclonieus

király) jíívül megírta Az híres neves

Tholdi Millósnak jeles csdehedcti-

ról és bajnoLsájárói való históriái,

Beöthy : Irodalomtüiteiict. I.

1574-ben; legrégibb fcnmaradt ki-

adása 1629-bl való. Ez a gyarló
versezet forrása Arany Toldi-triiogiá-

jának ; Kisfaludy Károly A
Vörösmarty Toldi s Az sz
c. költeményeinek.

- Nagy Lajosnak.
•^ Vitézi tornát.
•' A fnöktl.

sastoll,

hajnol:
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. Ezeknek utánua liogy megvén-
hüdt vala,

Haja és szakála megfehérült vala,

Lajos király Budán egy gylést tött

vala : [vala.
i

Az vén Tholdi 3Jiklóst oda hívatta

Lám akkoron szintén Kassa vá-

rosában

Tholdi Miklós vala egy szép palo-

tában,

Széllel vigyáz vala világos ablak-

ban,
I

ígyen dörgöldik, fedddik ma-
|

gában

:

I

»0h én vén szakálom, hívatlan

vendégem !
^

j

Budára hívatott mostan király
i

engem,
j

Az ifjú vitézek megcsúfolnak én-
!

gem,
i

Király parancsolta, fel kell men-
nem énnékem.

!

De ha megállandod ott az te
|

bosszúdat,
|

Es megtanítandod most serdült

ifjakat.

Gyöngygyei megfzetlek, mint jó

szakálomat

;

De ha nagy szégyenbe hozod ten-

nen magadat

:

Szálonként tégedet én elkiszag-

gatlak.

Város piacára, szemétre kibánlak
;

De ha megmutatod magad az ifjak-

nak,

Gyöngyben és aranyban téged be-

foglaltatlak.*

Mikoron félj uta Tholdi
j ó Budára, \

Jó Lajos királynak fényes udva-
rába,

I

Ifjak tekintenek vén szakálárr,

Egyik az másiknak csúfságba így
szól vala :

»Ez ember, azt veíem, régeuten

molnár volt,

És az lisztes zsákot fejéhez ver-

ték volt.« .

Másik vitéz monda : »Bezzeg nem
molnár volt.

Nem látod-é inkább, hogy ez régen

halász volt ?

Apró halacskákot mern ez el-

nyelt volt,

Halaknak teteme állán kiütött

volt.«

Tholdit az harmadik megszólította

volt

:

)>Hallád-e te bátya ! — Tholdinak

azt mondja volt. —

Malacot királynak elébb hoztak

vala,

Látom ludat hoztál az is kedvös

nála.«

Az vén Tholdi Miklós ezt hallgatja

vala, [vala.

Mondhatatlan ezen igen megbúsult

Hét tollú buzgánya köntösujj-

ban vala
;

Köntösujjal kiket az hol érhet vala,

Ottan ez világból az kimúlik vala,

Még királyhoz juta, addig hárma
meghala.

Jó Lajos királynak ezt bémond-

ták vala :

Tholdi vitézekben hármat megölt

vala
;

Azonban Miklós is királyhoz bé-

juta
;

Király kérdi okát, miért mivclte

volna 1

^ Az alábbi humoros részletekben
kzett népi forrásáhuz.

Ilosvai bizouvára szorosan csatla-
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oKirály ! h.', nom nézném vité/.i

vultv)niat,

l^Iajcl fejedhez verném hét tollú

botomat

;

Másszor megfeddenéd apró köl-

keidet,

Meg nem esufohiájak vitézi vén

fejemet.

«

.Vkkor Tholdi Miklós királylyal

így jára,

Azonban a gylés Budáról eloszla,

Tholdi Miklós hazaméne Nagy-

• faluba,

Két esztend múlván Tholdi Mik-

lós meghala.

Ott vagyon mostan is Miklós

feje csontja,

Szertelen temérdek agya-kopo-

nyája
;

Még most is ott vagyon nagy öklel

fája,

Híres ez világban szíve, nagy bá-

torsága.

Vétek ez ln benne, hogy része-

ges vala,

Minden reménsége boritalban vala.

ö nagy erejének nem sok hasznát

látá,

Semmiben marháját meg nem sza-

poríthatá.

GERGEI ALBERT, i

IIistúi*i-a egy Áríjirus uevü királyfiról és egy tündéi* szúz-
leáuvról.

Azokat megkérdé, hogy mi dolog

volna 1

Ifjú Argirusnak így feleltek vala :

»Egy atyától valók mind ez hár-

man vagyunk,

Az atyánktól maradt örökségen ví-

vunk,

Ez három jószágon mi meg nem
állhatunk.

Ha igazat itélsz, szódra rá hall-

gatunk.

A bocskor s palástnak oly ereje

vagyon,

Hogy a ki ezekben felöltözve va-

gyon.

Háromszor magát az ostorral

sújtván,

Hát három ördögfi nagyan vínak
j
Azt mondja : ott leirvek, a hol én

abba, * akarom,

Iszonvú ordítást azonnal meg-
^

hallá,

A/, melynek miatta haja feláll

vala.

Azt alítja : sárkány és oroszlán

volna.

Egymásra találtak, vívnak a bar-

langba.

Monda magában : »Ki magát
megölné.

Isten országának lakója nem
lenne,

De jobb nekem, úgymond, men-

nem a barlangban,

Hadd szaggassanak el oroszlánok

abban.

«

[lángba,

Hogv elközelgete, tekintvén bar-

^ Mutatványunk a rege második
!
zik be az itt elbeszélt esemény. Ár-

részébl való ; Árgirus királyfi a
;

girushó\ vette Vörösmarty Csovgor
tündérleányt keresi, de semmiképen

j

és Tünde cím tündéries játékának
sem tudván megtalálni, már meg tárgyát,
akarja magát ölni ; ekkor követke-

j

14*
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Minden kétség nélkl azonnal

ott leszen,

Hogy ha dolgaiban bátorságos le-

szen, [ezen,

Nemde nem méltó-e haragudnunk

Kinek egymás nélkül semmi haszna

nincsen ?

Középs öcsénknek hagyott ily

hatalmat

:

Valamikor akar, minket leszállíthat,

Amely miatt vallunk sok boszúsá-

gokat

:

Lássad, édes bátyám, te ítélj iga-

zat.

«

»Atyafiak vattolc, mit vívtok?

azt monda,
j

Hallgassatok reá az én monda-
j

somra

:

j

Én majdan titeket igazítlak' jóra,'

Amelyik érdemli, annak ítélem

ma.«

Három felé három nagy hegyet
[

mutata,

Hoffy a ki elször onnét vissza-

jutna,

A hasznos jószágot, mert an-

nak adná.

Hova futamnának % készek lnek

hozzá.

A bocskort lábára, palástot vál-

lára
'

Felvéve, az ostort markába szorít;! ,
|

Háromszor magát sújtja és így

szólla :

»Hipp hopp, szeretmnél legyek« ;

azt monda.

Mint sebesen ltt nyíl íöldri

ragadtaték.

Míg visszatórének, mindaddig vi-

tetek.

Hallhatatlan messze hirtelen távc-

zék, [ték.
í

Szerencse szegénynek ilyen jó ada- 1

Középs ördügfi mihelyt haza-

juta,

Megtudá, Árgirus hogy elment

volna,

ö tudományával szegényt leszál-

lítá :

Egy nagy hegyoldalba, íöldre esett

vala.

Hallhatatlan messze hirtelen

ment vala.

Mert immár utánna nem mehet-

nek vala :

Keserves Árgirus magát si-

ratja.

Még csak madarat is nem láthat

vala.

Magában gondola, hogy hegyre

felmenne,

Nagy keserves szemmel minden-

felé néze.

Magát az halálnak mindjárást

ereszté,
'

Azomban a hegynek egyenest eredé.

Szintén kenyere is már elfogyott

vala,

Egy kis pogácsája ruhájában vala,

Éhségét gyökérrel enyhíti vala.

Teljes harmadnapig' el-feljutott

vala.

Drága nagy szép várat láta hegy-

tetején,

Kinél soha szebbet nem látott élté-

ben.

Akará, hogy e vár felé közelmenj en

;

Egy szép leány jve várból eleiben.

Mindjárt megismcré, hogy Árgi-

rus volna.

Asszonyhoz a leány mindjárt fu-

tott vala
;

)>Ihol j Árgirus, asszonyom !'< azt

mondja
Mely szóra az asszony mindjárt ar-

• cúl csapta.
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»\'ujjon s ki hinné el ? mit ha-

zudsz elttem ?

Vsak álmodlnm híttad, a/.t inkúhl)

elhittem.

«

Mis szolgálója is ez híren ki-

fiita,

J^átá, megismeié, örömmel meg-

tére :

»Asszon3'om ! szeretd ihol j«,

így szóla.

Annál is szörnyebben asszony arcúi

csapa ;

Harmadik futamék, az is ott raeg-

látá, [szóla :

Asszonyhoz beméne, ilyen szókat

»A te szép szeretd ihol j, asz-

szonyom !«

Azt is arcúi csapa, nagy haraggal

mondván :

».Megbolondultatok, ti, amint

arányzom,^

Vagy tréfát tartónak alíttok,'' mint

látom.

Lehetetlen dolog, hogy ide

jne,
Azt emberi nemzet ingyen se re-

mélje, [jnie.«

Ha szárnya volna is gond volna

Leányok kiálták, hogy bizony

jne.

ö maya ir^ncdszer kétséggel ki-

mé ne,

Mihelyen meglátá, ottan megis-

meré :

Fáradságát látá, rajta keseríile,

ö sok búdosásán megesék a

szíve.

Kiterjesztett kézzel nyakára

borúla,

Nagy öröme miatt ugyan nem szol-

hata.

Gyenge lágy ruháját könyvivel áz-

tatja,

De szíve sokára helyére megálla.

»Hogy érdemlettem ezt, monda,

szép virágom,

Én édes szép rózsám, nagyszép

Árgirusom ?

Kész vagyok már érted halált meg-

kóstolnom,

Ugy is nagy sokszor volt immár
e szándékom.

«

Egymás szeretk közt mely szo-

kott lennie.

Egyik a másikkal nagy sokat be-

szélle
;

De hogy senkinek már neheze ne

lenne.

Csak rövid beszéddel minden em-

bert értse.

HARCI ES LAKODALMAS ENEKRK.

Túri György éneke. ^

Zöldítsétek egek hamar az erd- Ellenségeinkre egyszer hogy kikel-

ket.

Hogy próbálhassuk már nyugodt

fegvverünket !

jünk.

Török pogányokkal vígan megüt-

közzünk.

^ Gyanítom, sejtem. bajvívó ügyessége ' miatt a török i k-
2 Gondoltok. nek valóságos réme volt. 1571-ben
' Túri György Kanizsa és Palota Kanizsa alatt történt elestérl egy

várának kapitánya s korában — a históriás ének is maradt.
XVI. század közepén — különösen
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Deli Kortván béget kezünkbe ke-

rítsük,

Délceg Mehemetet lovárul öklel-

jük.

Hiszem, az magyarok, mikoron ki-

ütnek :

Pogány ellenségnek bátran szem-

ben mennek.

Kik hamar elttök futnak vagy el-

esnek,

Magyar fegyverétül terétve feküsz-

nek.

Adjad nasy úr-isten, vitézi tettek-

kel

Végházunk ^ kérlcetljcn sok pogány
fejekkel.

A végbelieknek tartsd meg ereje-

ket
;

Hogy pogány vérében mártsák

fegyvereket

!

Az ezer ötszázban és az negyven-

nyolcban

Éneklé Túri György vérszomjúzá-

sában.

Adliortatio inulieruni.'

(Asszonyok inlésej

Mastan egy iííjú megházasodott,
j

Mert ha bánatját látják szívednek,

Ojonnan hozta szép házastársát,
\

lííjak, kik látják, csak niegcsúfol-

Kit ugyan szeret mint önönmagát

;

[

nak, [nek.

Nagy szép beszéddel otet így ok- '. Tégödet mondnak az ehl készült-

tatja :

Asszony ! szép társam és szép

virágom.

Ha isten minket ketten összvebír,^

Tanítlak tégöd, kérlek, hogy ne

bánjad.

Ha mikor, asszony ! tégöd szól-

lítlak, [nak.

Mondj akkor engem édös urad-

Mert hanem mondasz édös uradnak,

lííjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak.

Tégödet mondanak szóihatatlan

társicak.

Mikor vendégök házunkhoz j un-

nék, [uek,

Ha mikor ketten vendéggé hín-

nak,

Nyelved és az szád kérdve szól-

janak.

Mert ha ok ketten sokat csácsog-

nak,

lííjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak,

Tégödet mondnak csácsogó szaj-

kónak.

Mikor egy úton csak ketten me-

gyünk,

Eléttem ne járj akkor hogy me-

gyünk,^

Mert ha eléttem járandasz, félk,

Iffjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak,

Vígasságot mutass jámbor vendég- j
Tégödet mondnak kabala-vezérnek.^

^ Végházaknak, végváraknak a

törökölíkei határos várak neveztet-

tek ; ezeknek folytonos csatározásban

álló rségei voítak : a végek vagy

végbeliek. Maga a vég szó a várak

elé szokott íratni ; így Vég-Szendr,
Vé£;-Ónad stb.

2 E kedves humoros vers a Lu-
gossy-kódexben maradt fenn.

•^ Egyesít, összetart.

* A köznépnél ma is úgy szokás,

hogy a férj járjon ell.

^ Kabüla = kanca-ió.
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Ha mikor kotten egy úton me-

gyünk,

Te palástodat hátamra ne add,

Mert lia palástod hátamra adod,

líTjak, lak látják, csak megcsúfol-

nak,

Engömet mondanak asszo)nj nza-

marának.

Az bort házunknál ámbátor
igyad,

De az korcsomat te ne gyakoroljad,

Ha gyakorlandod te az korcsmát

:

lü'jak, kik látják, csak megcsúfol-

nak,

Tégödet mopdnak jelös borcsiszár-

nak.^

Ha mikor követök házunkhoz

jönnek,

Te meg ne felelj az követöknek.

Mert ha megfelelsz az követöknek,

Ifíjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak :

Tégödet mondnak az Simon bíró-

nak.^

A>.>zuiiy szép társam ! ím mást.

megmondom,
Te bneidet én el nem szenvedm

;

Ha bneidet én elszccivedöm,

Ifíjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak,

Engömet mondnak kél ageb egtjik-

nek.^

Ha mikor ruhát néköd vehetk.

Ruha tetled. megtisztöltcssék,

Mert ha a,z ruhák rólad lesírnak
;

Ifíjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak :

Tégödet mondnak puhán kötött

rokka vak.

Ha az piacra el-kilépendesz.

Sokat ne késsél és ne terécselj,

Mert ha mulatsz és sokat teré-

cselsz,

Ifíjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak,

Tégödet mondnak ítélmesternek.

Kevés búzá?ikat, kevés lisztün-

ket,

El ne tékozljad az mi morhánkat

;

Ha eltékozlod az mi morhánkat

:

Ifíjak, kik látják, csak megcsúfol-

nak,

Tégödet mondnak feneketlen kas-

nak.

^ Célzás valami példabeszédre. Ma
is mondják, ha a n kocsiskodik

:

Simon bíró hajtja a lovakat. Szir-

may szerint a példabeszéd vala-

mi Simon nev miskolci bíróról

maradt fenn, aki felesége helyett

Az mi házunkat te tisztán tartsad.

Kicsin cellánkat gyakron megsö-

pörd,

Mert ha házunkat rusnyául tartod, —
Ifíjak, kik látják, csak megcsúful-

nak,

Tégödet mondnak rusnya cundo-

rának.*

Ha megfogadod, magam igérem,

Morhám éspénzem mind tiéd leszen,

Te lészsz énnéköm nagy tisztös-

ségöm
;

Ifíjak, kik látják, meg nem csúfol-

nak,

Engömet mondnak nagy boldog

embörnek.

Ha nem fogadod : Isten ne ment-

sön

Bottul, pálcátul az te hátadat,

Piras orcádat szégyönvallástul.

Hátadnak hosszát szép sudár pál-

cátu\

mindenféle asszonynak való dolgot
végzett.

^ Borcsiszár (tréfásan a lócsiszár

mintájára) = részeges.
^ Ageb (vén kutya), régi gúny-

szó ; Heltainál igen sokat fordul el.
^ Gondra
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Ez tanóságot tavai kilelek. ' Akkor fejszével vágták a vizet.^

Szainos vizének magas a partja. Az énekszörzt mondják jó emboi-

nek.

Házasok

A vlegénu :

Sokszor kértrm én az Istent nagy
}

szívem szerint,

Hogy mutasson társat nékem az
'

világ szerint,
|

Kivel holtig együtt éljek az Isten

szerint.
|

Társul ada az Üristen téged én-

nékem,

Hogy te lennél nyavalyámban nagy

segítségem,
i

iMindenekben ékességem, nagy tisz-

tességem.
I

Egyetemben az Úristen soká él-

tessen,

Gonosz hírtiíl-névtül minket meg-

rizzen

És egvmással mind holtunkig meg-

elégítsen.

Piros gyenge szép orcádra tekin-

tetemben,

Vedd eszedbe, mire intlek nagy örö-

memben,
Hogy mind holtig maradhassunk

tisztességünkben.

Az te nyájas víg szömélyed ná-

lam így kedves,

Beszédemnek ha leéndesz te enge-

delmes, [csére'tes.

Lesz érötte mindeneknél nagy di-

^ A téli idnek, mikor a víz be van
fagyva, tréfás körülírása.

- Borneuiisza énekgyjteményébl

;

luüit a versfkb kikerül. Nyilas
István és Zsámboki Anna lakodal-
mára írták. Versfknek nevezzük néha
a verssorok, többször versszakok
kezd betit, melyek a régi szo-

kás szerint olykor a szerz nevét
vagy ajánlását hozták nyilvánosságra.

éneki.2

Nevekedik hírünk-nevünk és

tisztességünk,

Isten szerint szeretettel, ha együtt

élünk, [rajtunk.

Az Istennek áldomása leszen mi-

Vígan látjuk házasságnak drága

gyümölcsét,

Jliudeunemíí jószágunknak neve-

kedését,

Ha hallgatjuk szeretettel egymás
beszédét.

Segét minket az Üristen ez világ

szerint,

Nyugalmat ad holtunk után más
világ szerint,

Ha most élünk az Istennek tör-

vénye szerint.

Nálad hagyom az én hitem,

drága zálogom.

Szerelmemet egyetembe véle aján-

lom, [ajánlom.

Ez mai nap én magamat néked

írjad el-bé víg szívedben az mit

most mondok.

Mert nagy drága kéneset most én

tenálad hagyok.

Kirl neked jövendre nagy sokat

szólok.

Légyen nálad én zálogom mind
egy röjtett kénes.

olykor pedig valamely deák monda-
tot tartalmaznak. —• Nyilas István

1560-ban Nagyszombat fbírája s az
ottani reformált egyháznak egyik
oszlopos embere volt. Zsámboki Anna
talán a történetíró Zsámboki János-
nak testvére. Szilády Áron szerint a
verset Nagy Bánkai jMátyás írhatta,

ki akkoriban nagyszombati protes-

táns tanító volt.
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A^ Le két szép szemeiddel gyak-

ran rám tekints,

Intésemrl enizem mindonkoron

moiíemlíts.

Akar én hol jáijak-keljek ez

világ szerint,

Néha bátor távol legyek szöinó-

lyem szerint,

Víg szívemben nálad vagvok sze-

rehnera szörint.

Summa szerint, víg szerelmem,

beszédem értsed,

]\Iindenekben az nagy Istent fél-

jed, tiszteljed.

És az én tisztességemet te meg-

rizzed.

Responsio :

Az virág így szól viszontag szere-

tjének,

Kikrl mostan szereztetett ez kis-

ded ének,

Mert k ketten Isten szerint így

beszéllettek :

Nálam kedves és szerelmes az te

beszéded.

Drágalátos, tisztességes minden in-

tésed.

Víg szívemben helyeztetem mint

drága kéneset.

Nem akarom megbántanom te

víg kedvedet.

Az miben megesmérhetem te erköl-

csedet.

Ahhoz szabom én elmémet és éle-

temet.

Az Üristen együtt minket soká

éltessen,

Mindennemíí sok gonosztúl meg-

oltalmazzon.

Házasságnak gyümölcsével meglá-

togasson :

' Szentlélekkel az Üristen megkör-

nyékezzen,

l'jgymás között szerelmünkben

megersítsen.

I Az ers jobb kezével minket

rizzen.

Az Üristen adjon nekem olyan

malasztot,

I
Hogv tehessek kegvelmednek olv

!

szolgálatot.

Kivel kivess víg szívedbl minden

bánatot.

Menybl legyén az Istentül nagy

segedelmem,

Hogy lehessen kedves nálad az éii

erkölcsem,

Mindenekben engedelmes az én be-

szédem.

Bátorítsa én elmémet Isten ma-
lasztja,

Hogy lehessek bánatodnak vígasz-

talója, [mola.

Szükségednek segítje, jó társ gyá-

Oh mely szívem szerint kérem aás^

nagy Üristent,

Hogy éltesse velem együtt te ke

.
gyelmedet.

És érthessem mindenekben te er-

kölcsedet.

Kegyelmednek ajánlottam ez

nap magamat,
Szüleimnek holtig való szolgálato-

mat,

Tam'tottak és viselték minden gon-

domat.

Jézus m:unk esztendei, kik el-

múltának.

Ezer ötszáz negyr^ennyolcat kik

megírtanak.

Az két félrl kik egymásnak ígyen

szóltanak.
*



BALASSI BÁLINT. 1

1551-1594.

Borivóknak való.

Á.Z iéö dicsérete?

Áldott szép Pünkösdnek gyö-

nyör ideje,

Minden egészséggel látogató ege,

Hosszú úton járókat könnyebbít

szele !

Te nyitod rózsákat meg illato-

zásra,

Néma fülemile torkát kiáltásra,

Fákat is te öltöztetsz sok szín

ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép

, violák,

Folyó vizek, kutak csak nékud

tisztulnak,

Az jó hamar lovak is csak tebenned

vígadnak.

Mert fáradtság után fejeket, tag-

jokat

Szép harmatos füvei hizlalod azo-

kat,

Üj ervel építvén zésh?z inokat.

St még az végbeli jó vitéz kato-

nák.

Az szép-szagú mezt kik szélylyel

bejárják,

Most azok is vígadnak, az üdt
mulatják.

Ki szép füven lévén, bánik jó

lovával,

Ki vígan lakozik vitéz barátjával,

S ki penig vitéz fegyvert tisztíttat

csiszárral.

1 Balassi vallásos énekeinek, melye-

ket Rimái verseivel cgj-ütt nyomtat- poris

lak, négy els kiadása elveszett ; az
|

ismert legrégibb lG76-ból való.
i

- Eredetiben : In laudem tem-
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Cjul még az íüld i;; mindenütt 1 Ily jó idt érvén isten kegyel-

tctóled, mébül,

Tiáztúl lionuilyábul az ég is tévé- Dícsírjük szent nevét fejenkint jó

led. szíbül,

Minden teremtett állat megindul Igyunk, lakjunk egymással vígan,

te benned. szeretetbül.

Losonczy Aiiua nevére.

Mire hadsz el engem,

Ha nálad nélkül is elfogy én éle-

tem ?

Lelkemet szállotta meg nagy ke-

serség,

Csak nasv bánat lészen életemben

mar veg :

Oh én szívem mint ég !

Hogy szerelem miatt örök kínba

esek.

Oly nehéz lelkemnek attul elválása,

Ki szerelmét hozzám igazán mu-

Mint testnek halálba.

Vagyon az lélektl nehéz távozása..

Szinte mint hogy a test mikor az

lélektül [titül

;

Fáj, hogy eltávozik, mint szere-

Igy ái'\'a fejemtül

A vált el, ki engem szeretett " híí

szivbül.

én két szememnek szerelmes vi-

lága ! [mola

;

Keserves fejemnek te valál gyá-

Mire hát bánatra

Hagyál el engemet, ilyen árva-

ságra !

Szegény fejemet már mivel vigasz-

taljam.

Szívemnek keservét kinek pana-

szoljam ?

Magam hová fogjam,

Ha siralniim miatt én ugyan elasz-

tam.

Igazán tertínt ez is méltán én raj-

tam, [adtam,

Mert ok nekül magam búcsút neki

Szegényt háborgattam,

Hozzám nagy szerelmét semminek
tartottam.

Azért én kegyetlenségemnek jutal-

mát, [hasznát

:

Most veszem háládatlanságomnak

Fejem árvaságát,

Méltán vallom immár gyámolta-

lansásíát.

' Nem volt ketts szíve, ki miatt én-

nekem
Nemde nem kedvedért hagyék el Kellett volna félnem vagy idege-

egyebet.

Vájjon s kinek ajánlottam szerel-

memet ?

Szerettem-e többet ?

Tudod, kedveltelek egyedül tége-

det.

Csak te valál nékem minden ékes-

sígem.

Szerelemre te gyútád szívemet né-

kem
;

nednem

:

Tudom mit írt nekem,

Ers esküvíssel mint bízlalt meg
engem.

Ne kövessen azért senki engem
ebben, [ben

;

Hanemha ki akar gyötrdni szívé-

Mert egész éltében

Hív szerelem mását nem löli min-
denben.
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Az ki mo.^t ezeket öszv eszedé- Ki más szz kezére

gette, — Mint tudatlan ember

Szeretje után kesereg szívébe" : kül ereszte.

ok ne-

A ina(}yar nenizelnek romlott állapotáról.

Oh szegény megrümlott s elfogyott ínséged n s árad, véled egy ágy-

magyar nép, ban hál,

A'itézséggel, névvel, hírrel vagy B étkeid helyett rakódik apró tál.,

igen szép
;

Kár, hogy tártától, úgy, mint seny- Ki szánhat ? bánd magad, nyo-

vedend kép, morúságodat

;

Elmenetedre nincs egy utad is ép. Mert nézi, nem érzi az csak rom-

lásodat
;

Kedvelt, böcsült véred lett csú- A ki építhetné te szép országodat,

foltságossá, Könnyen múlatja el csak záloglási-

Szablyádnak b zsoldja nagy ol- dat.

csosagossa,

Megcsorbult nemzeted változott

korcsossá,

Neved ékessége nagy utálatossá.

Föld reménségére felnevelt iir-

fiak !

Sem pénz, jószág mostan, s méltó
"* árú posztó,

Xem indít, hogy szolgálj, megsz-
kült az osztó

;

Csudáld, hogy minden rend nem
kóborló s fosztó.

Szemétre vettettek, úgy mint köz A nagy orv mert kicsinyt ször-

t}-úkfiak,
' nyebb felakasztó.

Zsírokkal hízódnak az idegen fiak.

Hozzád nem különbek, mint az Oh kedves nemzetem, hazám,

ördögfiak. édes felem !

Kivel szerelmetes mind tavaszom,

Hazádnak szép vége mindenütt telem :

csonkán áll, Keseregj, sírj, kiálts istenedhez ve-

Sereged szép száma fogy, romol s lem : [jelem,

szállton száll
;

Nálad, hogy szeretlek, légyen e vers

Vitézek ! mi lehet

E széles föld felett

Szebb dolog a végeknél ?

Holott kikeletkor

A sok szép madár szól,

Kivel ember ugyan él

!

Mez jó illatot,

Az ég szép harmatot

Ád, ki kedves mindennél

Katona-ének.

A végek dicséreti.^

' Ellenség hírére

Vitézeknek szíve

Gyakorta úgy felbuzdul 1

St azonkívül is,

Csak jó kedvébl is

Vitéz próbára indul

:

Holott sebesedik.

Öl, fog, vitézkedik.

Homlokán vér lecsordul.

1 Eredetiben : In laude.m confiniorum. A végefcról 1. a Túri György éneké-

hez csatolt jegyzetet. (211. o.)
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Véres zászlók alatt

Lobogót kó]»iát

Vitézek ott viselik,

Roppant sereg eltt

Távol a sík mezt
Széljel nyargalják, nézik,

A párduc kapákkal,

Fényes sisakokkal.

Forgókkal szép mindenik.

Jó szerecsen lovak

Alattok ugrálnak,

Hügyah trombita riad.

Köztök ki strázsát áll,

Ki lováról leszáll,

Nyugszik reggel, hol viradt.

Midn éjten éjjel

Csataviseléssel

Mindenik lankadt, fáradt.

Az jó hírért, névért,

A szép tisztességért

ök mindent hátrahadnak.

Emberségrl példát,

Vitézségrl formát

Mindeneknek k adnak.

Midn mint jó sólymok.

Mezn széjjel járnak,

Vagdalkoznak, futtáinak.

Ellenséget látván.

Örömmel kiáltván,

ök kópiákat törnek,

S ha súlyosan vagyon

A dolog harcokon.

Szóiittatlan megtérnek
;

Sok vérben fertczvén,

.Arcúi reá tervén ^

zt sokszor megvernek.

A nagy széles mez
S a szép ligeterd

Sétáló palotájok
;

Az utaknak lese,

Kemény harcok helye,

Tanuló oskolájok
;

Csatán való éhség,

Szomjúság nagy hévsé:.

Fáradság : mulatságok.

Az éles szablyákkal

Méltán örvendeznek.

Mert fejeket k szednek :.

Viadal helyeken

Véresen, sebesen,

Halva sokan feküsznek

Sok vadmadár gyomra
Gyakran koporsója

Vitézül holt testeknek.

Oh végbelieknek,

Ifjú vitézeknek

Dicséretes serege :

Kiknek e világon

Szerte szerint vagyon

Mindeneknél jó neve,

Mint sok fát gyümölcscsel

Sok jó ozerencsékkel

Áldjon isten mezkbe.

Könyöryés.

Láss hozzám úristen kegyelmes Az te szent, nevedet kiért örökké

szemeiddel, áldom.

Nyomorúság<jmban vigasztalj szent
!
Nagy gyarlóságomat te látod nyil-

lelkeddel, ván tudom :

Sok bosszúságomat hogy elszenved- _ Keserségemben ha sokáig tar-

hessem tasz.

Jó leikiesmérettel. Felsi'aodet nieübántom
;

^ Arcban, . szemközt támadván.
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De idején kérlek uram az te ne-

vedért,

Lelkemben meg ne sérts téged meg-
bántásimért,

Az én szemeimnek gyarlóságból

esett

Keserves sírásiért.

Oltalmam mindenkor mert bizony-

nyal te voltál,

Mind azolta fogva, hogy ez vi-

lágra liozál.

Sok nyomorúságból megszabadítot-

tál

Es mellettem forgottal.

Az kiktül ok nélkül én az szidalmat

vallom, *

Nyelvek nehézségét most fejemen

viselem :

De hiszem, úristen, hogy mind még
örömmel

Ezeknek végét érem.

Rövid szóval uram nyavalyámat

megértsed,

En árva fejemet igazságoddal

mentsed.

Ellenségem ellen az prókátorsá-

got

Szent nevedért felvesved.

Nincs azért énnékem kívüled se-

gítségem,

Mert sem jó barátom és semmi
nemzetségem,

Nincsen jó szomszédom, ki mellet-

tem fogjon,

Hanem csak te istenem.

Akármint titkoljam eltted bíinei-

met,

De el nem röjthetem eltted titkai-

mat.

Mert látod szívemet, vezérled úta-

mot,

Tudod gondolatimat.

Imha nem nagy kín volt ez világ-

ban vajúdnom,

Nékem nyavalyásnak gyámoltalan

bujdosnom, [miatt

Ilyen ártatlanul gonosz nyelvek

Nagy szidalmat vallanom.

Siralomtul szemem immár meg
nem száradhat,

Orcám barátim közt víg kedvet

nem mutathat.

Mert mind hátra hagytak, hanem
csak egyedül

Szánj engem nyomorultat.

Szívem mely szomorú, életem oly

nyomorú.

Az én tekintetem mindenfelé sa-

nyarú,

Keservesen lelkem testemben gyöt-

rdik.

Mert megemészt nagy bosszú.

Keserves bánattal ez verseket hogy

írám,

Sanyarú könyvekkel levelemet áz-

tatám.

Elfogyott fejemet ellenségem ellen

Az úristenre bízám !

Boldogtalan vagyok.

Mert kínaim nagyok,

Beborult ifjúságom
;

A szokatlan dolgot

Es a nehéz jármot

Búcsú-ének kedveséhez.'

Már megszokni nem tudom.

Régi idm elmúlt.

Most másképen fordult, —
Szomorú az én sorsom.

1 Ez énekbl alakult — az erede-

tinek legnagj^obb részét megtartva —
a leghíresebb kuruc bujdosó-nóták

egyike : az Ószí harmat után, me-
lyet tárogató síp mellett még 1790-

ben is énekeltek.
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szi harmat után

Végre mikor aztán

l'újdogál a hideg szél,

Nem sok id múlván
Sárgul hulldogálván

Fáról a gyönge levél,

Zöld erd harmatját,

Piros csizmám nyomát,

Hóval lepi bé a tél.

Én szemeim sírván,

Könii}'eim csordulván,

Néznek csak keservesen
;

Bús szívem zokogván,

Csaknem meghasadván
Bánkódik nagy ersen !

Ki miatt naponkint,

Látok szomorú kínt

Szenvedek én testemben.

Istenem, mit tegyek.

Immár hová legyek,

Mire jutok végtére?

Ila mind búval élek,

Ezentúl mit érek,

Élek-e még kedvemre ?

Vagy mind holtig ár\án

Járok, csak bút látván

Megyek keserségre ?

Ennyi gyötrelemmel,

Vagy ennél' is többel

Ifjúságom mint éljem ?

Jobb lesz a darvakkal

Vagy más madarakkal
Öszszel búcsúmat vennem,
S mennem oly országra,

Hol irígyim soha

Nem szólhatnak eUenem,

Talán elmentemmel^

Búcsúvételemmel,
,

Ha utamat követem,

Cíonosz irígyimnek,

Kik most reám törnek,

N}elvök elkerülhetem !

Ha nem látnak, talán

Nem szólhatnak reám :

így kedvök bétölthetem.

Azért szerelmedre.

Világod kedvedre,

Éld ezentúl, kívánom

;

De én fáradságom,

Kedves virágszálom,

Éretted nem sajnálom.

Légy jó egészségben,

Addig míg az isten

Éltet, szívbl óhajtom;

Szívem, isten hozzád

!

Megbocsáss, ha szolgád

Vétett beszédében
;

Mert, noha nehezen,

De tled elmegyen,

Ki téged szán szívében.

Lesz-é véled szemben ?

Láthatd-é e testben ?

Maga tudja az isten !

Immár sólymocskádat,

Kedves madárkádat,

Kit karodon hordottál.

Klárisokkal rakott,

Szkófiummal varrott

Lábzsinóron tartottál

:

Bocsásd el békével

Szegényt, — hadd menjen el,

Reá ne haragudjál.



XI'XiYEDlK SZAKASZ.

A KATHOLIKUS VISSZAHATÁS
S A NEMZETI HARCOK KOEA.

PÁZMÁNY PÉTER.
1570-1637.

Az Imádságos könyvbl.

A szeretetért.^

"Úr Isten! ki annyira szerettél minket, hogy egyetlenegy

Fiadat értünk adnád; az nj avalyái, fáradságai, kínszenve-

dései által minket, háládatlan és pártos szolgáidat megvál-
tottál. Ezért a te véghetetlen szerelmedért kérlek, gerjeszd

fel szívemben ama tüzet, mels'et szent Fiad a világia hozott,

írd és oltsd be lelkembe új parancsolatodat, melyben azt

hagj^ád, hogy téged mindenek felett, felebarátainkat pedig

mint magunkat, és azonegy él testnek tagjait szeressük,

nemcsak szóval és nyelvvel, hanem valósággal és cseleke-

dettel.

Adjad, Ür Isten, hogj' nemcsak jóakaróimat, de te éret-

ted ellenségeimet is szeressem; és a te szent Fiad példáját

követvén, imádkozzam, tiszta szívvel gonosz akaróimért.

1 A hato(}ik részbl.
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Véííy ki, Urain! én bellem minden gylölséget, irigységet

. s felebarátom ellen való nehézséget; hogy a tökéletesség-

nk kötele, az igaz szeretet lakozzék bennem, és miképen te

iiiogboesátod vétkeinket, úgy mi is igazán megbocsássunk
ellenünk vétetteknek.

Téged pedig Uram! oly állhatatos és buzgó szívvel sze-

resselek, hogy sem élet, sem halál, sem szegénység, sem gaz-

dagság, sem öröm, sim háborúság el ne szakaszszon szerel-

medtl. Ki ne szeretne téged Uram! aki minden szépségnek,

vígasságnak, gazdagságnak, gyönyörségnek elfogyhatatlan

kútfeje vagy? Csak kicsiny árnyéka a te szépségednek min-
den világi szépség; csak asztalodnak apró morzsalékai e vi-

lági állatok jóvolta, melyben sok fogyatkozások vannak, és

meg nem elégíthetik lelkemet. Azért térülj a te nyugalmad-
hoz, oh én lelkem! és csak azt szeressed, aki téged öröktl
fogva szeretett, és sokkal inkább szeret, hogy sem az anya
szereti egyetlenegy fiát. Ha még a fene oroszlánok is szere-

lik a velk jóltevket, miért nem szereted tehát, oh én hálá-

datlan és kemény szívem! a te Uradat Istenedet; ki téged a
földnek, tengernek és minden teremtett állatnak urává tett;

ki az ö egyetlenegy Fiának iszonyú kínjával megszabadított

léged; ki önnönmagát Ígérte jutalmául szeretetednek? Sze-

resselek téged. Uram! Ki elbb szerettél engem, örökkévaló
szeretettel szerettél engem, és tenuenma gádort teremtél en-

gem ; mikor elestem volna, felemeltél engem ; mikor
meghaltam volna, viszont megelevenítél engem ; amaz
igaz pelikán madárnak,^ a mi Urunknak drága véré-

vel. Mindezekért Uram! tartozom, hogy teljességgel neked
adjain szívemet és nem egyszer, hanem számtalanszor tarto-

zom. Adjad azért, én édes Istenem, hogy az én lelkem ger-

jedezzen, és megemésztessék szerelmedtl; és igazán azt

mondhassam sz. Pállal: „Élek én; de immár nem én, hanem
él bennem a Krisztus." Uram! mit kívánjak egyebet tled
e földön, vagy az égben? Elolvad az én szívem és testem,

oh én szívemnek Istene! a te szerelmedben. Oltsd el Uram!
a te szerelmed tüzével bennem a világi kívánságoknak tzét.
Lágyítsd meg akaratomat a te akaratodra; keményítsd meg
a világi kívánságokra, a mi szerelmes Urunk- és Megvál-
tónkért, ki él és uralkodik mind örökkön örökké. Ámen.

A Kalauzból.

-4 föld és oktalan állatok alkotásáról.'^

A földben és a földi gyümölcsökben metszett pecsétit

az isteni bölcseségnek csak az láthatja által, aki ezeket al-

kotta és felékesítette. Csudálhatja a szent írás, és csudálták

^ A pelikánról azt tartották, hogy fiait a maga vérével táplálja.
- Az els könyv második részébl.

Beöthy: Irodalomtörténet. I. 15
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minden üdbeli bölcsek, hogy a föld e világ közepett funda-
mentom, és támasztott oszlop nélkül felfüggesztetett. Mert
amint Aristoteles irja, oktalan barom, aki nem csudálkozik,
honnan légyen, hogy ha a földbl egy marokkal felemelünk,
alá rohan; az egész föld pedig mozdulatlan áll egy helyen,
minden stömpöly ^ és támaszték nélkül? Ennek oka nem
egyéb, hanem hogy az Isten hatalma tartja a föld határit.

De mint szent Basilius ^ írja, ha okát adhatnók is a nehéz
földnek fundamentum nélkül való állandóságának, abból az
Isten bölcsesége világosban fénylenek, mely így rendelte a
világ állapotját. Ebbl nevekedik Istenünkhöz való bizodal-

munk. Mert ha Isten a nehéz földet vastagon tartja a világ
közepin: mi bennünk is a gonoszra hajlandó természetet úgy
megersítheti, hogy helj't áll és Istentl el nem szakad gyar-
lósága.

Hogy ne szóljunk a föld gyomrában termett ércekrl,
ama lassú és fogyhatatlan tüzekrül, melyek a hév vizeket
melegítik a föld alatt: egy kis füvecske, egy term fának
állapotja megismerteti az Isten bölcseségének hatalmát. Te-
kintsd meg, úgymond szent Basilius, a búzaszárnak mennyi
csomója vagj^on, hogy elbírja a teli búzafejet! A zab szalmá-
nak ilyen teli térdecskéi nincsenek, mivel a zab könny, és

nem kell nagy er fentartására. Lásd mennyi polyvába ta-

karta, és mely hegyes kalászok kopjáival, mint latorkertek-

kel, környülfogta a búzaszemet, hogy a madarak és férgek
hozzá ne férjenek! Gondold meg a nagy állófák ágbogú gyö-
kerének ers fondameutomit, melyek a szelek és égiháborúk
ellen helyben tartják a nagy fát, melyet sok száz ember sem
tarthatna igyenessen! Jusson eszedbe, mi módon zöldülnek
kikeletkor a fák; mint szívják az ágak titkos és megfogha-
tatlan csatornában a nedvességet; ebbl mi formán nevelnek
vesszket, leveleket és gyümölcsöket.

Az oktalan állatokban ennél is nyilvábban tetszik az

Isten bölcsesége és gondviselése. Mert noha okossággal nem
élnek, eleit, utóiját dolgoknak meg nem gondolhatják, mi-
kor valamihez kezdenek: mind az által táplálások, szapo-

rodó nemzések és oltalmazások rendit oly jó móddal köve-

tik, mintha bölcs okossággal bévelkednének. Mert a bölcs

Isten természetekbe oltotta, mit kell mívelniek. Ugyanis ki

nem csudálná, mi módon táplálja Isten az égi madarakat?
Mikor a téli fergetegekben mindeneket belepett a temérdek
hó, és úgy elárasztott minden füveket a süt dér, hogy
sem zöld füvet, sem magocskákat nem találni a földön; mi-

kor az emberi okosság meg sem tudná gondolni, mint kel-

lene csak egy madárkának ételt keresni a mezben: Isten,

^ Talapzat. nagy görög egybázat3'a ; a keleti egy-
- A Kr. u. a IV. században élt Láz szerzetesrendéinek szabályozója.
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aki az ö népét negyven esztendeig kenyér nélkül táplálta a

pusztában, csudálatosképpen táplálja az égi madarakat. Bá-
torítván ezek példájával a híveket, hogy meg ne fogyatkoz-

zanak az isteni gondviselésnek bizodalmában. jNIivel a ke-

resztény ember bízvást így szólhat Istenének, midn szük-

ségbe esik: Uram, ha az oktalan állatra ily gondot viselsz,

elfeledkezel-e a te hasonlatosságodra teremtett fiaidrúl, ki-

ket Szent Fiad vérével megváltottál és dicsséged örökösivé

tettél! Ha a kisded állatokra ily gondod vágyon, mentül
nagyobb vigyázásod vagyon az emberekre?

Csudálkozik szent Basilius a hangyákon, kik a követke-

zend télre oly gondot viselnek, mintha jövendrül gondol-

kodnának, oly fáradhatatlanul munkálkodnak az élésszer-

zésben, hogy holdtöltekor éjjel-nappal egyaránt takarnak.

Az élésnek pedig a föld alatt szép tiszta helyt szereznek,

holott mind egy szuszékben,' téli prófontjokat tartják. De
hogy a búza ki ne csírázzék a földben, elharapdálják púpját
és tetöcskéjét, melyen ki szokott fakadni és így magtalanná
teszik. Hogy pedig meg ne rothadjon takarmányok nedves-

ség miatt, szép tiszta üdt várnak, kihordják, verfényre
terítik és megszárasztják búzájokat. Mind ezeket meggon-
dolván, úgymond szent Basilius, álmélkodva azt kiálthatom
szent Dáviddal: Bezzeg csudálatosak Uram a te eselekede-

tld! mindeneket bölcsen rendeltél felséges Isten.

Másutt ezen. szent doctor csudálkozik a méhek rendtar-

tásán. Ezeknek, úgymond, mind szép rendes országnak, min-
den szertartások helyesen vagyon. Egy király közöttök,

nieljTiek noha fulánkja vagyon, de senkit ezzel meg nem
sért. Mintha intené a fejedelmeket és hatalmasokat, hogy
késedelmesek legyenek a büntetésre. St a méhek között is,

akik nem követik királyok szelídséget, hamar megbánják,
mert marások után ottan ^ meghalnak. Ezzel is a bosszúál-

lások kívánása megfojtatik bennünk; és a békességes egyes-

ségre izgathatunk. Mikor kasba szállanak, elször királyok-

nak öregb és temérdekb töltéssel ersíttetett palotát csinál-

nak; azután, noha geometriát nem tanultak, de szép egyfor-

mán, hat szegeletü házacskákat raknak lábokkal és szájok-

kal; melyekhez hasonlókat sok méregetéssel kellene a bölcs

raathematikusoknak csinálni. Ilyen formán pedig azért

csinálják cellájokat, hogy több házacska férjen a kosárba,

és boltosok ^ is légyenek, hogy egyik a másik alatt le ne sza-

kadjon. A munkát úgy elosztják egymás között, hogy néme-
lyek terhet hordanak a mezrül; némelyek azt lerakják a

terhes méhekrül; némelyek lépet csinálnak, simítják és

fundálják a cellákat, némelyek pedig, mint szakmányosok,
italt visznek a munkásoknak, nemcsak szájokban, de szár-

* Veremben. |

'^ Azonnal.
|

^ Boltozatosak.

l*
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nyokat is megnedvesítvén. Az égi háborút idején megérzik
és hazatakarodnak s veszteségben vannak. Mikor eljö az étel

ideje, egyszer s mind észnek; együtt nyugosznak el, együtt
kelnek fel. Mert estve felé, midn nagy döngésbeu vannak,
egy, aki erre rendeltetett, körül-röpül, két vagy három tö-

mérdek döngessél jelt ád, és ottan mindnyájan hallgatnak
s elnyugosznak; reggel hasonlóképpen ébresztetnek a mun-
kára. És jóllehet az egész emberi okosság sem tudna sem
viaszát, sem mézet csinálni: de ez a kis férgecske könnyen
megcsinálja. St az emberek a mai napig sem tudják, mibl
és mi módon gyöjtik a méhecskék a mézet, Aristoteles és

Plinius azt írják, hogy a levegégbl vékony harmattal együtt

esik alá hajnalban az édes nedvesség, melyet a méhek behor-

danak kosárokba. Egyebek azt írják, hogy a virágok nedvessé-

gét szívják és abból érlelik a mézet. De akármint légyen, nagy
bölcsessége tündöklik Istennek a kis férgecskékben; melybe
oly természetet oltott, hogy azt meg tudja csinálni, amit az

okos ember meg sem tud érteni. Mely gondolattal méltó, hogy
lebocsássa szárnyát, mint a páva, rút lábait látván, az emberi
dagályosság, és az tudományában s bölcseségében fel ne

fuvalkodjék; egyebek felett magának valamit ne tulajdonít-

son, látván, hogy megelztetik a férgecskék mesterségével.

Prédikációiból.

A halálrúl.^

Akarjátok-e érteni, mit tészen az, hogy meg kell halnunk"?

Annyit tészen: hogy, valamit bírunk, valamit remélünk e föl-

dön, azt mind el kell hagynunk. Annyit tészen: hogy minden
pompáktúl és gyönyörségektül, minden tisztekti és méltó-

ságoktúl, minden atyánk-íiaitúl és barátinktúl, minden jó-

szágunktúl és gazdaságinktúl el kell szakadnunk. Annyit

tészen, hogy a léleknek a testbi ki kell menni, e világot el

kell hagyni, olly útra, olly országba kell lépni, mellyben az

eltt nem volt; és nem tudja, ki lészen vezetje, angyal-e vagy

ördög. Annyit tészen, hogy ez a test elsben egészségti és

erejétl, azután minden érzékenységti, minden világi édes-

ségti megfosztatik, föld alá tétetik, férgekti megemésztetik.

Annyit tészen, hogy Isten ítél-széki eleibe kell menni. Oda
pedig sem szolgánk és barátunk, sem kincsünk és gazdagsá-

gunk nem késérhet, hanem csak cselekedetink jönek utánunk,

és azok érdeme szerént vészszük az örök jutalmat.

Ez a halál, melyen által kell mennünk: ennek emlékezetit

kell szívünkbe oltanunk, ha szentül akarunk qlui. Tudta Áb-

rahám, mely hasznos a halál emlékezete, azért, mihent zarán-

1 Pünköst-után XV. vasárnapra. Mutatványunk a hosszabb beszéd köze-

pérl való.



doksága után letelepedett, els örökséget, temetölielyt vásár-

ltt, jelentvén, hogy elsö gondolat.ja lialálrúl volt, melynek
emlékezetivel trágyázta az után való vásárlásit. Az írás-tudók

lübb okok között a végre mondják, hogy József parancsolva

kötelezte maradékit, hogy tetemét kivigyék Egyptomból. hogy

a halálrúl emlékeztetné a zsidókat. A régi rómaiak, mikor a

farsangi jó-lakásokhoz akartak kezdeni, elsben halottat te-

mettek. Az Egyptom lakosi minden lakodalmakban a vigaság

között hólt ember koponyáját és egyéb csontjait tükör gya-

nánt az asztalra vitték, és eszekbe juttatták a vendégeknek,

hogy kevés üdö múlva k is ilyenek lesznek. Mint Krisztus

Urunk Szent Pétert f pásztorságra választotta és juhait néki

ajánlotta: legottan halálrúl emlékeztette. Innen vagyon ere-

dete, hogy a mái napig, mihent pápát választanak, egy kis

szöszt fellobbantanak eltte, azt kiáltván: Szentséges atyánk,

így múlik a világ dicssége. Mikor a napkeleti császárokat

koronázták, egy néhány féle márvány darabot vittek eleibe,

hogy elválaszsza, melyikbl akar koporsót csináltatni. Ezzel

intették, hogy e világi országért el ne veszesse a mennyorszá-

got. Mert a szent Jób mondása szerént, mivel a nagy fejedel-

mek vétkeit nem merik dorgálni az emberek: a koporsó és

halál emlékezetivel felnyílik szemek; hogy magokba szállván,

gondolkodjanak jobbulásokrúl. Bezzeg ezt cselekedte szent

Dávid, mert azt írja, hogy a halál árnyéka között járt: az-az

oly közeinek állította ' halálát, mely közel a test az árnyé-

kához. Ezt cselekedte ama hatalmas ötödik Károly császár,

ki eszébe vévén, hogy semmi úgy nem tartóztatja embert
bünöktl, mint a halál emlékezeti, sok esztendk forgásában

mindenkor egy fedett társzekérben magával hordozta koporsó-

ját. És mivel azt a szekeret legközelebb jártatta magához,

sokan azt itílték, hogy elrejtett drága kincseit hordozta rajta.

Aki hajóját jól akarja igazgatni, nem áll a csónak orrán,

^-agy közepin a kormánynyal, mert így hamar parthoz, vagy
tökéhez vontatná bárkáját, hanem a hajónak utolsó végére

áll, és onnan igazgatja folyását. Ha mi is csak életünk eleit,

azaz nemzetségünket, nagy nemes vérünket nézzük; ha éle-

tünk közép folyását, ifjúságunkat, ernket, értékes állapotun-

kat szemléljük: veszedelmesen evezünk a test csónakában:

hanem életünk utóiját tekintsük, az légyen kormányunk. És

miképen szent Pál azt írja magárúi, hogy mindennap meghal:

mi is mindennap, ha nem többször, egyszer gondolkodásunk-
kal nyújtóztassuk ki magunkat egy koporsóban, úgy, amint
halálunk után kinyújtóztatnak elhervadt és változott szörny
ábrázatban, megkékült rút színben, az iszonyú férgek és undok
genyedtségek között. És, mikor így kinyujtóztunk, szóljunk e

képen magunknak: Ilyen állapotra kell jutnom, így kell e vi-

1 Tartotta, hitte, vélte.
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lágtúl és minden ijavaimtúl elválnom: így kell mindenekti el-

hagyatnom: ennek a rothadandó testnek e képen kell bzhöd-
nie: azért mit kapok a rossz világon? miért kedvezek a hüdÖs
testnek? miért nem készülök oda, ahol örökké kell laknom?
nagyobb bolondság nem lehet, mintha a rövid életben örök
kínokat keresek/

... De óh vakság! óh balgatagság! noha ily bizonytalan az

óra, melyti függ az örök állapot, mégis iij feledékenyek, és

késedelmesek vagyunk az üdvösség dolgában! Ha itt a város-

ban tíz, vagy tizenkét embert halálra itíltek volna és csak az

órát várnák, melyen a hóhértí megöletnek: váljon ezek mit
mivélnének? mit gondolnának? miben foglalnák magokat?
talán kocka, kártya jádzásban? talán kacagásban, trágárság-

ban, egy-más között üstök-vonásban? E féléket mind félre ten-

nének: hanem, ha eszek volna, keseredett szvel, szomorú
orcával, könnj'- hullató szemmel, zokogó szókkal Istenti
bocsánatot kérvén, bnöket megbánván, üdvösségekhez készül-
nének. És ha valaki közzlök játszanék, dobzódnék, jószágért

veszekednék: azt sült balgatagnak és eszefordúltnak itílnök.

Ilyen a mi állapotunk: mindnyájan halálra itíltettünk: a

bizonytalan órát fejünkre várjuk. Mit míveljünk tehát? Ját-

szódjunk, kacagjunk, dobzódjunk-e? Óh esztelenség! Óh gon-

datlanság, ha lelkünkre és üdvösségünkre nem vigyázunk, ha
úgy nem élünk, mint ha ma kellene meghalnunk! Bezzeg ha
eszünkön járnánk, gyakran így kellene magunknak szólanunk:

ha az éjjel megholtam volna, jaj, mint lett volna dolgom? Ha
ezen órában meghalnék, micsoda állapotban találtatnám?

Mint járna az én szegény lelkem, ha most kiszóllíttatnám?

Váljon nem mennék-e az örök kínra? Jaj, mi kevesen van-

nak, kik e féle gondolkodásokkal életek jobbítására izgatják

magokat!
Az Öt Levélbl.^

1. Az els levél bevezetése.

A világ tengelyét forgató Jehova isten sok esztendkig jó

szerencsésen éltesse Humanitásodat, kedves jóakaró Prédiká-

tor Uram, koporsómiglan való hív szolgálatomnak teljes aján-

lása után. Ez szomorú s bátortalan üdök állapotjának tartóz-

tatása miatt, kévánatos személyét Dignitásodnak meg nem lá-

togathatván, nem trhetem, hogy rövid írásomnak olvasásá-

val ne fárasztanám s terhelném sokra néz szemeidet; akar-

ván ez kisded íratocskámmal az én nevemet s szolgálatodra

kész voltomat el-feledve nem lenni nálad, amellett kívánság-

gal kívánván szép jó s kedves tanításával, mindenkor illend

1 A továbbiakban Pázmány a ha- i
— Az 1. alatt közlötthöz hasonló.

Iái bizonj'talanságát fejtegeti.
|

gúnyos hangú ^bevezetés van mind-
- Vitázó irat »az mézes nyelv egyik levél eltt.

s cifra beszéd* Alvinczi Péter ellen.
,
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böcsülettel élnem. Mindenekelötte pedig fölötte kérlek, lia

ilyen szegény szolga-társodnak nem általlod venni szolgálat-

ját, ne légyen ellene böcsületes személyednek az én szolgá-

latra kész voltom. St ha méltónak itíled az én értékletlen s

fogyatkozott állapotocskámat, számláltassam én-is egynek a
kisdodbik szolgáid közé s atyafiság alá; kinek igaz kötelessége

alatt az utolsó pilientésemig és koporsómban léptemig élvén

szolgálnom igyekezem, mint igaz, jó akaró szolgatársomnak.
Aniiak-utánna fejem hajtva könyörgök, nehéz néven ne vegye
Dignitásod, hogy csendes n^^ngodalmában szóvirágoztató gyö-
nyörségedet fel-zavarom. Mert ez írásra egyéb nem indított,

az egy isteni tiszteletnek gyarapodásánál és az utálatos Bál-

ványozások gyökerének kigyomlálásának buzgó szvvel
szomjúhozó kívánságánál. Ez elmúlt napokban böcsületes f-
emberekkel való nyájas beszélgetések között kelének elö azok
a kívánságok, melyeket a Hajdú Vitézek, fö tanítójukkal és

hív tanácsokkal Fokt ]\Iátéval Kálvinista Prédikátorral
egyetembe, az Tekéntetes és Nagyságos Báthori Gáborhoz, az

nyomorult Magyarországnak fényes csillagához, csak nem
régen küldöttek. Ezekben egyéb tekéntetes dolgok között sok-

szor a Pápisták bálványozóknak neveztetnek. Történetbl egy
régi avas Pápista keresztyén ember is jelen vala: ki midn
bálványozó nevet hallotta volna, úgy tetszék, hogy az vér
megposdúla benne; és színe megváltozva, keserves tekintettel

az égre fordítá szemeit s fohádkozva monda: Ür Isten te tudod,

hogy ezzel a gylölséges rút névvel méltatlan ostoroznak
minket az el fordult fiak, és csak azért köszörlik vipera fogó-

kat ellenünk, hogy mind személyünkben s mind tudomá-
nyunkban gylölségben ejtsenek bennünket.

2. Ulóirat : az Alvinczi Péter feleletirl rövid intés.

Szava-hihet s füllel hallottat-beszél emberekti értet-

tem, hogy Alvinczi Péter, sok mosdatlan szidalmi között. Bál-

ványozást és Hitszegést akart mi reánk mérges beszédével
kenni. Azért hivatalomnak tiszti-szerént szembe szállék az

dücsséges vitézzel; az öt levelemben orcájára térítem reánk
kendött fecsegésit. Noha pedig arra nem néztem, hogy egy-

féle állatra nem jó hájat kenni, hanem ötét érdeme fölött is

mindenütt tisztességgel neveztem, tudván, hogy szép szónak
szárnya nem szegik: de még-is hogy-im kifogták a délcegbl^
bátyánkat és szájában vetették zaboláját, csoda mely igen
orrában dagállyá ^ és nem magára vete, hogy nyerset ött s

meg nem emészthette, hanem mosdatlan kézzel és körmös uj-

jal kapa hozzám, cifra fortélyokkal és hajadon pór szitkokkal

támada ellenem. Azért az els két levélre íra valamit; a többi-

Délceg = armentum, csorda, ménes.
Dagály = ira, furor.
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aek megrázogatására jövendre köté magát. De mivelhogy az

agg szó-szerént, egy-féle állatnak sem jó az els kölyke, igen

csekély tudománynyal, vékony értelemmel és gondolatlan

csácsogással vivé véghez az Feleletet, És noha elsben mohón
nyula dolgához, azt állítván, hogy lágy körtvélyben harap, de

foga törésével érezvén, hogy baraszk-magra talált, békét

hagya az több leveleknek;* az az megesmérteté, hogy rossz

pora volt és nem mindgyárt buggyan mihent párállik az Pré-

dikátor Uraimék pattantyúja.

Mivelhogy pediglen ebben az nyomorult Feleletben igen

mellyeszti Alvinczink az madarat, melynek röpülését távul

látja; és drágán árulja az medve-brt, maga az medvéjét sem
látta: az az triomphál, mintha immár az Pápától el-vonta

volna az Sz. Péter kólcsát, nékem pedig hátra kötötte volna

kezemet és tömlöcében kalodában tartana. Annak-okáért,

hogy meg ne zabállanék az Felelettételbl származott kevély-

ségben, én-is hamar inába lk ^ s megesmértetém, hogy
nálunk sóval sóznak.-

KALDI GYÖRGY. 3

1570—1634.

Bibliafordításából.

Krisztus a tengeren.*

És monda nékik azon nap, midn estve lött volna: Men-
jünk által ellenbe.

És el-boesátván a sereget, a hajóba vévék tet, a mint
vala; és egyéb hajók is valának véle.

És nagy szélvész ln, és habokat vét vala a hajóba, úgy
hogy megtelnék a hajó.

És a hajó utolján aluszik vala egy vánkoson, és felköl-

ték tet és mondának néki: Mester, nem gondolsz-é véle, hogy
elveszünk?

És fel-kelvén meg-fenyegeté a szelet és monda a tenger-

nek: Hallgass, némulj meg. És meg-szünék a szél és nagy
csendesség ln.

És monda nékik: Miért vattok félénkek! még sincs-e hite-

tek? És nagy félelemmel félének és mondának egymásnak:
Kinek alítod ezt lenni, mert a szél és a tenger engednek néki?

^ Lövék. lttem.
2 iSerét helyett sóval is lehet lni.
3 A nagyszombati születés Káldi György egjdke volt kora legkitünbfc

theolögusainak és stilisztáinak. Szentbeszédei és bibliafordítása sokáig foii-

tartották ipevét. Az utóbbihoz 1605-ben Gyulafehérvárott kezdett s munkáját
1609-ben Olmützben fejezte be. Elször Bécsben 1626-ban jelent meg Pázmány,
a magyar kiráhi kincstár és Bethlen Gábor költségén. Káldi több helyen

(Brünn, Leoben^ Grác, Bécs) tanárkodott Ausztriában, majd Nagyszombatban
6 mint a pozsonyi kollégium igazgatója halt meg.

* Márk evangéliuma, IV. rész, 35—40. v
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SZKNCÍ MOI.NAH ALBí:KT.
1574 1634.

kúlvíii liistitiitíóil)ól.<

Az islennek esmereli a: cinbercknek szivekben vagyon.

Hiábavaló csevegés, azinit némelyek mondana}í, hogy va-

lami kevés emberekuek álnokságokból és ravasz okoskodások-
ból találtatott legyen a religió, hogy ez mesterség által az

egyigyü népet engedelmességben megtarthassák; holott szinte

azok, azkik egyebeket az isteni tiszteletre hitcttenek, semmit
kevésbé nem hittenek, mint hogy isten legyen. Megvallom azt

bizonyára én magam is, hogy az álnok emberek sok dolgokat
gondoltanak az religió dolgában, hogy az egyigyü községet

áhítatossá és félelmessé tehessék, hogy oztán nékiek engedel-

mesbek lennének; de ezt seholt véghez nem vihették volna,

hogyha az emberek annakelötte szivekben oly természetek
nem voltak volna, és ez esmeret bennek nem született volna,

hogy isten vagyon, azmelybl oztán mint egy magból neveke-
dik ki a religióra és isteni szolgálatra való hajlandóság. St
az sem hihet dolog, hogy azok, azkik a tudatlan embereket
a religiónak neve és szine alatt megcsalták, ömagok minden
isteni ismeret nélkül voltának volna. Mert noha eleinte voltá-

nak némelyek, st még mostan is nem kevesen támadnak,
azkik tagadják, hogy vagyon isten, de ugyan mégis azt, azmit
tudni örömest nem akarnának, szüntelen meg kell érezniek,

vagy tetszik nékiek vagy nem. Nem olvastatik, hogy senki

vakmerbb, felfuvalkodtabb és mosdatlanb istenutáló ltt
volna Caius Caligulánál, az római császárnál: de mégis senki

nálánál inkább nem félt, rettegett és reszketett, midn az

isten liaragjának csak egy kis szikrácskája láttatott is. így
néki az istentl, azkit szánszándékból, nagy igyekezettel

meg akart vetni, akaratja ellen is félnie és rettegnie kellett.

Látja ember széjjel, hogy szinte így legyen dolgok minden
ezhöz hasonlóknak. Mert azki mentl vakmerbb ^ megvetje
az istennek, az leginkább elrémül csak egy falevélnek cser-

dülésén is. Honnét vagyon ezl Nem egyebünnet, hanem
szinte ez isteni felségnek bosszúállásából, mely az lelki-

ismereteket annyival keményebben általjárja és raegröttenti,

mennyivel k nagyobb igyekezettel akarnák tet eltávoz-

tatni. Megbújnak jóllehet minden setét szegleteket, hogy
magokat az istennek jelenvoltátúl elröjthessék, és azt szivek-

l)l és lelkek ismeretibl kiolthassák, de ugyanazon hallóban

^ Kálvin János, a genfi reformátor nagy vallási mimkájának fordítá-

sában találjuk Szenei Molnár Albertnek legjobb, korában kiváló prózáját.

Mutatványunk az els köii3'vb61 van véve.
- Legvakmerbb.
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maradnak fogva vagy akarják vagy nem. És akármint lát-

tassák is az istennek jelenvolta néha valami kevés ideig távol
lenni, deugyan mindenkor megj az, új és ers ostrommal
rohan az olyanokra, úgy hogy ha az lelkek esméreteinek
Ínsége és gyötrelme néha valami kevéssé megenyhödik is, de
az sem külömb a részegségben meriteknek és hagymázban
feküvöknek álmánál, azmelyek ha szinte alusznak is, deugyan
nem nyughatnak békességgel, mert iszonyú és rettenetes ál-

modozásokkal szüntelen gyötrdnek, röttentetnek és felser-

kentetnek. Azokokáért az mindeneknél legistentelenbek is

példák arra, hogy az istennek esmereti mindenkoron az em-
bereknek szivekben oly igen elevenen és cselekedöképpen
vagyon, hogy semmiképpen onnét ki nem töröltethetik.

Újesztendei prédikáció."

Méltán dicsérjük és magasztaljuk az él istennek felséges

kegyelmét, hogy ö minket — azkik a pápistaságnak setétségi-

nek közepiben ültünk — az igaz esméreteinek fénlö világos-

ságával megajándékozott. Mert hogyha az^ó-testamentum-
beliek az isten népének az Egyiptomból és az medianitáktól
való megszabadításokat oly igen és gyakran megdicsérték,
mennyivel inkább lehetnek nékünk elégséges okaink, hogy ez

Antikrisztusnak iszonyú bálványozásából való megszabadítá-
soknak dicséretire, hirdetésire és magasztalására gondot
tartsunk?

Ez históriai elöszámlálása az istennek az anyaszentegy-
házával való csudálatos nagy dolgairól és cselekedetiröl, szí-

vet és bátorságot szerezzen minden keresztyén hívekben az

megesmért igazságban való állhatatos megmaradásra, úgy-
mint az mely igazság az isten igéjében oly erssen legyen fun-

dáltatva, és ily jeles csudatételekkel ez elmúlt száz esztendk-
ben majd mintegy újonnan megbizonyíttatott, megersítte-
tett; fképpen pedig mivelhogy tudjuk, hogy az mi idvezítnk
és megtartónk, az Jézus, mindenkor él és országol, és annak-
okáért az mint ez ideig cselekedett, ezután is azonképpen cse-

lekszik, és az anyaszentegyházát egy idben úgy, mint más-
ban csudálatosképpen gyjti, vezérli és megtartja. De szük-

ségképpen megkívántatik ez, hogy mi is tet mind szívvel,

szájjal, st minden életünkkel tiszteljük, szolgáljuk, mivel-

hogy az angj^al nyilván mondja, hogy az népét szabadítja

meg. Azok pedig az népe, akik benne hisznek; azkik nem

^ Szenei Molnárnak egyetlen egy eredeti egyházi beszédét ismerjük.

Lefordította a heidelbergi Scultetus Ábrahám prédikációit s e kötet végén

van az eredeti újesztendei vagy kiskarácsoni beszéd, mely azt fejtegeti, hogy

amiképen Isten Krisztus és az apostolok által régenten reformálta a világot,

ngyanazüii módon hajtotta végre azeltt száz esztendvel a reformációt. —
Az egész inkább párhuzamos történeti tanítás, mint tulajdonképeni prédikáció,

több becses históriai adattal. Mutatványul a befejezést közöljük.
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az test szerint, hanem lélek szerint járnak. Annakokáért az-

kinól nincs az Krisztusnak lelke, nem övó az. Azki pedijí nem
övé, az olyan ez névvel nem vigasztalhatja magát. Annak-
okáért jer, hódoljunk ez kegyes idvezítöliöz, ötét féljük, sze-

ressük és tiszteljük. És ekképpen bizonynyal eszünkbe vesz-

szük, megérezzük, hogy ö az ö régi kegyelmét jövendre is

megújítja mirajtunk, és az ö keresztyén híveinek gyülekezetit

minden lolki-testi ellenségei ellen megrzi, ótalmazza. Mert
erre áment és bizont mond az hívséges és igaz tanubizouság-

tévö: hogy az pokolnak kapui sem vehetnek hatalmat az én

híveimnek gyülekezetin.

E nagy idvezítnek és felséges megtartónak legyen dicsé-

ret, dicsség és hálaadás minden ö vigasztalásáért, segedel-

méért és kegyelmességéért, mostantól fogva mindörökkön
örökké, ámen.

A zsoltárokból.*

1 Az isten jó pás

Az úr énnékem riz pásztorom,

Azért semmiben meg nem fogyat-

kozom.

Gyönyör szép mezn engemet él-

tet,

És szép kis folyóvízre legeltet.

Lelkemet megnyugosztja szent ne-

vében,

És vezéri engem igaz ösvényé-

ben.

zlor és gondvisel.^
'

Ha az halál árnyékában járnék is.

De nem félnek még sötét völgyén

is
;

Mert mindenütt te jelen vagy én-

velem
;

Vesszd és botod megvigasztal en-

gem.

És nékem az én ellenségim ellen

Asztalt készítesz, eledelt adsz b-
ven.

Az én fejemet megkened olajjal,

És engemet itatsz teljes pohárral
;

Jóvoltod, kegyességed környülvészen,

És követ engem egész életemben.

Az úr énnékem megengedi nyilván,

Hogy mind éltiglen lakjam házában.

2. Vágyódás isten után.

Mint az szép hives patakra

Az szarvas kívánkozik.

Lelkem úgy óhajt uramra.

És hozzá fohászkodik.

^ A zsoltárokat francia versekbe Ma-
rót Kelemen és Beza Tivadar foglalták

a XVI. század közepén ; dallamaikat
Goudimel Kolozs szerzetté. De Molnár
Lobwasser Ambrus 1673-iki németszö-
vegét fordította, munkájának költi-
ségére jelentékenyen felülmúlván ezt.

Tehozzád, én istenem.

Szomjúhozik én lelkem
;

Vájjon színed eleiben

Mikor jutok, él isten ?

2 A XXIIL zsoltár.
3 A XLII. zsoltár, mely Dávid

király fájdalmát tolmácsolja, midn
a lázadó Absojon ell a Jordán föl-

dére, a Lillánónból kiágazó Hermon
hegy tövére futott.
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Könnyhullatásim énnékem
Kenyerem éjjel-nappal.

Midn azt kérdik én tlem*:

Hol istened, kit vártál ?

Ezen lelkem kiontom,

És házadat óhajtom,

Hol az hívek seregében

Örvendek szép éneklésben.

Én lelkem, mire csüggedsz el.

Mit keseregsz ennyire ?

Bízzál istenben s nem hagy el,

Kiben örvendek végre.

Midn hozzám orcáját

Nyújtja, szabadítását

;

Ó én kegyelmes istenem,

Mely igen kesereg lelkem !

Mert terólad emlékezem

Ez Jordánnak földérl

;

Szent helyedre igyekezem

Ez Hermon kis hegy melll.

Mélység kiált mélységet,^

Midn én fejem felett

Az sok sebes víz megindul,

Mint egy ers hab megzúdúl.

Sebessége árvizednek

Es az nagy zúgó habok
Énrajtam öszveütköznek.

Még is hozzád óhajtok :

Mert úgy megtartasz nappal,

^logy éjjel vigassággal

üicsíreteket év.J.-^ ^-_,

Néked ers rizmnek.

Mondván : Isten, én kszálam !

Mire felejtesz igy el ?

EUenségim vannak rajtam,

Gyászban járok veszélylyel.

Mert az hamis nyelvek

Csontjaimban megsértnek.

Mert igy boszontnak ellened :

Lássuk, hol vagyon istened ?

Én lelkem, mire csüggedsz el,

Mit keseregsz ennyire ?

Bízzál istenben, nem hagy el,

Kiben örvendek végre.

Ki nékem szemlátomást

Nyújt kedves szabadulást

;

Nyilván megmutatja nékem.

Hogy csak az én istenem.

EGYHÁZI KÖLTÉSZET.

Boldog Asszony anyánk,

Kégi nagy patrónánk.

Nagy Ínségben lévén

Igy szólít meg hazánk :

Magyarországról, romlott ha-

zánkról, [gyarokról

!

Ne felejtkezzél el szegény ma-

Nyisd fel az egeket

Sok kiáltásunkra,.

Katholikus énekek.

-

A boldog Szíiz Máriához.

^ Képletesen : Egyik csapás a má-
sikat éri.

- Az egykorú kath. énekeskönyvek

kétségtelenül sok régebbi századok-

ból maradt éneket is tartalmaznak,

valamint a protestáns énekszerzk

Anyai palástod

Fordítsd oltalmunkra !

Magyarországról stb.

Kegyes szemeiddel

Tekintsd meg népedet,

Segéld meg áldásra

Magyar nemzetedet

!

Magyarországról stb.

munkáiból is nem egyet vettek át.

Igy a Szelepcsényi-féle énekeskönyv-
ben benne van Szenei Molnárnak
»]\Iint a szép híves patakra* kez-

det zsoltára.
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Mert sírnak, zokognak

Árváknak szívei,

Hazánk pusztulásán

Özvegyek lelkei.

Magvarországról stb.

Vedd el országunkról

Ezt a sok Ínséget,

Kikben torkig úszunk,

S nverj régi épséget.

Magvarországról stb.

Irtsd ki, édes anyánk,

Az eretnekséget,

]^Iagyar nemzetedbl

A hitetlenséget

!

Magyarországról stb.

Hogy mint isten anyját

Régen tiszteltének,

Ügy minden magyarok

Most is dicsérjenek.

Magyarországról stb.

Tudod, hogy Szent István

Örökségben hagyott,

Szent László király is

Minket reád bízott.

Magyarországról stb.

Fiad ellen, sokat,

Megvalljuk, vétettünk,

De csak imádj értünk ;

Hozzája megtérünk.

Magyarországról stb.

Jézus fiad eltt

Könyörögj érettünk.

Mert ha nem cselekszed.

Egy lábig elveszünk.

Magyarországról, romlott ha-

zánkról, [gyarokról.

Ne felejtkezzél el, szegény ma-

2. Szent Islván királyhoz.

Ah hol vagy, magyarok

Tündökl csillaga !

Ki voltál valaha

Országunk istápja !

Hol vagy István király ?

Téged magyar kivan,

Gyászos öltözetben

Teeltted sírván.

Rólad emlékezvén

Csordulnak könyvei,

Búval harmatoznak

Szomorú mezei.

Lankadnak szüntelen

Vitézl karjai,

Nem sznnek iszonyú

Sírástól szemei.

Virágos kert vala

Híres Pannónia,

Mely kertet öntöze

Híven szz Mária.

Kertésze e kertnek

István király vala
;

Behomályosodott

Örvendetes napja.

Eltted könyörgünk,

Bús magyar fiaid,

Hozzád fohászkodunk

Árva maradékid.

Tekints, István király.

Szomorú hazádra.

Fordítsd szemeidet

Régi országodra.

Reménységünk vagyon

Benned s Máriában,

Mint magyar hazánknak

Hív királynéjában.

Még éltedben minket

Ennek ajánlottál,

És szent koronáddal

Együtt feláldoztál.
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Az Öreg GraduálbóL*

Versiculus

Mutasd mi hozzánk, úristen,

Az te irgalmasságodat,

És az te idvözit fiadat

Adjad minekünk.

Jövel, szabadíts meg minket,

Hatalmas úristen,

F,s mutasd meg a te színedet

Es mi idvözölünk.

Bocsásd el úristen

Az te hatalmadat.

És szabadíts meg minket
Minden nyomoruságtul.

Áldott az ki jött

Az úrnak nevében —
Bizony isten ; bizony ember
Megszabadítani minket.

A szombatosok éuekeskönyvéhöl.^

1. Ének.

Gyermekded plántádat ne hagyd

kiszaggatni,

Kit pogányok között kezdettél

Jó talpra állatni, [fundálni.

Örökös frigyeddel magadnak fog-

lalni.

Ily szép móddal indult kis örök-

ségedet

Ne hagyd elpusztulni jó épülete-

Drága szép mívedet, [det,

Vak fáktól fojtódni ne hagyd örö-

ködet.

[ságért

Mi dolog légyen az, hogy az igaz-

Igy háborgatnak minket ?

A kegyetlen sárkány maró kölkei-

Csaknem eszén bennünket ! [vei

Ha jámborok vagyunk s szófogadó

Üldözik életünket, [fiak :

Törvényid utáról öléssel, veréssel

Akarnak vonni minket.

El kell vallásunkért atyánkat,

anyánkat

Hagynunk, édes földünket,

Feleségünk, fiunk, házunk, örök-

Es minden életünket. [ségünk

Sok nyomorúságot búdossal ^ kell

tennünk.

Trnünk sok gyalázatot

;

De kicsinynek véljük, csak engedd

érhetnünk

Az utolsó szombatot.

Akkor békességünk, nemes szabad-

Elkerl, elhittük
;

[ságunk

Ott fizetsz minekünk, ott elégítesz

Semmit nem kételkedünk, [meg

Ott a gazdag várost minden ká-

rainkért

Készen adod minekünk,

Akkor a dúlótól s fene kapitány-

Nem ijedünk, rejtezünk. [tói

2. A 126. zsoltár.

Hogy édes hazánkból fogságra

jutánk,

Babylon földére messze távozánk.

Ütban vizek mellett együtt meg-

nyugvánk, [gánk.

Édes hazánkon könnyezénk, zoko-

1 E nagy református énekeskönyv

antifonákat, himnuszokat, lamentá-

ciókat, könyörg és passzióénekeket,

zsoltárokat stb. foglal magában, hang-

jegyekkel. A közlött mutatvány Ge-

íeji Katonától való.

^ A becses kódexet Lugossy József

ismertette elször, a Toldy Ferenc ál-

tal szerkesztett Üj Magyar Múzeum
1850. folyamában. Szerznek legna-

gyobb részben Péchy Simont tekint-

hetni.
3 Bujdosva.
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Istenünk házát, szép Siont említk,
!
Routá, tré, szép hazánkat pusz-

Romlott hazánk puszta íüldct ke-

sergk,

Kit soha mi nem látunk, azt íté-

lk,

Minden visjassáííunkat ott letevk.

títá,

A hazafit sírni, nyögni sem hagyá.

A rabokat víg nótára onszorlá,'

Hogy sorsukon örüljenek, kíváná.

Azóta, hogy szép hazánkból el-

jöttünk,

Belled, szép Jeruzsálem ! kiköl-

Édes muzsikánkat, mü citharán-

kat

Vizi füzekre akasztók lantunkat, I tünk :

Halálos bánatra adók magunkat, I Minden világi jót mi elfeledtünk.

De a pogáü nem eléglé mü bún-
|

Nem tud lantot pengetni már mü
kat.

I

• kezünk

!

Ecsedi Búthori István zsoltáraiból.^

Hívónk, uram, téged szánkkal, de szivönk távol vagyon
tölled, és csak nyelvvel és nem szívvel tisztelnk és lélekkel,

mi hüv ' istenünket, jóakaró kegyelmes atyánkat.
Eláradott mi köztÖnk, rend és személyválogatás nélkül,

azban az álnokság; az gonoszság felforr naponként, nincsen
jól az dolog ez földön, mint az Lótnak, Novénak idejekben.

Nincsen ki jót cselekedjék, nincsen, nincs is csak egy is ez

világon: mind haszontalanok lttének, és hiába valókká az

embernek fiai.

Az egekbl prédikáltatsz, uram, csodáiddal; jegyekkel ez

világon hirdettetsz,^ kiknek mi nem hisznk; megkeményít-
vén nyakonkat, az térésre semmi gondonk nincsen; kin az

-talponk alatt való fid sír, és magát tlönk megvonta.
Zsírtalanná ttted, úristen, az egeket fejnk felett, és az

földet soványnyá és keservessé, hogy az föld méltatlan hor-

dozzon, azonképen az ég ok nélkül harmatozzon.
Szíveinket keseröségessé, testeinket fájdalmassá, ernket

bátortalanná és félelmessé az járásra.

Elménkkel nem bírónk, az álnokságos gondolatokban tor-

kig úszónk, ó enn lépésemnek díszessége!

Innen vagyon, uram, uram, hogy kiáltonk és meg nem
hallgatsz, kérnk és el nem veszszük, az mi cselekedotink
hamuvá és pókhálóvá lttének, pókháló módjára levegnek

'

ez földön.

^ Unszolá.
2 E nagyobbrészt prózában írt zsoltároknak szerzje 1555—1605-ig

élt s egyike volt kora legbuzgóbb protestáns furainak. Elbb Rudolf
király embere volt, országbírói méltóságot is viselt, majd elkeserítve, nyíltan

Bocskai mellé állt. 72 zsoltárából csak 23 került el 1850-ben s Toldy Ferenc
méltatta elször. Itt a XVIII. számút adjuk.

' Hív, hséges.
* E helyhez maga Báthori írta (latinul) e jegyzetet : 1604 oct. és novem-

berében Váradon sok csudajel s földrengés esett.

5 Lebegnek.



240

Nem úgy cselekeszszük a jókat, a mint, uram, te paran-
csoltad, kikkel ugyan tartozónk mint érdemetlen szolgák,

minden érdemi fizetés uekül.

De még hypokrita ' jó cselekedeteket is (noha neked nem
kedves) de mint Ákáb király sem cselekeszönk, kivel valami
kis penitencziát mutatnánk.

Ki perelhet, igaz isten, te veled; ki igazb, nagy isten, te

nálladnáll És valljon s micsoda az mi jó cselekedteinknek és

érdeminknek jutalma érdemünkért: nemde egyéb-e halálnál?

APaCAI cseri JÁNOS.
1625-1660.

A Magyar Encyklopaediából.'

Mivel gyermeki állapotban születtünk, és a megérezhet
dolgokról sokféle ítéleteket töttünk, minekeltte a mü okos-

ságunkkal egészen élnénk, a sok eleve való Ítéletekkel félen

fordíttatunk az igaznak megismerésétl. Melyektl meg nem
szabadulhatunk semmiképpen, hanem-ha egyszer életünkbe

minden tudománybeli dolgokról ügyekezünk kételkedni, vala-

melyeknek bizonytalanságok fell csak kevéssé gyanakod-
hatunk is. Kételkedhetünk azért, ha vagyon-e voltaképpen
azok közííl valami, a melyeket mü érezünk vagy képzelünk.

Mivel tapasztalván megtapasztaltuk, hogy az érzékenységek
gyakorta megcsalnak, okosság penig soha annak felette nem
hinni, a ki münköt avagy csak egyszer megtréfált. Mert na?^
ponként számtalant láttatunk álmunkban érzeni vagy kép-

zeni, a melybe semmi sincs; nincsen is az ilyen formán kétel-

kednek semmi bizonyos jele, melylyel álmát imettétöl ^ bizo-

nyosan megkülömböztethetné.
így kételkedvén azért, egyelször könnyen feltehetjük,

hogy se isten, se ég, se semmi test ne legyen, és hogy magunk-
nak is se kezünk, se lábunk, se semminem tagunk ne legyen:

mindazonáltal hogy mü magunk, a kik így gondolkodunk és

kételkedünk, semmik ne volnánk, azt semmiképpen meg nem
engedhetjük, mivel magával ellenkeznénk, ha azt vélnk,
hogy a mi gondolkodik, azonban hogy gondolkodik, ne legyen.

Minek okáért ez: Én gondolkodom, azért vagyok: minden meg-
tudható dolgok között legelsbb és bizonyosabb. Holott a gon-

dolkodáson értetnek mindazok, melyek mü tudtunkra lesznek

bennünk és így nem csak az értés, akarás, képzés, hanem az

^ Képmutató.
- Az Encyklopaedia A tudománytiah kezdetirl cím résszel kezddik.

Ennek két els fejezete mutatvánj'unk, mely a Descartes-féle alaptétel : Cogito

ergo swn fejtegetése.
•'' Ébrenlététl.
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érzés auuyit teszeu itt, uiiiit a goudolkotlás. Mivel penig a ter-

mészet világa tauítja, hogy u seui minek semmié nincsen: azért

vab.liol valami miuemüséget íalalual:, utt valamely valóságos

dolognak isi keli lennie, és meuué! í»jbü ailaenuisóget találunk

valamely dologban í'el, anuál viift^oöaohau isn.eijük mü azt

meg. Hogy peuiglen a mü elménk t-.en íouljet találunk affélét

lel, mint akármely egyéb dologuan is, bizonyos; mert semmi
sem cselekszi azt, hogy valami egyebet meg israei'jünk, a mely
sokkal bizonyosabban a magunk elméjének ismeretire minket
ne vinne. IVFinekokáért könnyebb az elmét ho^íy legyen és

legyen megtudni, mint aUáimit egyebet.

PETTHÖ GERGELY. 1

Virágzott a XVII. század elején.

Mayyar Króuikájs^ból.

Anno 1612.

Rudolf császj- halála.

Eudolfus császár meghala Prágában, Szent Fábián és Se-

bestyén napján,- vízi betegségben, életének hatvanegy, a ma-
gyarországi királyságra való koronázásának után negyvenedik
esztendejében magtalanul . . . Temettetek Prágában, az apja

koporsójában éjjel, nem az ö érdeme és méltósága szerént,

hanem csak imígy-amúgy, októbernek els napján.

Ez fölötte igen gazdag fejedelem vala; számtalan nagy,
temérdek és drága kincset találtak nála, úgy hogy sok üdtöl
fogva nem volt gazdagabb fejedelem nálánál. Ahoz igen ke-

mény és haragos, de igen igazmondó fejedelem vala. A törö-

kökkel tizenöt esztendeig hadakozott, és ha az ellene való tá-

madással és pártolással eszét nem vesztették volna, nagy gy-
zedelmet vett volna a törökökön, fképpen ha bátor csak egy-

szer ment volna személye szerént a hadban. És ha oly igen

kedvetlen és magának való ember nem lett volna, sok üdtl
fogva nem volt körösztyénségben ilyen fejedelem; de miért
hogy senkit maga eleiben nem bocsát vala, és senkivel nem
nyájaskodik vala, országok és urak igen elidegenedtek vala

löle.

XB. Ennek pedig az lén az oka, mert a nénjét tanácsurak
valami jövendmondók által elhitették vala a császárral, hogy
az ö csillagja azt mutatja, hogy ha igen nem vigyáz magára
és magát nem fogja örzeni, vagy etetéssel avagy valami mor-

^ Petth Gergely életérl mitsem tudunk. Toldy szerint gr. Zrínyi György-
nek lett volna bels embere. Voltak, akik Pettht csak Zi inyi Miklós álnevé-

nek tartották ; ez olvasható a Krónika 1702-iki Kálnoki-féle kja''ásának ciijx-

lapján. Az els 166 i-ban jelent meg Bécsben.
- 1612 ja már 2(>.

Beöthy : Irodalomtörténet. I. 18
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dálysággal ' kivégezik e világból. Azért azt tanácsolák neki,

hogy magának legyen, az emberekkel ne nyájaskodjék, és jól

meglássa, kit bocsát maga eleiben. Ezt pedig mind magok
hasznokért cselekedék az álnok tanácsurak, hogy minden
dolog a császár tudására ne légyen, hanem k mindeneket a
magok kívánsága szerént cselekedhessenek és abbul gazda-
gúlhassanak. Azért a jó császár elhitte álnok embereknek
szavokat, és úgy voná meg magát az emberoktl, az ország
dolgait mind a tanácsokra bízá, de a derék dolgokat maga is

tudni akarta. Jóllehet a mikor ö is valamiben kaphatta ket,
k is laktak ^ érette. Igj^ veszték el azért a jó császárt az álnok
emberek. Nagy bn lén az, hogy ezt a jó császárt nem hagyá-
nak békével meghalni.

Mátyás, a magyarországi és csehországi király, választa-

tok római császárságra Szent Iván napján. Ez a bátyjának
kincsét mind magának foglalá.

SZALARDI JÁNOS. 3

1601—1666.

Siralmas Krónikájából.

1. Bethlen Gábor iskoláiról és épületeirl. .

Bethlen Gábor . . . mindenek felett az isten tiszteletit min-
den tehetsége szerint nagy szorgalmatossággal igyekezte az

hazában felállítani, schólákat építtetni, azokban a deáki szép

tudományokat taníttatni, az belgiumi, angliai akadémiákban
tudósi ifjakat nagy költséggel szakadatlanul feljáratni és ta-

níttatni, a hazát református tudós keresztyén tanítókkal,

tudós professzorokkal megékesíteni f gondja volt. Mely jó

indulatjából Herbornai Hassiábul három becsületes és az

egész keresztyénségben nagy hír nev tudós professzorokat:

Joannes Henricus Alstediust, Joannes Henricus Bisterfel-

diust, ki annak veje is vala, és Philippus Piscátort, sok iroga-

tás! költségei által hazájokból magok házoktól arra felindít-

ván, az országba nem kevés költséggel behozatta, és Fehér-

A^áratt tisztességes házakba szállíttatván, és nékiek tisztessé-

ges fizetéseket rendelvén, az ott való schóla és eollegium épü-

leteire nagy haszonnal megtartaná; azokon kívül is jó tudós

hasznos mestereket tartatván szakadatlanul a collegiumban.

^ Gyilkossággal.
- Lakoltak.
3 Szalárdi külföldi egj-etemeken járta után, I. Rákóczi Gyöt^y altitkára

A a gyulafehérvári, utóbb a kolosmonostori levéltár re volt ; Apafi alatt

lóadószed. Siralmas magyar hránikája, küenc könyvben, mel\iiek másodi-

kából vétetett els mutatványunk, 1662-ben íratott ; de csak 1853-l»n jelent

meg elször nyomtatásban.
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Melyben hogy az ifjússág annyival jobb móddal a szép tudo-

mányban épülhetne, gyarapodhatnék, és az alumniában ' szá-

in()sabl)an is lakhatnának, ngyan számos és jÖNedelmes szép

jószágokat is. szép majorkodó helyekkel, a miriszlói - vendég-
fogadóval örökös jussal rendelt és fordított vala hozzája. Mely
collegium jövedelméhez Uebreeen városa esztendonkint való

adóját is, kétezer forintot, ahhoz adta és toldotta vala. A col-

legiumot pedig alkalmatosabb és derekasabb épülettel akar-

ván ugyan Fehérváratt fundamentomból építeni, el is fun-

dálta volt; de mivel életében sok gondos dolgai, kin való iiada-

kozási miatt végbe nem vihette, testamentomában hi'iszezer

forintot hagyott vala annak építésére. Bibliothekát, különb-
külön tudományokhoz tartozó gyönyörséges jó könyvekkel
rakottat, olyat szerzett vala ugyanazon collegium szükségére,

a melynek is megszerzése sok ezer tallérokba kerülhetett.

Melynek gondviselése ers hit alatt egyik ott való káptalan
hségére bízatván, regestrum szerint, amikor minem köny-
veket a mesterek kikivánnak vala, kiadnák és azokat ismét
az ö idejében beszednék szorgalmatosan, minden kár nélkül.

Melyre a bibliothekáriusuak ugyan fizetése is jár vala. St
azt is megkísértette vala a portán, hogy a Mátyás király híres

neves bibliothekáját Budáról kiszerezhette volna, arra nag\
summát is ígérvén, de a babonás nemzettl nem obtineálhatta,

meg nem nyerhette volna.

Ugyan Fehérváratt az öreg templom és fejedelmi kapuja
eltt faragott kbl építtetett, amely igen szép magas torony
az romlásokban megégvén pusztában állott, az fejedelemsége

kezdetében mindjárt nagy szépen megépíttetvén, abban órát

harangjával helyeztetett. Azon torony másikát is, azon egyház
éjszakrul való szarvánál az másik mellett levt, mely régi

idktl fogva félig való romlásban állott, igen friss épülettel,

folyosósan, szép esúcsosan. pléhesen megépíttetvén, oly haran-
gokat öntetett volt belé hatot, s Váradról is vitetett volt hete-

diket, minemek együtt annyi számmal, alig hallattathatnak.

Az öregebbik nyomott száz mázsát, másik hatvan mázsát, a

váradi negyven mázsát; az többi is mind igen szép szavú kö-

zépszer harangok voltak, ki nagyobb, ki kisebb, külömb-kü-
lömb zengések, úgy hogy midn mind egyszersmind meg-
vonsszák vala, nem kevéssé gyönyörködtetnék elméjét is em-
bernek. Mely tornyot is nem akart vala óra nélkül hagyni,

hanem az öreg harangra igen szép fertályos órát, hogy a
másik toronybeli csengetys volna, állattatni.

Ezek alatt naponkínt ersödvén és tárháza is épülvén, az
fejedelmi házakat és udvart itt is, székeshelyén, nagyfris és

pompás épülettel, kívül olasz fokosán, belül külömbnél külömb

^ Nevelintézet.
- Falu a Maros mellett, Alsó-Fejérmegyében.

10*
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szép képírásos, aranyos és mészmetszésbeli * mesterséges
mennyezetekkel, és azokat sok ezer tallér-érö külömbnél kü-
lömb velencei drága kárpitokkal megékesítvén, melyekben
holmi római és Július császár históriái voltak csudálatos szép
mesterséggel szötetve.

?. Mikeseké

Bethlen fejedelemnek több régi szolgái között vala egy
zabolai Mikes Zsigmond is, ki udvaránál hol vice-lovászmes-
terségbe, s hol egyéb hivatalokban is szolgálván, Eákóczi feje-

delem is vice-lovászmesterségbe vette vala szolgálatját, még
magát annyira bírhatta vala, de hogy már megnehezedett em-
ber volna, udvartúl elbúcsúzván, házához kívánkozott vala.

Kinek négy fia lévén, hogy catholicus ember volna, azok közül
fképen az öregbiket bécsi jezsuiták coUegiumokban tanít-

tatta vala.

Történik azonban, hogy Mikes János, az említett Zsig-

mondnak egyik fia, ugyan Háromszéken Orbaiba Szent-Lé-
leken lakó néhai Tarnóczi Sebestyén hajadon leányát Sárát,
hogy szép személy volna, megkedvellené és a leánynak édes-

anyjátul néhány úttal kérettetné is. De a leányasszonynak
sem lévén kedve hozzá, az anyja sem ígérné neki. Azonban k
azt nagyon szégyelvén, s hihet nem is atyjok-anyjok taná-
csok nélkiíl, Mikes Mihály bátyjokkal János és Kelemen
egybe tanakodván és fegyveresen minden szolgájokkal fel-

készülvén, az leányasszony édes anyjának házánál való nem
létében, szentléleki kastélyra ráütöttek, a hová (a bennvalók
abbeli szándékjokat csak meg sem tudván gondolni) berohan-
ván, a leányasszonyt nagy sírással rívással kihúzván, vonván,
hurcolván kastélyukból atyjukhoz, anyjukhoz Zabolára vit-

ték, és ott a leánynak, ki éjjel-nappal csak sír, rív és jajgat

vala, kedve ellen való menyekzi lakadalmat csinálván, erö-

sszakos feleségévé akarják vala tenni Mikes János fióknak.

Az leányasszony anyjának hírével esvén a facinus,^ csak
nem hal vala meg keserségében, ottan azon székbeli vice

tiszteket maga mellé vivén, hozzájok siete, leánj'át vissza-

adatni kívánja, és hogy tisztességében meg ne gyaláznák,
mind istenre, fejedelemre, ország törvényére ket tilalmazza

vala. De amazok sem anyjának, sem a tiszteknek meg sem
mutatván, csak csendesíteni akarják vala a keseredett asz-

szonyt: lenne jó reménységben csak, mert hisznek Istenben,

hogy a leányasszony is szeretni fogná az édes fiokat s magá-
nak is kedvkeres jó fia lenne. Az asszony csakugyan leányát

* Stucco-raívú, min gipszbl, enyves vízbl és festékbl készül mü-
márván>-t értünk. Falterületek, oszlopok befödésére használatos.

- Szalárdinak e szakaszát (a harmadik könyv hatodik részébl) dol-

gozta, fel b. Kemény Zsigmond özvegy és leánya cím regényében.
^ Gonosz tett, sérelem.
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hiliii és elvitelre megadatni kivánván, s amazok elbbeni vá-

laszokat kettztetvén, liánnaztatváii, az .özvegy csak keser-

vesen nagy siralommal, kényszeríttetett vala onnan eljöni

és a véle Zabolára járt tisztek! ííl a dolognak valóságárnl testi-

moniális avagy bizonyságlevelet vivén mindjárt Fehérvárra
siete.

A fejedelem, méltóságos hivatalja szerint a megkeseredett,
asszony valamint kívánta, mindjárt mind a tiszteknek, mind
magoknak Mikeséknek nagy keményen parancsolt vala: meg-
izenvén nékik, hogy valamit ezen szokatlan és haza törvénye
ellen való s a keresztyénségben majd hallatlan gonosz csele-

kedetben fejedelmi tiszte fogna kivánni, azt el nem fogja

semmiképen mulatni. Kiket azonnal közelebb diaetára, kö-

zönséges országgylésre evocáltatván, törvényben hívattatván
a director, s amazok vévén eszekben, hogy dolgoknak nem jó

kimenetele lenne, az oi-szággylését meg nem várván, az mol-
dovai Lupiij vajdához, hogy azt tndnák fejedelemnek nem
szintén jó szomszédjának lenni, általmentek és szaladtak vala.

]\rikes ]\[ihály feleségérl maradott gyjteményeket, melye-
ket, lóterhbeu magával elvinni nem akart vala, atyja s anyja
kezeknél hagyván, kik félvén, a mint következett vala, a do-

lognak kimenetelitl, azoknak némely részét házoknál, némely
részét hol egy, hol más faluban erdn, mezn, szerénszerte kit

földbe ásattak, s kit egy- kit másképáín rejtegettek el.

Kiknek abbeli cselekedetek az országgylése alatt a sta-

tnsok, ország rendéi eltt megvilágosodván, noha már azeltt
a leányt ugyan leány fvel kivették volt tlük, és maguk is el-

futottak vala; de a director actiójára, keresetire nótán, azaz
fejeknek, minden jószágoknak elvesztésén maradtak vala.

Mely ellenek való sententiával, törvénylevéllel fiscus minden
elrejtegetett ezüst, arany nmrháit INIikes Mihálynak s mind
a többinek minden javakat oly szorgalmatosan ki kereste és

ki is találtatta vala, hogy mindenek ítéletin való jószágokat
is mindenütt exscindáltatván, kiszakgattatván és másoknak
eonferálván, donálván, eladván.

Magok néhány esztendkig oda lakván Lupuj vajdánál,
fejedelem nem sokat gondolt vélek, portát is kiadatások fell
meg nem talált, hanem végre megunván magok odaben való
lakásukat, confugiáltak, folyamodtak fejedelem kegyelmes-
ségéhez, s úgy nyertek volt gratiát, és azután való szolgálat-

jókkal promoveáltattak volt, mind egyik s mind másik annak-
utánna.

A leány pedig Haller Péternek, már meghanyatlott idej,
de különben becsületes úri fembernek házasíttatott volt, ki-

nek ugyan boldogtalan vége lett volt; mert micsoda kisírtet-

bl nem tudatik, de maga megmetszvén torkát magának, meg-
ölte volt magát nyavalyásul Szeben városában, ott is resi-

dentiája levén urának.
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KÖRÖSPATAKI JÁNOS.
Virágzott a XVII. század közepén.

A Lupuj vajdáról való énekbl.

Moldovának pusztulása,

Lupuj miatt ln romlása.

Minden magát sohajtozza,

Hogy hazáját pusztán látja.

Isten verjen Lupuj vajda,

Szerencsés napod ne adja :

Életedet elfogyassa,

Gyermekidet árván hagyja.

Miattad sok vitéz veszett,

Két fél népben sok elesett,

Kozák sáncban bérekedett,

Éhség miatt ott epedett.

' Mikor magyar talpon állott,

Jézust, Jézust hogy kiáltott,

Akkor az kozák ordított,

Ebek módjára ugatott.

De ket isten megveré,

Az sáncban megéhezteté.

Népét magyarral veszteté.

Testét ebekkel éteté.

Sok szép zászlót elvevének.

Kozákoktól elnyerének.

Magyarok serénkedének.

Jó hírt nevet k leiének.

zik Lupujt sok ezerén,

Szalad által az Neszteren,

Mint oly sebes folyó vízen,

Nézi Szucsvát keservesen.

Nem siet kozák-országra,

Mert nincsen ott állapotja.

Nincs senkihez bizodalma,

Ellttetett hetmány ^ fia.

Lupuj vajda szomorodik,

Éjjel-nappal szomorkodik,

Szíve gyakorta változik,

Éte-ita mert nem tetszik.

Nincs semmi jó állapotja.

Rosszul vagyon feje alja,

Sokszor vét vakot kockája.

Alig füstölög konyhája.

Szalada Tatárországra,

Mint kedvetlen szállására.

Nem fér lóhús az fogára.

Mert szokatlan ahoz gyomra.

Az mit eszik, nem jó íz.

Italát mondja : keseríí,

Orcája hervadott színíí.

Szemébl könnye sokszor j.

Elbbeni állapotja.

Jut eszébe víg lakása.

Magát nem muzsikáltatja.

Búra fordult minden dolga.

Légyen néki kereste.

Magának ln veszedelme.

Máté hada megkezdette,

Az magyar erdben érte.

Sok kincsétl megfosztaték.

Uraságból levettetek,

Országából kiíizeték.

Idegen földre bújdosék.

Ott Lupuj el-felejtette,

Hogy szakállát megfestesse,

Haja vállára eresztve.

Belé borúit gyászba, szennybe.

Megszokta isten büntetni,

Valaki magát elhiszi.

Más állapotját irigyli,

Az mint Lupuj kezde járni.

Aki más alá vermet ás,

Maga esik bele nem más,

Arról tanít a szent írás,

Lupuj ról errl példát láss.

í Hetman : kozák fember.
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GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS.
1618-1664.

A íes/ illire.

Sírtál már eleget lám Ariannáért,
j

Aunvi sok vett jókért, mint tenger

Fogyattad könyvedet csak egy I
fövenye,

Violáért, < íMint latrot, mint tolvajt, feszíLe

Csak meg nem változtál, mint Bib- kürösztre.

!is,^ semmiért,
j

Édes Músám, fért s rothandó esz- Onnan is mutattad, igaz juhász vol-

tál.

Veszett nyájod után magasrul vi-

gyáztál,

Atyádnak vétkekért sokat imád-

koztál,

És elfelejtkezni vétkünkrl akar-

tál.

Virágzott tested is halálos sebek-

tül.

Ázott az szemed is igen bv köny-

vektül, [tül.

Szájad megkeserült az mérges ecet-

Igy téged megcsúfolt hitetlen- Bajt víttál, harcoltál halállal vi-

sége, tézül.

közért.

Híd ki most magadbul könyvedet

nagy okért;

Áraszsz cataractát szemedbül mél-

tóért ;

Azért ki körösztfán függött b-
neidért".

Az ki istened volt, megholt vált-

ságodért.

Hogy nézhetsz emberre, ember te-

remtje ?

^ Miletos és Cyaneia leánj^a, ki viszonzatlan szerelmén való síránkozá-

sában egy kisázsiai forrássá változott.
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Vitézek istene, te függsz az kö-

rösztfán,

Ki gyzedelmes vagy s ezer sere-

ged van.

Hun karod, fegyvered ? hun vitéz-

séged van ?

Hun van angyali kar ? hun isten-

séged van ?

Héj, mert te ezeket mind fttig^

letetted,

Egy hatalmadat, nag}' istensége-

det
;

Az emberi testet magadra fölvet-

ted.

Azért, hogy hullathasd érettünk-

véredet.

Azért hogy poklokban láttad me-
rültünk volt.

Azért hogy mi lölkünk örökségre ^

megholt.

Szállottál le égbül, az hun lakásod

volt,

Függöttél körösztfán, az kin tes-

ted megholt.

Oh te nagy Jehova, kegyelem for-

rása,

Kegyelmes Eloim,^ nagv istennek

fia,

Seregek istene, zsidóknak királya,

Alpha és ómega, és jók bizodalma !

Látod, mi érdemünk mint küvön
hangyanyom,

Sok bnünk peniglen mint levél a

fákon.

Mint örvény tengeren, és fövény

az parton,

És menni madár jár levegben
szárnyon.

De mindezeknél is nagyobb te ke-

gyelmed,

Annak vége nincsen, s azért bizunk

benned.

Mi hasznod féreggel neked törvény-

közned.

Hatalmot mutatnod és ránk fegy-

verkezned ?

Száraz polyva ellen, az kit szél el-

hordoz.

Mutatod erdet, ha ránk haragot

hozsz.

Nem illik az harag, uram, irgal-

madhoz
;

Nagyobb dicsséget bennek ke-

gyelem hoz.

Uram, nem miértünk, sem mi érde-

münkért, [galmáért

!

Hanem kegyelmezz meg magad ir-

Xe légyen heában hogy fiad ontott

vért [ságunkélt

!

Körösztfán miértünk, az mi vált-

A Szigeti Veszedelembl.*

1. Török gyermek éneke.^

... Az étel után egy szép török

gyermek
Ura hagyásából az házba belépek,

Szép gyöngyházas tassán ^ kezében

tündöklik,

Fejét betekerte gyenge patyolat-

véff. ^

^ Fogytig, teljesen.

- Mindörökre.
^ Isten, zsidóul.
* A Szigeti Veszedelmet a mai

nvclvhez idomítva Greguss Ágost
adta ki 1863-ban.

Az egyik válláról szép bársony

kaftánját

Lebocsátá, kezdé igazgatni kob-

zát ;•

Ablak felé üle összehajtván lábát,

Így kobza szavával nyitá hangos

torkát

:

5 A III. ének 30—30. versszaka.

Mehmet boszniai basa és Szkender bég
a siklósi ütközet eltt sátorukban
tanakodnak.

6 Tálca.
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• "Miért panaszkodjam, szerencse,

ellened,

11.1 bvíted mindennap én öröme-

met ?

Nem szakadsz el tülem, az mint va-

gvon híred,

Hogy állhatatlanságban van min-

den kedved.

Kikeletkor áldasz az szép zöld

erdvel,
j

Szerelmes fülemile éneklésével,
'

Égi madaraknak sok különbségé-
|

vei, I

\iz lassú zúgással, széllengedezés- ;

sel.

Öszszel sok gyümölcscsel, citrom-

mal, turuncscsal,^

Ajándékozsz bven, szép poma-
gránáttal.

Erdn vadat nem hadsz, mert né-

kem azokkal

Bven kedveskedel, és jó madarak-
kal.

De télen, az mikor minden pa-

naszkodik,

Akkor az én szüvem inkább gyö-

nyörködik
; [dik,

Ers fergetegen szvem nem aggó-

Mert szép lángos tííznél testem

melesedik.

Nem irígyled nékem az én egye-

semet, '^

Inkább hozzá segétsz, szeressen en-

gemet
; I

Soha el nem vészed az én víg ked- i

vemet, i

Neveled óránként gyönyörsége- .

met.
I

És vagyon császáromnál nagy
tisztességem.

Mindenek között vagyon nagy bö-

csületem
;

El nem fogyhat soha az én sok ér-

tékem,

Van jó lovam, éles szablyám, szép

szerelmem.

Adsz nyáron nyugovást és szép

csendességet,

Szép cyprus-árnyékokat, hvös sze-

leket,

^

Gyenge tvel varrott szép sátor-

ernyket,

Szomjúság-megoltó jó szagos vize-

ket.

2. Kumilla

Mit tegyen Kumilla s minemíí

ervel,

Delimánt szándékátul távozztassa

el?

Nem tud mit tenni, csak sürü

fölyhkkel,
|

Sok fohászkodását látja röpülni el.

* Egyetlenemet.
- Karanccsal.
3 XII. ének 96—111. verssz. A hs

és heves Delimán megöH az t gú-
nyoló Rusztánt. a szultán vejét, s el-

hagyván a török tábort, fölkeresi
,

De kötve vagy, szerencse, az én

lábamhoz
;

Mert elfuttál volna eddig gono-

szomhoz,

*Ha volnál szabadon ; de rám sío-

noszt nem hozsz.

Mert kötve vagy, szerencse, az én

lábamhoz !«

halála.^

Azért kénytelenül elkészül az

útra.

Noha jövendjét Delimánnak tudja,

Szép térdeit földre sok sírással

hajtja,

Es így az nagy istennek könyörög
vala :

Nándorfehérvárban kedvesét, Kumil-
lát, Rusztán özvegyét. De a török
tábor felzendült Dehmán távolléte

miatt s Szulimán visszahívja t. Ku-
milla hasztalanul kéri maradásra.
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»Égnek ura, mit vétettem én

ellened,

Hogy ennyire kelljen rám kegyet-

lenkedned ?

Talán ártatlanságom indítja mér-

ged,

Talán kit teremtél, nem nézhet rá

szemed.

Megütéd Enceladust ^ szörny
küveddel,

Ixiont ^ szaggatád sasoknak kör-

mével :

Kis kínok, ha mérem azokat enyim-

mel.

l\em fájdalom, hon csak test szen-

ved tréssel.

No megindult Delimán szép Ku-
millával.

Sok török elejbe jün nagy vigasság-

gal.

Nem messzi tábortul egy szép kút-

forrásnál

Sok társaival együtt Delimán meg-
száll.

Biztatja Kumillát Delimán, de

amaz
Számtalan sírástul még mind job-

ban száraz.

Búbánattal együtt szüvében rágal-

maz,

Fa s íü kemény télen így egyaránt

száraz.

Hiszen talán nem vagy kín-

találó isten,

H.l istenségedhez nem illik ke-

gyetlen

Titulus, miért hát nagyobbat én-

nékem
Keressz kínt, s meg nem ölsz en-

gem most hirtelen ?

Kumilla urának szomakját *

szablyárul

Leveszi kezével, s kivan innya

abbul.

Amaz kútra megyén, vizet hoz for-

rásrul
;

Nem tudja, társának vége légyen

abbul.

Mert nincsen fájdalom az én ép

testemben,

Bár szaggattatnám Prometheus he-

lyében
;

Hanem én tíírésem van szegény

lelkemben,

.4z minden trésnél nagyobb szen-

vedésben.

Azért kérlek téged, te hatalmas

isten,

Delimánt veszedelemtül ily hirtelen

Ments meg, avagy hogyha Zrini

kardja ellen

Nem vagy elegend : ölj meg elbb
ensem.«

Mert mérges sárkánynyal egy-

szer vagdalkozott,

S hüvelyében tenni akarta az kar-

dot
;

Szomakjában egy csöpp vér be-

szállankozott,

Melyrül maga is semmit is nem
tudott.

Méreg volt ! Kumilla mert mi-

kor megivá,

Szép testét, erejét mindenütt meg-

járá,

Életét nagy kínnal testébül kizárá

;

És valamint kivánt maga is úgy
jára.

^ Aegyptus ötven fiainak egyike,

görög regebeli óriás, kit Zeus menny-
kveí lesújtott és az Aetna hegyét
borította rá.

- Görög mithologiai király, kit

Zeus, mert vendégszeretetével vissza-)

élt, az alvilágon örökké forgó kerék-

hez láncoltatott.
3 Szórnak (török szó) = töml,

brkulacs.
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De mit csinál Delimán ilyen lá-

tat baii ?

Nem mondhatom, ha volna száz

nyelv szájamban ;

?»lind törököt, tatárt rak halva

halomban,

Mutat kegyetlenséget önnön ma-

gában.

Fegyverét elhányja.ruháját szag-

gatja,

Meztelen az fákat tövébül rán-

gatja
;

3. Deli Vid

Deli Vid török közt ellenségkép-

pen járt,

Ezerek között is soha nem vallott

kárt

;

Eltte, melletle halál sokat ka-

szált,

ötét elkerülte vagy hogy rá nem
talált.

Sok száz ezer török járt most kö-

1 ülötte,

Sok van az táborban, az ki esmér-

hetné
;

Di isten szemeknek az fényét el-

vette,

Azért senki ütet Vidának nem vélte.

De néki is eljün az maga órája,

Melynél tovább életét el nem von-

hatja
;

Bizvást török tábort és bátran jár-

hatja.

Mert senki életét addig nem ront-

hatja.

Deli Vidnak vala egy szép fele-

Ez asszonyok közül csak maradt

Szigetbe. [sége

Szebb vala mindeneknél az szép-

De még azon följ ül urához hsége.

Nem kiált, de ordít oroszlán mód-

jára.

Valahol kit talál, öl, ront és szag-

gatja.

Két nap és két éjjel így jár az erd-

kön.

Aztán mikor észbe vette magát
késn.

Felszedi fegyverét s öltözik köntös-

ben.

Bosszút akar állani mert keresztyé-

nen.

és hitvese.^

Török leány vala ; de Vid hata-

lommal

Elhozá egy várbul nagy ers harc-

cal.

Haissennek híják vala török szó-

val,

Körösztség megáldá de most Bar-

bálával.

És mikor heában várta volna

urát, [ágyát.

Sok könyvvel áztatván társa üres

Nem tudja, életben van-é, vitéz

urát,

Vagy hogy török miatt szenvedett

szép halált.

Száll Mars szüvében s nem,

mint más, sirassál

Vagy nyomorult föcske * hosszú

jajgatással.

Csak óhajtva társát, hanem bátor-

sággal

Fegyverezi magát ura páncérával.

Páncérát, fegyverét magára föl-

vészi.

Urának jó kardját oldalára teszi.

Jó lóra felugrik, kopját kézben

vészi,

Haját és szép fejét fátyollal tekeri.

1 XIII. én. 3—.30. verssz. A Zri-

nyiász egyik legszebb epizódja.

- Fecseg, cseveg.



252

És így török formán ^ Szigetbül

kimégyen ;

Táborban mindennel szól csak tö-

rök nyelven ;

Imidé, amoda jár minden gzeglet-

ben,

Hogyha vitéz' urát vetetné eszé-

ben.2

Az túlsó részére tábornak megy

vala,

Ottan egy nagy szerecsent ellta-

lála ;

örömest száguldna, de nem mehet

lova,

Mert az nagy testével lovát elfá-

rosztá.

Látja okos asszony ennek sieté-

sét,

Gondolja, hogy nem árt kérdezni

. menését

;

Megállítja azért szép szóval sze-

recsent.

Kérdezi : micsodás hírt viszen hir-

telen ?

' Amaz penig néki felel siettében :

OiS'e tartóztass, kérlek, engem me-

nésemben
;

Viszek hírt császárnak, kiért éle-

temben

Ürrá leszek, de kérlek, hagyj békes-

ségben.

«

»^Iondd meg énnékem is, az asz-

szony így monda :

Hiszen nem lehetek én semmi ká-

rodra.

«

Felel az szerecsen : »Amott egy

sátorba

Deli Vid aluszik török ruházatba.

«

Mikor Deli Vidot említi az po-

gány,

Gondold, mi változás volt asz-

szony orcáján ;

De fél, hogy szerecsen hírt viszen

udvarban,

Utánna fut s eléri három ugrásban.

Kopjával nyeregbül messzi kita-

szítá.

Gyorsan szablyájával az fejét el-

vágá.

Jó lovára ismég mint evét fölugra,

De gyorsan sok török siete utánna.

Mert kiáltás támad és nagy zene-

bona.

Azért minden török futó után futa

;

S tovább nem szaladhat az szegény

Barbara,

Mert egy goromba kéz lórul leta-

szitá.

Ezerkörnyülfogta. Kérdik : hon-

nan légyen ?

S szerecsen halálának mi oka lé-

gyen ?

ö szegény nem szólhat ; nem tudja

mit tegyen,

Hazudja Alkairban ^ lakása le-

gyen:

»Ottan egy bátyámat szerecsen

megölte,

É:i én szemeimet eddig elkerülte.

«

Gyorsan talál pártot, az ki fog

mellette,

Szép asszony, mert lágyíta mi-

dent szépsége.

Ki mondja, hogy jól tett, ki az

béghez húza
;

De ily kiáltástól Vid nem mesz-

szi vala.

Azért gyorsan ugrék jó Kara-

bulra,

Ö is megyén vala az nagy kiáltásra.

Hát mikor oda megy, látja

gyönge társát,

Hallja a fülével keserves sírását

:

1 Török formában, öltözetben.

- Észrevehetné.

^ Kairóban.
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Gondold meg az mondhatatlan

bánatját,

Mégis nagy okossan messzi rül így

kiált

:

Ábelt és Izmailt leteríté földre
;

Kadiának fejét függeszti két részre,

Abaza lelkének utat nyit mellére,

Jakult lefekteti örökös helvére.

»Vitézek, álljatok ! mert ez az

én szolgám

immár sok nap lopta el íegyye-

rem, lovam
;

Az egész táborban utánna bujdos-

tam,

Adjátok kezemben, az én birto-

komban.*

Azonban egy kadia ^ oda érke-

zett,

Az kitül lén az Vidnak ilyen fele-

let

:

»Ehez bizonyság kell s álljon tör-

vényszéket
;

Törvény is el nem vészi el az tie-
^

det.«

Elbiisúl Deli Vid és ugrik harag-

ban,

Kiált : »Pogány ebek, nem elég-

szem abban :

Törvény és igazság vagyon én szab-

lyámban.«

Ezután ketté vág Malkuchot de-

rékban
;

Ejuz tartja vala szép feleségét.

De Deli Vid kardj a ketté vágá testét.

Ottan megragadja kezén szerelme-

sét,

Jó lovára vészi és kimenni siet.

Karbul, mint a madár, nem nyom
nyomot földön,

De mint süvt nyíl megy olyan

sebessen.

ö futhatott volna által a tengeren,

S nem esmerszett volna, hogy van

víz a körmén.

[prédát

Látják az törökök : Szigetbe szép

Viszi futó lován, s megesmérik

Vidát

;

Heában utánna futtatják lovakat.

Mert mint az könny köd eltünteti

magát.

[gadá.

Szigetben örömmel Zrínyi befo-

Mert immár ezeltt megholtnak

tartá.

Vid török dolgait igen megtanúlá.

Melyeket urának elvben adá.

4. Zrínyi halála.*

Az vitéz Delimán mihent el- 1 Az futó népekkel öszvkevere-

esék,
j

dett,

Egész török tábor gyorsan megfé- ! Vágja, mindenfelé az futó népe-

lemlék.
I

ket.

Legvitézb emberek rettegni kezdé- Végre császárhoz is nem messzi ér-

nek, kezett
;

És azután futni az mint van erejek. Zríni távulrul is megesmérte ütet.

^ Kádi : bíró.

- XV., 02—108. verssz. Szulimán
tudvalevleg nem Zrínyi keze áhal
esett el. Zrínyi a történettl való
eltérését elszavában horvát s olasz
krónikákra é^ a török mondára való
hivatkozÁssal menti. Ebben azonban

mvészi tapintatának egjdk fényes
bizonyságát adta : a szultán véletlen

halálát beillesztette meséje organiz-

musába. A véletlen eseménji; tetté

változtatta, mellyel Zrínyi küzdtl-
meit méltón fejezte be.
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És egy nagy óhajtást az istenhez

bocsát.

Mert tisztessége] ért keresi az próbát,

Oztán sietséggel megy az hon csá-

szárt lát,

Fegyverében viszi szörny villámá-

sát.

Sok ezer bosztáncsi, számtalan

spahoglán ^

Az megijedt császárt veszik körül

sáncban
;

De mindazonáltal néki megy hor-

vát bán,

Utat csinál karddal iszonyú hatal-

mán.

Mertnem mer állani senki eleiben,

Senki nem mér nézni vitéz szemei-

ben :

Százat egymásután megöl egy

helyben,

JVJég más százra viszen halált ké-

mélletlen.

Szulimán jó lóra ülni igen siet,

De bán gyorsasága már régen ott

termett.

Tizet ottan levág, császár segítségét,

így császárnak oztán Zríni szólni

kezdett

:

»Vérszopó szelendek, világnak

tolvaja,

Telhetetlenségednek eljütt órája,

Isten bneidet tovább nem bo-

csátja,

El kell menned, vén eb, örök kár-

hozatra.

«

így mondván, derekában ketté-

szakasztá.

Yérét és életét az földre bocsátá,

Átkozódván lelkét császár kiindítá.

Mely testét éltében oly kevélyen

tartá.

Ez volt vége az nagy Szulimán

császárnak,

Ez az nagy híres hatalmasságának.

Az isten engedte gróf Zríni Miklós-

nak
Dicséretit ennek hatalmas próbá-

nak.

[távulrul

Mikor bán visszanéz, meglátja

Elmaradt serege török kard miatt

hull,

Mint pápztor nyájához, hamar
megfordul.

És így szól hozzájok nagy hangos

torkábul

:

»Eddig éltünk vitézek, tisztes-

ségéjért

Annak, ki körösztfán holt szabad-

ságunkért :

Ma meghaljunk örömest, és jó hí-

rünkért

Vitézül meghaljunk azért mind-

ezekért.

[szagát,

Ahon nyitva látom istennek or-

Ahol jól esmérem nagy Eloim fiát

;

Esmérem, esmérem az isten angya-

lát,

Rothadatlan ágbul tart nekünk ko-

ronát.

«

De török számtalan körülvék se-

regét, [ket

:

Messzirül jancsárság lüvik vitéze-

Nem merik próbálni mert karddal

ezeket,

Senki várni nem meri az kezeket.

Mindennyi között is egy jajgatás

nincsen,

Mert nagy vígassággal s örömmel

hal minden.

Az mely helyen állnak, ugyanazon

helyben

Bocsátják leiköket isten eleiben.

i Udvari szolga és nemes apród.
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Ni la mér az uagy báuhoz közel ! Gábriel, bán lelkét, két tized magá-

val [val.

Földrül fölemeli gyönyör szárnyá-

És minden angyal visz magává)

egy lelket,

Isten eleiben így viszik ezeket,

Egész angyali kar szép muzsikát

kezdett, [gyek véget

És nékem meghagyák, szómnak te.

Sors bona, nihil aliud.^

menni senki,

De jancsár-golyóbis*Zríuit földre

veti :

Mellyében ez esett, más homlokát

üti,

"Vitézivel együtt az földre fekteti.

Angyali légió ott azonnal leszáll

;

Dicsérik az istent hangos muzsiká-

val.

Az török Áfium- elleu való orvosság

avagy

a/ töröknek niaii> árral való békesséye ellen való antidotnni.*

Minekünk magyaroknak valamink vagyon, fegyverrel

nyeretett az mi eleinkíül, úgy tartaték eddig, és nincs kérdés
már abban, ezután is úgy kell megtartani; a békesség, a frigy,

a csendes élet haszontalan gondolkodás nékünk, kárunkkal
megtanultuk; az mi els politikánk fegyver volt, most is

annak kell lenni, mert mi egyébhez elégedetlenek volnánk, s

ha a vitézséget megtudjuk, más subtilitásokat in ratione sta-

tus* mi megismerhetünk; oly nemzettel is van dolgunk, aki

rainálunknál ravaszabb, több, álnokabb, s ha az fegyverrel

meggyz, mindennel meggyzött. Az mi régi szent István ki-

rályunknak koronája semmi a pallosa nélkül; héában azzal

koronázza fejét, aki oldalára kardját nem övedzi. Más nemze-
tek, kiktül messze vagyon a pogány szomszéd, kiknek hosz-

szabb reménségek lehet, és a veszedelmet nem olyan közelrül

látják mint mi, öltözzenek biborban, bársonyban, kamuká-
ban; ^ mi, kik immár a pogánynyal ennyi karunkkal össze-

bomlottunk és háborodtunk, nem viselhetünk egyéb öltözetet

a fegyverderéknál, páncérnál, egy szóval vasnál és fegyver-

nél. Tudom lesznek olyanok, akik minden ernket, igyekeze-

tünket csekélynek és szükségesnél alábbvalónak fogják tar-

tani annyi százezer török ellen, annyi hadiszerszám és álgyuk
ellen, de én azoknak megfelelek. Az én tanácsom az, hogy a
mi hadakozásunknak solidum fundamentumot' vessünk, kit

ha megcselekszünk, könnyen reá építhetünk amit akarunk.
Ismét semmi kétséget abban nem tehetünk, hogy ha ily dis-

positióvaP leszünk, segítséget eleget másoktul is találunk;

^ Zrínyi jelmondata : Jó szereiicse, semmi egyéb.
- Ópium.
^ Ellenméreg. Mutatványunk a röpirat végét nyújtja.
* Az államkormányzat fortélyait.
* Damaszt szövet.
* Szilárd alapot.
" Tervvel, elszánással.
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mert természet szerint való ratiókbul is vagyon, hogy ha kit
lát ember serénkedui a maga dolgában, inkább ad segítséget
olyannak, hogysem a tunyának, az maga söcuritásával ' nem
gondolónak és restnek. Mert ha mi csak zsebben tesszük a
kezünket, senki nem gondol velünk, ha nem tudom mint
kérünk is segítséget, azt fogják szólani felölünk: Quaerunt
gentem, cum qua cadant,^ s maguk közt penig azt: Fatis
accede Diisque, et colé felices, miseros fuge.^ Tehát bölcsen
Xenophon mondotta, hogy akinek fegyvere készen vagyon és
resolutiója,^ azt nyeri vele, hogy sok barátokat talál, ellensé-

get avagy keveset avagy senkit, holott azoknak barátságára
az kik ök is szolgálhatnak, minden örömest adja magát, hogy
ötölök is várhassanak valamikor segítséget.^ Tekintsünk csak
a mostani nyomorult állapotunkra, és jól consideráljuk.^

]\Iost ha valami csak megrezzenik is a török részérl, futunk
^ide s tova, vizeken által, havasokon által, ki imide, ki amoda,
minden remediumunk ' csak a másoktul való segítségkoldu-

lás, nincs magunknak népünk, kivel occu.rálhassunk * a vesze-

delemnek, nincs 'így emberünk, akit hova tehetnénk. Boldog
isten, hiszen nagy vilitas" ez; s mi vagyunk a magyarok? mi
inagyarok? De bár azoknak ne mondjuk magunkat. Ha Vára-
dot vissza nem vesszük, ha Érdéit elvesztjük, ne is hadakoz-
zunk bár azután, hanem avagy most, avagy sohasem; fussunk
ki az országbul, ha eztet resteljük. Ugy hallom Braziliában

elég puszta ország vagyon; kérjünk spanyol királyiul egy tar-

tományt, csináljunk egy coloniát, legyünk polgárrá. De ha ki

bízik istenében, szereti hazáját, vagyon egy csepp magyar vér

benne, kiáltson fel az égben istenhez, énekelje velem ez Debora
énekét: ^" Qui sponte offertis de Israel animas vestras ad peri-

culum, benedicite Dominó; nova bella elegit Dominus, et por-

tás hostium ipse subvertit. Cor meum diligit principes Israel;

qui propria voluntate offertis vos discrimini, benedicite

Dominó." Ámen. Ámen, Ámen.

^ Biztonságával.
- Keresik a nemzetet, amellyel együtt pusztuljanak.
3 Engedj a sorsnak és az isteneknek, barátkozzál a szerencsésekkel, s fuss

a szerencsétlenektl.
* Elszánása.
^ E helyen Zrínyi összefoglalja az állandó magyar hadseregrl alko-

tott tervét.
""

^ Megfontoljuk.
' Orvosságunk, menedékünk.
^ Szemébe szálljunk.
* •Hitványság.

^'' Bírák könyve, V. fej.

1^ Kik önként kockáztatok éltetekkel a veszedelemben Izraelbl, dicsér-

jétek az Urat. Üj háborúkat támasztott az Ür s önmaga zúzta be az ellenség

kapuit. Hajlandó az én szívem Izrael fejedelmeihez. Kik vígan rohantok

a veszedelembe, magasztaljátok az Urat !
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BARO LISTIUS LASZLO.
1630-1660 körül.

A Mayyai* Marsból.

Erdödi Péler lovasai.

Fegyverderék s páncél, a kikben
|
Serények mint sólymok, szükség-

van acél,

Csaknem mindeniken volt,

Farkasbr sokasága s lovaknak jó-

sága

Alattok látható volt

;

Mint villám ugy fordult, mustrára

ha tüldúlt.

Éles tr kezekben volt.

kor villámok.

Sok török vért ontottak,

A kik országokért s édes hazájuk-

ért

Nagy próbákon forgottak
;

Tulajdon koncokérts magok javai-

ért

Poganynyal megmordúltak.

Mars iskolájában s Bellona hada- Erejek oroszlán, mérgek bennek

ban sárkány,

Mivel vastag emberek, Biztatják is magokat

;

Hercules módjára gerjedtek ha- Xem mérsékelhetik — bár ugyan

ragra, tettetik,

Két él a fegyverek
;

i Meggyúladt haragjokat

;

Már sok török vérben híztak, csak i Majd helyre állítják, pogányt ha

mezben,
S sokat próbáltak ezek.

Sisak a fejekben s paizs a kezek-

ben,

Fénylik kece hátakon

;

Vérben úszó szablya (lesz török-

nek gondja !)

Vagyon az oldalokon
;

Sasszárny süvegekben s bátorság

szívekben :

így repülnek lovakon.

ronthatják.

Gondolják, hazájokat.

De st a táborban, mint szélvész

magában
Fú és nem tud nyugodni,

Megéhült oroszlán, ki kikét tudja

hány.

Megyén prédát keresni

;

Tigris e vadaknak s egyéb állatok-

nak
Tanúit leseket hányni

:

Akkint csak zsibognak, mondom, nem nyughatnak,

Felgyúladott a szívek
;

Viadal helyére s pogány ellenségre,

Mert vezet minden kedvek :

A vér buzog bennek, nem tudják mit teaenek,

Fegyver közt forog eszek.

Beöthy : Irodalomtörténet. I. 17
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GYÖNGYÖSI ISTVÁN.
1625—1704 körül.

A Murányi Vénusból.

Wesselényi és Mária találkozásai

Hová fordul a nap, ott van fényes-
{

De mintliogy hasonló szélvész ör-

vényéhez,

Hamarább leugrék, mint érne ke-

zéhez.

Nem várt gyorsasággal lováról le-

szálla,

Kezet fognak, ki-ki jó napot ajánla.

Süvegét levéve, Ferenc is szolgála.

Szíve mellé ottan nagy forróság

álla.

A honnét el mégyen, lesz éj setét-

sége.

Lejött a murányi napnak delisége.

Fényesül az erd árnyékos zöld-

sége.

Meglátja Ferenc is ennek szép vilá-

gát.

Elfelejti minden útját, fáradtsá-

gát.

Mint a parthoz jutó tenger habos-

Ki beszélhetné ki szíve vigassá-

gát 1

Érkezik azonban végezett helyéhez:

Futam Wesselényi, kap a kengyelé-

hez.

Tetszik ábrázatján tüze kinek-ki-

nek :

Egymásra néztekben változnak a

színek.

Bár ne is jelentsék titkokat sen-

kinek.

De ég gyulladt tüze mindkett szí-

vinek.

* A II. részbl.
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Minthogy Wesselényi hadakozásá-

ban

Sok szép jókat szedett prédahányá-

sában,

Egy palástot nyert volt megoszto-

zásában,

Melyet es ollen gyakran vett nya-

kában.

Most is a sürü köd hullatván har-

matot,

Megnedvesítette a szép pázsit han-

tot,

Mely miatt palásttal bé is takar-

tatott,

Máriának ül hely ezen adatott.

Kedves asszonkáját a mint rá ül-

teté,

I\Iagát fél-térdére melléje ereszté.

Addig Máriának nézése sebheté.

Még ilyen beszédjét nyelvével kez-

deté :

Mint a nyilas járván vadászó helye-

ket,

A mely szarvasra ejt halálos sebe-

ket,

Lehel, s megbágyadván, óhajt kút-

fejeket,^

Orvoslásra keres Dictamnus füve-

ket.2

Ügy én, amint írám els levelem-

ben,

Kupidótól érted sebhedvén szívem-

ben :

Nyughatatlankodtam, s fáradtam

sebemben,

Még veled, Violám ! nem lehettem

szemben.

Boldog az az óra, melyben láthat-

talak !

Sok óhajtásomra ide várhattalak,

Ismeretlen szolgád kézen foghat-

talak,

özvegy palástomon megszállithat'

tálak.

Ez eltt bús szívem hervadni in-

dul a,

Titkos óhajtással gyakorta jajdula.

De, mihelyt láttalak, csuda mint

újjula.

Minden akkori búm örömre fordula.

Kemény Jánosból.

Lónyay Anna levelébl rab férjéhez.

Bíztatsz, hogy féleimim már távol

járjanak, [janak.

Oszoljon a homály, fények virrad-

Rab vagy ; ne rettegjek : hogy már
el fogjanak.

Elmentél, nem mégy el ; st haza

várjanak.

Nem féltlek rabságtól ; hanem rab-

ságodban.

Elmentél, úgy vagyon ; de enyves

utódban [godban,

.Oda ragadt lábod : nincs szabadsá-

Hogy megjöjj. Mi haszna, ha vár-

lak azonban ?

Engemet remélhetsz ; magad vagy

kétségben.

Nékem hajnalt hirdetsz ; ülsz ma-
gad éjfélben.

Trod : egészséged trhet épségben,

De mint lehessen az a rabi Ínség-

ben ?

A fejedelemség akár kié lészen,

Nem irííTvlem dolgát, akire az mé-

gyen.

Téged a fogságból csak Isten ki-

végyen,

Sok várásom után én élmbe te-

gyen !

* Forrásokat. Ezerjófíí.
I

3 A II. könyv V. részébl
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Mind elfelejthetni szenvedett káro-

dat.

Pedig, togy az Isten megtartott

magadat
Csak felhozná megént szabad vilá-

godat,

Többet ád, s megtölti ürült tárhá-

zadat.

A gyr értelme ha igazság

lenne ;

Hogy szakadt örömünk még egy-

gyüvé menne,

Régi reményünkben kévánt véget

tenne,

Méltó : hogy örökös tiszteletet

venne.

Ariadné s Tizbe keserves orcája,

Melyet visel azon gyr kari-

kája.

Méltán lehet Annádnak példája

Kinek nálad nélkül nincsen víg

órája.

Szép példákat számlálsz, biztatsz

a melyekkel.

Gyenge rózsát nemz hegyes tö-

visekkel.

Pálma-fa ágakat nevel terhek-

kel.

Adja isten : teljen reményünk ezek-

kel.

Nincsen semmi szünet az imádko-

zásban.

Egeket ostromló szíves óhajtás-

ban.

Vagy az egyéb féle szorgalmasko-

dásban,

Mely eszköz lehetne a szabadítás-

ban.

Ügy elveszett kikét tigris nem sür-

geti,

^ Mint annak eszközét én elmém
kergeti,

Éjjel sem nyughatik, csak azt em-
legeti,

Annak útja gyöpét szegi s feszegeti.

Légyen mindenemnek harácsló

vására.

Olcsó böcsre keljen a szép Megv-
gyes vára.

Csak kiváltásodnak kerülhessen

ára.

Hidd el : nem szomorít mind ezek-

nek kára. «

Kész vagyok éretted mindenemet
adnom.

Egy kopott condrában rongyosan

maradnom
;

Mint tégedet nehéz fogságodban

hagynom
;

S azzal örökképpen tled elszakad-

nom.

Vagyok addig én is, a míg te, fog-

ságban.

Hogy ne serénkedném kiszabadu-

lásban ?

Egygyütt sínylek veled a tömlöcös

házban,

Ha nem egyébképpen, szívbéli rab-

ságban.

Ha lábomon nincsen, vagyon vas

szívemen.

Ers békó csörög láncolt öröme-

men.

A mennyi Ínséget tudok Keménye-
men,

Annyi bút s nyavalyát higyj lenni

fejemen.

Az egy kúlcscsal nyílik vasad lakat-

jával.

Egy ajtón szabadul fejed fogságá-

val.

Egy idben múlik szíved bánatjá-

vai,

Annak egy hajnalban virrad is nap-

jával
;



Feljöv sugárit melynek ha nézhe- I Üdvözleni kedves személyed sie-

tem,
!

tem.

A napot köszönt pacsirtát köve- Mindezekrl hitem csak az Ürban

tem. 1
vetem.

A Tököli-époszból.

Zrínyi Ilona szépsége.

Elmúlt ugyan immár az tavasz

éltében.

De nyarának most van legkedvesb

színében
;

Didó lehetett ily akkor-idejében,

Mikor Aeneasnak esett volt kedvé-

ben.

Az orcái rózsák, nyaka alabást-

rom,

]\Iaga kelletése szívetgyz ostrom.

Homloka liliom, az ajaka kláris.

Az melynek hervadni magánosan
kár is . . .

Bár csókod harmatja érte volna

már is !

Cédrus az dereka, tekintete ráró,

Mint vadász Diana : gyors lába úgy
járó.

Egész teste hattyú
;
galamb : enge-

delme
;

Gerlicét követ társához : szerelme.

Az hol kel : mint daru oly szemes

figyelme
;

Csendes erkölcsében nincs negédes

elme.

Ügy tetszik, az merre lábai in-

dulnak,

Azok helyén mindjárt virágok újul-

nak
;

Az mikor ajkai beszédre mozdul-

nak,

Szép szavai között nádmézek is hull-

nak.

Szóláshoz készül ajaka nyilasa :

Ogy tetszik, hogy piros hajnal-

hasadása
;

Vidám s emélyének helybül moz-

dulása :

Mint az derült napnak az égen

járása.

RIMÁI JÁNOS.
1564—1631.

Megnyugtatás az

E világ mint egy kert.

Kit kes levert.

Napról napra veszten vész
;

Vagy mint senyvedt zsindely,

Kit ó háztól széjjel

Tétova hány nagy szélvész
;

ö, mint romlandó ház.

Elveszend szállás,

Jóktól üresült rekesz.

id viszálkodásai között.^

Felbomlott békesség,

Ki miatt sok épség,

Álgyú súlyával romol,

Roppant nagy seregek,

Egymással ütköznek,

Hol sok ember s vér omol

;

Vitézül nyert szépség

S karddal nyert nyereség

Vitézek közt eloszol.

^ Eredeti címe e verspár :

E világi tábor szenvedésre font ház.

Ki mennyeket erre ruház, mondjad
laz váz

^
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Táborban hideg szél

A nap melegével

Hol hidegít s hol hevít

:

Éhséggel szomjúság,

S nagy nyughatatlanság

Mindenti kedvetlenít :

Mégis a vitézség

A harcra buzdul s ég,

Ha kit a tisztesség szít.

Katona szerszámban

Jó lovaknak hátán

Vitéz ifjak forgódnak :

A jó hírért, névért

És a tisztességért

Jó kedvvel vagdalkoznak :

Arrg, a mi nehéz

S a szép becsület néz,

Szívök-szakadva futnak.

Nem gondol halállal.

Sebbel, fájdalommal,

Mikor vív ellenséggel :

Bátran vagdalkozik,

Vitézííl forgódik.

Piros vérrel ugyan él.

Ha mit kardiával nyer,

S haza haszonnal tér.

Iszik nagy szeretettel.

Asztalnál vitézek

Víg örömmel esznek,

S nagy szeretettel laknak
;

Köszönt pohár mellett

Sok jó szerencséket

ök egymásnak kivannak
;

Jó kedvet mutatván

S kedvesen lakozván.

Egymást ajándékozzák.

Vérrel felkölt napra

Hadakozó óra

Sokaknak vesztére tér
;

Akármely jó hópénz.

Kit a hadban felvészsz

Mint megérdemletted bér.

St a halálos zsold.

Mint rosszul szántott hold
;

Ha sok is keveset ér.

Elosztott sok rendek,

Mindenféle népek

Most más Jcarban állanak ;

Elváltozott idk,
Háborgó esztendk
Különségeket hoznak :

Kinek bút, kárt, gondot.

Kinek viszont hasznot,

Szerencsés napot adnak.

Okosan kell azért

E rossz idbe ért

Állapotunkat élni

:

Szívünknek keservét.

Kit nap ránk bven vét

Hogy le tudjuk metélni

:

Az a -jó kormányos,

Ki, ha a víz habos,

Nem tudja tengert félni.

Mint habzó tengerben^

Mi is az életben

Eveznket forgassuk
;

Kínnal mi lelkünket.

Sok gonddal fejünket.

Igen ne nyomorgassuk :

Isten sok jókat ád.

Csak szelünknek zúgtát

Csendes szívvel hallgassuk.
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BENICZKI PÉTER, i

1620 körül.

A kívánatos kikeletnek ayönyörségérl.

Víg tavasz feldenilt,

Virágokkal frissült,

8 új pompával zöldellik :

Örül immár Flóra,

Jutott kívánt jóra,

Látja, f s fa bimbózik,

Kedvet a Múzsáknál

Talált, s Apollónál,

Koszorúkat küld nékik.

Üjúl a forráskút,

S föld gyomrábúl kifut,

Szép földekre siet s tér
;

Miíidenféle állat,

Nauy és kicsiny falat

Örül, hogy már tavaszt ér.

Nem szenvpd rothadást,

Mert remél újulást

Minden éltet gyökér.

A szép hajnal ragyog.

Gyöngyös harmat villog,

Bús sziveknek hoz kedvet.

^Mindenféle madár.

Kit dér, hideg elzár.

Vígan kezd új éneket

;

Jó hírrel jön fecske,

Üjul agyag fészke,

Csácsog az házok felett.

Ég felé pacsirta

Repül, hogy szózatja

Messzire elterjedjen
;

Fülemile ágon

Függ, csak kicsiny szálion :

Álom reá ne érjen
;

Addig szól 8 énekel,

Míg a tajték vérrel

Kicsiny száján eredjen.

Cinege madárka.

Kit rekeszt kalit' a,

Dióbéllel megcsalhatd
;

Tavaszi vadkecske,

Együgy zecske,

Kit tr s háló megfoghat

:

Jutott kikeletre,

Nem kerül most kézre,

Bátran nyomot mutathat.

Rigót is a trre
Nem csalhatsz most lépre

;

Fogoly bokort nem lakja
;

A fürj csattog nagyon,

Nem fél semmit azon.

Hogy a karvaly elfogja
;

Héja is süvölti.

Vetett trt kerüli,

Tyúkíiakat csapkodja.

Gólya is gázolja

Mocsarakat, járja,

Kigyót s békát foghasson.

Fészket rak keményen.
Nem fél, füst rámenjen.

Korog s kotyog hangosan,

I

Róka lappang s forog,

j

S kertek alatt kullog,

I

Lúdfiakra üthessen.

[

Szomjú szarvas kútra,
'• S bágyadt madár ágra

Száll s nyugosznak csendesen

;

Minden bokor szállást,

A zöld árnyék nyugvást

Enged nekik kedvesen.

Csak nekem szegénynek,

Árva bús lejemnek

Foly dolgom keservesen

!

^ 1664-ben, Nagyszombatban meg-
jelent verskötete els részében több-
nyire istenes énekeket, második fe-

lében pedig verselt közmondásokat
tartalmaz.
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Mit óhajtson lelkem,

S mit példáz értelmem,

Figyelmezz verseimre

:

Sok testi fájdalom

És bús aggodalom

Szállott mostan szívemre

;

Tégy választott ^ Echó,

Ksziklák közt lakó.

Felelj mostan mesémre.

Példabeszédeibl.

1. Nem azé a madár,

A ki utána jár

S megfogja hálójában
;

Ökör is szánt zabnak,

De adják azt lónak,

Ökör eszik polyvában.

Te is nótát dúdolsz,

De másokat unszolsz.

Hogy menjenek a táncban.

2. Szénéget tkét,

És nem szalma kévét

Nézdegél az erdben
;

Macska is egérrel.

De nem a medvével

Álmodik kemencében.

Kinek mihez kedve,

Ott akad meg szíve,

S arra céloz mindenben.

Farkas ha koplal is,

Nem cserélne mégis

A kalmárok ebével

;

Ebnek vas lánc nyakán,

Kötve szekér farkán,

Noha lakik jó lével.

Farkas, úr magának,

Örül szabadságnak,

Ritkán ütik vesszvel.

GRÓF KOHARI ISTVÁN.
1647—1731.

A rab vasat penget.

Az hárfás nótáját hárfáján pen-

geti,

És azzal sokaknak szívét édesíti

;

De az rab lábára vert vasát csör-

geti,

S annak csörgésével magát kese-

ríti !

Zengése az hárfás peng hárfájá-

nak

Nevet örömöt szerez iffiaknak

;

Csörgése pediglen lábokra vert vas-

nak —
Siralmas bánatot nevel az rabok-

nak.

Az hárfa pengéseüdt mulattatja,

S annak hosszú folytát röviddé for-

dítja
;

Csöngése az vasnak azt meghosz-

szabbítja,

Fertáját órának nappá változ-

tatja.

Az hárfának tehát kegyesen pen-

gését

Szeresd, mint madárnak szépen

éneklését

;

Lábodra vert vasnak gyíilöljed zör-

gését.

Mint füles bagolynak undok üvöl-

tését . . .

Adj választ.
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Pengése hárfának de miként is-

tenhez

Indít embert olykor teremtjé-

hez :

Tekéntsd, én istenem, az én rab-

ságomat,

Vigasztald meg kérlek szomorú sor-

somat, —
Ügy vasnak csörgése szent fölsé-

' Nevedben bú nélkül pengessen

géhez
'

vasamat ! . . .

Juttatja az rabot, ingyen kegyel-
|

S ajánlom azzal is Tenéked maga-
méhez.

1
mat.

Székelyföld

Mindig zöld

Hazám ott r—

Szivem ott.

Jaj be szép

NÉPIES KÖLTÉSZET.

Kurucdal Székelyországl)an.>

Székely nép !
! Hüvség ott

;

j
.
Hideg vagy

;

I Mégse fagy
', Szived ott

!

Székely vér

Magyar ér.

Kicsiny vagy
Mégis nasv

Tatár rabságban lev erdélyiek dala.

Menj el édes szolgám,

Tekints meg szép hazám,

Akarja tatár hám :

Csak hozz választ hozzám.

Idegen országra

Hordoz szerteszéjjel,

Sürü számú pénzen

Ád török kezében.

Mondd meg szép Erdélynek,

Búban borúit népnek,

Föfö vármegyéknek,

Az székely községnek.

Ha kérdik mint vagyunk 1

Mondd meg : rabok vagyunk.

Térdig vasban jáiunk,

És csak sarcoltatunk.

Kezeink bilincsben,

Tömlöc fenekében

Vagyunk nagy Ínségben

Tatárok kezében.

Megsarcoltam volna

Húszezer tallérban :

De az pogány tatár

Csak meg sem hallotta.

Kemény János urunk
Ország hségére
Egyaránt közli velünk

Az rabságnak terhit.

Tizennyolc ezerén

Vagyunk nagy Ínségben

;

Tatárok kezekben

Szörny Ínségekben.

Nyolcszázat hajtottak

Az Vörös tengerre.

Mint ártatlanokat

Az veszedelemre.

Kérjük szép Rákóczit

Mint kedves urunkat

:

Szánja meg gyermekink,

Ozvegv feleségink.

} Szeke Ambrus írta,, anno 1670.
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Bízunk az istenben.

Hogy még jövendben
Kiszabadít minket,

Könyörül népein.

Tatár udvarában

Hideg cellájában

Söt?t kamorában
Tartanak nagy rabságban.

Elváltozott színünk,

Elhervadott orcánk.

Beesett két szemünk.

Mint az írott képnek.

Kuruc tábori dal.

Az németnek — ebhitíínek foga-

dásában

Ne bizz többet, mint az ebnek uga-

tásában !

Pusztítani jött, nem segítségre.

Hogy elfoglalja országunk végre

;

Álnoksággal nemzetünknek esküdt

vesztére :

De az Isten ráfordítja még fe-

jére !

Csak azt nézd pajtás, bogy labanc

hol van ?

Csak azt vágd pajtás nagy búsul-

todban.

Mert e pogány kiöl mindent édes

hazánkban,

Ez az istentelen német annyi kárt
j

Vágd tehát még az magyart is tar-

tott már : saságában !

Hozzá képest hogy mit sem tött tö-

rök, sem tatár. '
Tölts kupámba bort, az lölkemnek

I

bort
;

Az nagy uraknak mézes szókot
i

Német vesztére üljük meg a tort.

"
hánv, I

^í^ egymással — bajnoktárssal

S hozzá hódúinak, mint bódult
j

együtt iszunk bort,

Virradatra úgy üssük meg az né-

met tábort.

Te vagy a legény Tyúkody pajtás

!

Nem olyan mint más, — mint

Kuczug Balázs.

Teremjen hát országunkban jó bor,

áldomás . . .

Nem egy fillér, de két tallér kell

ide, pajtás ! •

Szegénv legénynek olcsó az vére :

Két-három fillér egy napra bére
;

Azt sem tudja elkölteni, mégis vég-

tére

Két pogány közt egy hazáért om-

^
li ki vére !

Eajtunk német dúl, rajtunk török

jár,

Tz-vassal pusztul ország és határ

zsákmány . . .

Hej nagy urak ! nem keresztyén

az, a ki pogány :

Kosszabb penig még ennél is la-

banc, valahány.

Töltsd az kupakot, — töltsd az

pulhákot,^ [dot.

Készen tartsd jó, súlyos szablyá-

Jlindent ígér, de csak szorulta- 1 Ügy igyál bort, hogy ha hallod az

]oan, trombitákot —
Semmit bé nem vált, ha szabadja- Vért ihassál s német testbül rakj

ban sarmadákot

!

1 Pulhák = kerekes, hosszú puska.
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Bort kupámba, bort ! embert a
I
Verjük által az labancot a más-

gátra ! . . .

I

világra, —
Tvúkody pajtás, induljunk rája I

;

Ügy ad Isten békességet édes ha-

I
zánkra.

Ne higyj magyar a németnek . . .*

Ne higyj magyar a németnek,

Akármivel hitegetnek
;

yU'Tt ha ád is nagy levelet,

Mint a kerek köpönyeged.

;

S pecsétet üt ollyat rája.

Mint a holdnak karimája :

Nincsen abban semmi virtus —
Verje meg a Jézus Krisztus ! ! . . .

Esztergom megvételérl.

Sebes víz a Garam, siet a Du-
nába, —

Kurucok tábora éppen ott meg-

szálla.

Rákóczi tábort üt a Garam-
torokban,

Persia-sznyegen pihen szép sátor-

ban.

Persia-szuyegen, fényes tigris-

brön . .

.

Sátor eltt állnak palotások b-
vön.

Verik az rézdobot, fújják a trom-

bitát —
A sok nyalka kuruc üli az paripát.

Rákóczi tábora torpad ^ az sík-

ságon
;

Rákóczi sátora dombon áll magá-
ban.

Friss, kerek dombon áll tegnapi

nap ( Ita
;

Nemcsak az sátor, a domb is csak

azolta
;

^ Thaly Kálmán, közelebbi adatok
néJkül, Rákóczi Ferencnek tulaj-

Jó kuruc vitézek csak tegnap
dombolták,

A földjét kezekben süveggel hor-

dották.

»Urunknak sátora magas helyen
legyen

;

Szép tábora fölött végig tekinthes-

sen !«

»Aranyos zászlója lobogjon ma-
gasra

;

Messzérl mindenki mindjárst meg-
láthassa !«

Süveggel hordották, a dombot
úgy rakták,

Rákóczi patvolat sátorát rávon-
ták.'3

Nagy Rákóczi jár az gyönyör
mezben,

Rettenetes kardja villog a kezében.

Kardjával fölmutat Esztergom
várára.

Vár tornyán lobogó császár-zászla-

jára :

Terjed.

Esztergommal szemben, a pár-
donitja e pár öoros verset, mely-

|
kányi mezn ; ma is él e hagyomány

ben a kornak a német hadak elleni a nép ajkán.
gylölete a legjellemzbben tömörül
össze.
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»Mire a- fényes nap háromszor

felsütne —
Hejh magyar lobogó lesz oda fel-

tzve !«

»Szóljatok álgyúim, szörnyen ro-

pogjatok,

Dunának két partja rengjen alat-

tatok !«

Hejh ! s megbdülének Rákóczi

álgyúi,

Hejh ! s megrendülének Eszter-

gom tornyai.

Amott az vár alatt — törik már
a falat

;

Vég-Esztergom vára, jobb lesz,

add meg magad !

Odafent az tokos ^ csak elhivé

magát. ,

Nem adja a várat, berdót igen ka-

járt.

Éjten-éjjel, mikor a lövés elhall-

gat;

Fényes tigrisbrén Rákóczi nem
nyughat.

Készíti híveit, híres vitézeit

:

Eodor és Révay hajdu-ezereit.

Az palotás-ezret, az Esze Tamá-
sét,

Csajági Jánosét, Lócziét, sok másét.

Ejten-éjjel egyszer az álgyú hár-

mat szól

:

Hát az sok kuruc az várra csak úgy
nyomói . . .

Tüzes garanáttul világos az éj-

jel, —
Hajh ! sok anva fia borúi ótt be vér-

rel l"

Hasad az szép hajnal, piros az

hegyoldal . . .

Esztergom várában Rákóczi fel-

nyargal.

Esztergom utcáin szikrát hány
patkója,

Esztergom bástyáin lobog az zász-

lója . . .

Mikor Esztergombau örömet lt-

tének
;

Ez versek kevesség azután költe-

nek.

Ha kérded : ki írta ? — egy igaz

magyar fi.

Igaz örömében, — elhigyje akárki.

Ocskai Lászlórül való ének.*

Kurucok, kurucok, hajh szegény

kurucok — [tok !

Be megsötétedett ti fényes napo-

Oh gonosz szerencse, óh keserves

óra ! . . .

Trencséni meznek vérrel borítója.

Sok ezren borultak ott önnön
vérekben, — [ben.

Mások tántorodtak régi hívségek-

Labanc már Ocskai ; sok vitéz had-

nagyi

Átkozva siratják az labanc-

ságát

:

Verje meg az Isten állhatatlan- ,

ságát

!

Kemény Beleznai serény Jávor-

kával,

Ama Bornemissza, híres Rácz Mis-

kával

1 Német.
- A kalandos élet Ocskay Lászlót

Csajághi János kuruc dandártábornok
1710 január 3-án Érsekújvárt áru-

lásért lefejeztette. E két gyönyör
ballada hitelességét újabban kétségbe

vonták.
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Esküsznek Üjvávban egymásnak

kezére,

Ers esküvéssel Ocskai vesztére :

»Bátor ^ vérontásom — történjék

halálom,

Álnok árulónak bosszúját meg-

állom !<i

S nyárnak hévségiben — sz sürü

ködében

Kergetik Ócskáit nagy kegyetlen

télben.

Beleznai két száz labancát le-

vágja — .

Pilátushoz küldi köt vacsorára.

Bornemissza véle gyakran kerge-

tdzik,

Rácz Miska éjjel is ott környül les-

ködik . . .

Jávorka pediglen paraszti ruhá-

ban —
Egynihány vitézzel csak betör há-

zában.

»Héj Ocskai László ! a nagy tob-

zódástúl

Kelj föl immár — érted elgyöt-

tünk Üjvárbúi ! . . .

Vérünk árulója, most add meg ma-
gadot !«

— Fölkele Ocskai : de fegyvert ra-

gadott . . .

Kiverik kezébül, s úgy homlokon
vágják —

Vér elborította mind a két orcáját.

Viszik már, viszik már, kötve pari-

pára,

Hogy vitték a kapun, istrázsa ki-

áltott :

»Itt hozzák, itt hozzák az Ocskai

Lászlót !«

Hadi szék bírái ott egybengylének,

Hitiszeg felett k széket ülének.^

írjátok furérok, írjad sereg diák—
Vérveres tentával á nagy sententiát

:

»Világ példájára feje elüttessék,

Várnak bástyájára karóba tíízessék.

Hadd lássák mindenek : az lator

mint jára.

Ki megszegvén hitit, támadt hazá-

jára !«

— Mikor rézdobokat megüték az

vártán,^

Mikoron az sípot megfújták az bás-

tyán :

Akkor az piacon álltak mind fegy-

verben, — •

Kihozák Ócskáit, vasakkal ter-

helten.

Ott felzöndülének vitézek, hogy lát-

ták :

»)Öld meg az árulót ! Hozzá . . .«

azt kiálták.

S ha fejét nagyhamar hóhér el nem
csapja :

Testétvitézl rend ízekkészaggatja!

Feltüzék az fejét a bástya fokára,

A mely néz Nyitrára, — egy nagy

árbocfára.

Nagy fekete hollók sííriín szálldo-

sának —
Nyargalton-nyargalvást — viszik

j
S ott környííl kerengvén, ekkép

már Újvárba. f§
|

károgának

:

^ Ámbár.
I

- Törvényt tartottak. |
^ rhely.
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»Kár, kár, kár, kár vala Ocskai 1
— Már Ocskai László másoknak

Lászlónak,
j

nagy példa :

Hlyen nagy vitéznek — lenni árú- ' Gonosz árulóknak így lészen halála!

Lelkeket világon szélvészek kerge-

De nem kár, hazáját, vérit eladó- tik —
nak

I

Azután pokloknak lángjára vette-

Szemeit kivájni, fekete hollónak U^
\

tik.

— Ezt szörzék Újvárban, ezer-hétszáz tizben . .

.

Szegény magyarokat segítse az Isten !

A Rákóczi-nóta.''

Jaj régi szép magyar nép,

Az ellenség téged mikép

Szaggat és tép !

Mire jutott állapotod —
Eomlandó cserép,

Mintegy ékes eleven kép

Voltál olyan szép.

Magyar nép !

De a sasnak 2 körme között

Fonnyadsz, mint a lép,

Szegény magyar nép !

Mikor lesz már ép ? . . .

Megromlottal mint cserép, —
Jaj hát szegény magyar nemzet

Jóra mikor lép !

Jaj Rákóczi, Bercsényi

Vitéz magyarok vezéri,

Bezerédi !

Hová lettek magyar népnek

Él tíiköri,

Nemzetünknek hírszerzi,

Fényes csillagi,

Ocskai ? ! . . .

Az ellenség mindenfell

ket emészti,

Üzi, kergeti,

Búval epeszti, —
Közénkben sem ereszti

;

Jaj hát szegény nemzetünket

Miképen veszti !

Jaj országunk, — jószágunk

De fképen hát minmagunk
Mint nyomorkodunk ;

Az idegen nemzetségnek

Rabjai vagyunk.

Jaj, naponként mint elfogyunk,

Jót ne is várjunk,

S kívánjunk
;

Mert kegyetlen — embertelen

Nemzet van rajtunk
;

Jaj meg kell halnunk.

Meg nem maraditok.

Nagy ellenség közt vagyunk . .

.

Bizony méltán ezek miatt

Kesergünk, sírunk.

Országunknak, magunknak

Jaj minden maradékunknak !

Jaj, mindazoknak.

Kik e földön nagy ínségben

így nyomorkodnak.

Özvegyek panaszolkodnak,

Árvák zokognak,

S magoknak
Siralommal ártatlanok

Halált okoznak.

Csak siránkoznak

És fohászkodnak ;

Bánátink nem apadnak.

Mert hazánkból az Ínségek

El nem távoznak.

1 A varjukárogást Arany is fölhasz-

nálja Vörös Rébék cím balladájában.

2 A kuruc költészet legelterjedtebb

terméke, melynek eredeti dallamából

fejldött a híres Rákóczi-induló.

A szerencsétlen trencséni harc

után, 1708 augusztusában szerzett

költemény máig megmaradt a nép

ajkán.
3 Németnek, jelképesen.
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Rajtunk tenger — a fegyver,

Mert a német köztünk hever,

És igen ver

;

Mutogatja magát mintegy

Kényes gavallér,

Nemzetünket kínzó pallér,

Nem szán, mint lióliér
;

A kit ér,

Addig vér — •

Míglen neki mindent nem igér !

Látod, mely kövér,

Brében sem fér, —
Mégis csak mind többet kér !

Alig vagyon országunkban

Miatta kenyér.

Nézz reánk, Ür a mennybül
j

.Ments meg kérünk, minket ily

Ellenségtííl

!

[csúf

Ki a híres magyaroknak,

Vérébííl — épííl.

Ne hagyd ily dühös ínségtíil,

Rút ellenségti,

Némettíil

Gyaláztatni, mocskoltatni

Az irígyektííl.

Ily dölyfös néptül.

Kínzó eszközti,

Megfosztatni nevétl —
Mindenkoron gyzedelmes
Dicsségétül.

Könnyem csordulj

Kedvem mordul,

Mint hegyestr ^

Szívemre tör
;

Könuyeni csordul.

Gondolataimban ha beszállok,

Képzeldésemben ha megállok

Végemet érzem.

Jaj mert foly vérem . . .

Setétek nékem az egek.

Egy bujdosó szegény legény . . ••

Egy bujdosó szegény legény.

Idegen földön jövevény,

Üldögél az erdk mélyén —
Hogy ne is látná az napfény.

Terebély nagy sátoros fa.

Szomorkodván ül alatta
;

Sárga levél béhullatja.

Az madár is elsiratja.

í

Fakó lova ott füvelget,

Le sem vötte kantárt, nyerget

;

Hegyestrt az nyergen csergét,^

Rácot rajta már nem kerget.

Fejér abaköpenyegje *

Az legénynek leterítve
;

Nyakbanvet farkasbre.

Bús fejével arra dl le.

Sárga levél csak hulldogál,

Bús madárszó csak sírdogál.

Nyugszik is vagy álldogál

:

Csak szomorú nótát tanál.

»Rossz világ van idehaza,

Bujdosik már az katona.

Édes anyja ha siratja,

Egész világ csak átkozza.

Erdk, berkek, vad ksziklák :

Bús fejünköt lappongtatják ;
'

Ezek még is bátor tanyák :

Bujdosókat nyugosztalják.

Levelét fa csak hullajtja.

Keltünk-jártunk eltakarja.

Kis madárka bús szózatja

Hírünk-nevünk elsiratja . , .

^ Hegyestmek hittak a régi ma-
gyar lovassiágnak nyereg alatt viselt

hosszú, hároraél, egyenes kardját.

A karlovici békéig használták.
2 A szabadságküzdelem leveretése

után keletkezett nagyszámú bujdosó-
énekekbl.

3 Zörget.
* Abaposztó : durva parasztposztó.
5 Lappongtat = rejteget.
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Ügy elmegyek, meglátjátok,

Soha hírem sem halljátok
;

De ha mégis hallanátok :

Tudom hogy megsiratnátok !

Piros kantár a kezembe,

Piros csizmám a kengyelbe.

Indulok lengyel végekre, —
Búsan nézek hazám fele.

Szülföldem, isten hozzád ! . . .

Az hazám már Lengyelország,

Az hazám már Lengyelország,

Mégis sírva gondolok rád !«

S az merre jár lova lába :

Búsul az erd utána,

Árnyékot borít reája.

Elbujdosó katonára.

Az az árnyék elfedezzen.

Az az ösvény elvezessen :

Szíved mindent elfelejtsen :

Hogy ne fájjon, emlékezzen !

— Ez éneket oly idben
Szörzék Ungh vize mentében,

Mikor volnánk menfélben . .

,

Vezéreljen a jó Isten !

Virág-énekek.

I.

Amott kerekedik

Egy ' fekete felh,

Abban tollászkodik

Egy fekete holló.

Várj meg holló, várj meg,

Hadd izenjek tled.

Apámnak, anyámnak,

Jegybéli mátkámnak.

Könnyen megösmerhetd

Ennek háza táját;

Piros rózsák lepik

Aranyalma-fáját.

Gyémánt az ablakja,

Üveg az ajtaja.

Magának kék szeme.

Aranyszín haja !

Ha kérdik hol vagyok ?

Mondd meg, hogy rab vagyok,

A török udvarban.

Talpig vasban vagyok.

II.

Állj élmbe, rózsám, hadd búcsúz-

zam tled.

Ha el nem búcsúzom : bujdossunk

el ketten !

Vagy meghalok érted.

Vagy enyimmé teszlek.

Édes szívem !

Fekete két szemed mire csalt meg
engem ? [engem ?

Gyenge szép termeted mire hozott

Vagy meghalok érted,

Vagy enyimmé teszlek.

Édes szívem !

Ne menj el galambom, ne repülj'^l

tlem.

Jöjj vissza madaram, szállj bé

ablakomban !

Vagy meghalok érted.

Vagy enyimmé teszlek,

Édes szívem !

Ha elmégy is szívem, csak hozzám
igaz légy !

Igaz szereteted hamisra ne fordítsd!

Vagy meghalok érted,

Vagy enyimmé teszlek,

Édes szívem

!



n. RÁKÓCZI FERENC.
1676—1735.

Beszéd a <iyöinrei táborban.'

Nem tudom, vitézek, szívemnek fájdalmát elttetek jelent-

sem-e, avagy pedig méltó indignációra s bosszúságra gerjedett

elmémet éltökbe adjam? Mert ugyanis, ha az elst szemlé-
lem, nemdeuem méltó-e keserségemet mind azok eleibe ter-

jesztenem, a kik hazájok és nemzetek dicsséges szabadsága
mellett életeket felszentelvén, mindeneket elhagyván, zászlóm
alá oly véggel jöttek, hogy mindenikünknek mind az gyze-
delem, mind az halál köz legyenl Nemdenem méltó-e, mon-
dom, mind azon dicsséges rezolúcióját, akaratját a vitézl
rendnek hazánk ügyén szánakozó és zokogó szívvel szemlélni?
Elfelejtettem az elmúlt keserves siralmat, elhallgatom éjjeli

s nappali fáradságomat, veszedelmek között forgó állapoto-

mat, és ámbár eddig való szerencsés hadakozásaimat el nem
hozom is: elég okom lehet a panaszra ügyünknek s becsüle-

tünknek általatok esett csorbáját említvén, kik voltatok azok
a vitézek, a kik hazátokat velem együtt véres verejtékkel oly
régi szabadsághoz közelg állapotjára helyeztették, most kö-
zöttetek lágy szív, a dicsséges magyar nevet nem érdeml
elfajzottak hírünket, nevünket, dicsségünket csaknem el-

tapodták. Lettem volna inkább oly szerencsés, hogy hazánk
oltalma mellett veletek gyarló testemet halomba rakattam
volna, mintsem becstelenségeket okozó cselekedetekrl kell

emlékeznem most él, de csaknem eltemettetett vezéreteknek.
Mit akartok? Vérkíméléssel, harckerüléssel, ersségek el-

hagyásával, egy szóvdl szaladással kívánjuk-e édes hazánkat

^ 1705 július 3-án. Rákóczi hadai ekkor több szerencsétlenség (nagy-
szombati, kiliti), csapások következtében kedvöket vesztették, kevés lelket

mutattak s egyre szökdöstek a táborból. A baj orvoslására Károlyi kegyetlen
rendszabályokat ajánlott, a fejedelem pedig a következ beszédet tartá.

Beöthy : Irodalomtörténet. I. 18
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megnyerni, magunknak nyugodalmat, maradékunknak meg-
maradást szerezni? vagyis gyalázatos, és bízvást mondhatom,
hallhatatlan példátok j,itán feleségeiteket, gyermekeinket, ma-
gunkat jobbágyságra vetnünk, és ennyi feláldozott magj'ar
vért semmivé tennünki Békéljetek meg inkább csalárd ellen-

ségtekkel, kinek igáját ekképen segítettétek, hogy én is oly

szerencsétlen hadi vezérnek nevét letévén, tengereken s pusz-

tákon való bújdosásommal gyalázatban hagyott életemet
végezhessem. Töröltessék el, nem bánom, inkább eleinknek
dicsséges Rákóczi neve, mintsem több ily gyalázatokkal ter-

heltetett napjaimat sirathassam. Áldozzátok fel személyemet,
kezébe adjatok ellenségemnek: csak magatoknak s nemze-
tünknek szerezhessek azzal szabadságot, örömest megyek
sötét tömlöcbe, kibl istennek szent keze kiszabadított, és azt

követ gyászos theátrumba vígan lépek, csak tudjam, hogy
mindezekkel nemzetem boldogságát elnyerhetem. Engedjétek,
hadd keressem ellenségem fegyverét inkább, mintsem veletek

haldokló, gyalázatos életet éljek. Vagy ha bennetek volna az

magyar vér, és hozzám — nem uratokhoz, de atyátokhoz, tár-

satokhoz, véretekhez való szeretet, bosszúijátok meg gyalá-

zatunkat azon liazáukárulói büntetésével, akik nemzetünket
s mindnyájunknak becsületünket gj^ászba öltöztették. Magatok
pedig, oh fiaim, oh társaim, segítsétek magatoknak boldogulá-

sára való igyekezetemet, vigasztaljátok elkeseredett szívemet*,

hogy veletek élet és halál között kereshessem oly szívvel,

amint kezdettem, hazánk s mindnyájunk szerencséjére s bol-

dolgulására célzó szándékomat. Nem kívánok birodalmat,

nem kincset tletek, s nem egyebet az igaz magyarhoz ill

bátor szívnél, hogy azt magammal összecsatolváu, véletek

éljek és haljak.



ÖTÖDIK SZAKASZ.

NEMZETIETLEN KUK

CSEREI MIHÁLY. 1

1667—1756.

Históriújúból.

Gróf Zrínyi Miklós halála.

Bizony dolog, ha az két hatalmas, vitéz, okos magyar feje-

delmek, Zriuyi ^liklós és Wesselényi Ferenc, amely munkát
bölcsen felfogtanak vala, tovább is kontinuálhatják vala, talán

a magyarok is jobban boldogulnak vala. De csakhamar ki-

mutatá isten, hogy nincs felségének kedvébl s akaratából
a német császár ellen való insurrectio, hanem a magyar nem-
zetet a sok nemzetséges gonoszságért ostorozni akarja; mert
ugyanazon esztendben Zrinyi Miklós véletlenül meghala.
Kinek halálát gróf Bethlen Miklóstól, ki akkor experientiae

erga - Horvátországban, a bán Zrinyi Miklós mellett vala
Csáktornyán, így hallottam:

A bán vadászai kimenvén ebéd eltt, több elfogatott vadak
között hozának egy vadkant is; kit a bán eleiben vivén kérdi
Bethlen Miklóstól: „Öcsém uram! Erdélyben szoktanak-e te-

remni ilyen vadkanok!" Bethlen Miklós megfelel: „Kegyel-
mes uram, Nagyságodat alázptosan követem, ennél sokkal
nagyobbak is teremnek." A bán mintegy megszégyelvén
magát, mondja neki: „Ha tetszik kegyelmednek, ebéd után
menjünk ki vadászni; meglátja kegyelmed, itt is, a horvát-
országi erdkön, találunk ennél nagyobbakat is." Az alatt az

ebéd elkészülvén, a bán szokása ellen kedvetlen állapottal

vala, nem tudván senki okát. Ebéd után megindulván feles

puskásokkal, egész estig mind hajtják az erdket, és noha
egyéb vadakot verettenck, de vadkant nem találának. Estve
felé egybegylvén mind a vadászok, hogy haza menjenek a
bánnal együtt, azonban egy jáger elfut, s mondja a bánnak:

1 Históriáiéin kívül, melyet Kazinczy Gábor 1852-ben adott ki, neve-
zetes kisebb iratai is maradtak.

- Tapasztalásszerzés végett

18'
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„Kegyelmes iTi-am! ihol nem messze egy nagy öreg vadkant
láttam". A bán örülvén neki, egy hosszú puskát vészen a
kezébe s bemégyen egyedül az erdbe, megparancsolván, hogy
a többi másfelé álljanak lesben. Meglátván a vadkant, hozzá
l, meg is sebesíti; a megsebesedett oktalan vad, szokása sze-

rént, egyenesen a bánra megyén, és mivel hirtelen puskáját
meg nem töltheté, oldalán függ pallosát kirántja, s nagy-
bátran a vadkan eleibe futamodik s hozzája vág, de a vadkan
agyarát találván, a pallosa ketté törik, és azon sebességgel a
vadkan neki agyarkodván, az egyik lábát a bánnak ersen
megsérti, mely miatt megtántorodik, de ugyan el nem esik.

Nem lévén már fegyver nála, küzdésbe indul a nagy oktalan
vaddal, és a földre lenyomja s a hasára ül, a két fülét két

kezével ersen megragadván, úgy hogy a vadkan alatta meg
sem mozdulhatott. Ha akar vala, könnyen kiálthatott volna,

mert ott a srben nem messze állottak lesben sok vitéz szol-

gái s puskásai, kik megsegélthetik, és a vadkant alatta meg-
ölhetik vala; de a régi híres vitéz ember szégyennek tartván

egy vadkan megölésére segítséget hívni, midn gondolkodik

miképen ölhetné meg, jul eszébe, hogy az övében hüvelyestl
volna kése; az egyik kezébl a vadkan fülét kiereszti, hogy
kését kivonván a torkába verje; a vadkan is, tágulván egyik

füle, ersen megrázkódik és hirtelen a bán a hasáról a földre

leesik, a vadkan is hevenyében hozzája vág agyarával, és a

torkát kiszakítja.

Ebben semmit sem tudtanak a vele valók, de midn az

elszöri lövés után annyit késnék abban az erdben, nem tud-

ván mire vélni a dolgot, arra felé sietnek, szintén akkor érkez-

vén oda, mikor már a földön feküv bánnak a vadkan torkát

kivágta volna. Megbúsulván a szolgái, a vadkant ugyanazon

helyben megölik, a bánt pedig a földrl felemelik; kinek tor-

kán lev nagy sebét mikor meglátnák, a maga keszkenjével

be akarván kötni, a szinte meghaló nagy vitéz bátor fejedelmi

ember azt mondja szolgáinak: „Semmi édes fiam, semmi; ne

kössétek be . .
." annál többet nem szólhata, hanem meghala.

Kinek holttestét hintóra tevén, nagy sírással Csáktornyára

beviszik. Ott temették el, nemcsak Horvátországnak, hanem
egész Magyarországnak, st az egész keresztyénségnek nagy

keserségével. így vésze el véletlenül az hatalmas vitéz feje-

delem, a ki teljes életében annyi véres harcokon forgott, a ki

annyi sok vitéz pogányokat maga kezével levágott; egy ok-

talan utálatos vadkan végezé életét olyan dicsséges fejede-

lemnek, kinek mása akkor a magyar birodalomban nem vala.

így játszodtatá meg isten a magyarok intentióját, s elvévé

szemek ell azt, ki az szabadságokat vitézi erejével s nagy

elméjével helybe állíthatja vala.

Vagyon ugyan olyan hír is, hogy az ausztriai udvar, meg-

értvén titkon Zrínyi Miklós szándékát, hogy a magyarokat
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a császár ellen fel akarná lázaszlani, mivel nyilván s ervel

uem mernek vala belékapni, alattomban egy német jágert

nagy fizetéssel fogadtanak volna meg, a ki Zrinyi Miklós szol-

gálatára kötelezvén magát, mind keresett alkalmatosságot,

hogy valahol vadászatban meglöhesse; és mikor látta volna,

hogy a vadkannal tnsakodnék, egy sr helyrl mintha a

vadkant akarná meglni, iigy ltte volna meg a bánt fben
s a miatt kellett volna meghalni. Igaz-e, nem-e, én bizony nem
tudom; a mint hallottam, úgy írtam meg.

BOD PÉTER.
1712-1768.

A Magyar Atheuasból.

Székely István.

Bencéden született Udvarhelyszékben. Hol tanult ifjúsá-

gának idején, uem tudatik; de volt szép tudományú nevezetes

ember, a kinek fáradsága által jutott az evangéliumnak na-

gyobb világosságára Magyarországnak az a része, a mely
vagyon Lengyelország fell. Sokat fáradozott a tudatlanság-

nak elkergetésében, e végre bocsátott is világra egynéhány
könyveket magyarul: 1. Egy kis könyvecskét írt a szikszai

iskolabéli gyermekek számára, melynek titulusa ez: Keresz-

tjjénségnek fimdamentomárl való tanúság. Nyomt. Krakkó-
ban 1538-dik észt. Ekkor volt szikszai oskolamester, a könyvét
is ajánlotta a szikszai gyermekeknek. 2. Magyarra fordította

az eklézsiának régi deák Hymnus nevezettel való énekeit.

Nyomt. Krakkóban 1538-dik észt. Vagyon ajánlva Prini Péter

nagy úrnak. 3. Keresztyénségnek fundamentomáról való rövid

tanúság. Nyomt. 1544-ik észt. 8. R. Vagyon ajánlva régi Kelé-
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mennek vitézl úri embernek, hogy fiát e szerint taníttatná,

az ABCét elöl leírta, hogy a gyermekek e szerint taníttatná-
nak olvasni. Irta ezt Liszkán laktában. 4. Adott ki harmad-
szor is a hit fundamentumáról egy könyvet bven, a melly
már szép tudós munka. Nyomt. 1546. 8. R. 5. Magyarra fordí-

totta a zsoltárokat. Xyomt. Krakkóban 1548-ik észt. A XLII-ik
zsolt. (I) versit így fordítja: „Miképpen a gím szarvas rikkólt
a folyó vizekre: akképen az én lelkem tehozzád kívánkozik
Isten". A XCVI-dik zsoltár 2. versét így: „Ki szerzi az nyári
házának gerendáit a vizekbe, és csinálja a felhkbl az sze-

kereit". 6. Chronica mundi, melyben mind ekklézsiai s mind
küls históriákat belégyííjtögetett s magyar dolgokat is.

Nyomtattatott Krakkóban 1558-ik esztendben. 4 Részben.
Volt akkor gönci fpap, mikor ezt kiadta, s nagy ember azon
földön. ígérte volt, hogy az egész bibliát magyarra fordítja

s kibocsátja; de mennyire mehetett ebben a szándékban s

maga is hol és mikor halt meg? elttem nem világos.

- KISS ISTVÁN.
1730 körül Rodostóban.

A Magyar Filozófiából.

Istentelenek tudománya észszel ellenkezd

A' bolond szivében mondta: nincsen Isten. Szivében
mondta, miért szájával nem mondta? Nem merte oly nagy
káromlást. Szivében, mint valami sötétben rejtette. De a' kit

nem mert, ma sokan merik, a' kik tele torokkal vitattyák

Isten nem létét és mindenek csak történet szerént vannak,
esnek, Ó süket athéusok! nem hallyátok-e a' természet sza-

vait! mennyi dologgal,.annyi nyelvvel bizonyittya, hogy Isten

vagyon, st egy szóval kiáltanak mindenek: Ö alkotott min-
ket, és nem magunk. Mit kiált e világ, és tellyes föld ékessége,

dolgok külömbsége, étczakák és napok rendi? az üdk egyenl
külömbsége? mennyei testek alkotmánnyá, nagysága, méltó-

sága, fölsége? Az sphaerak, vagy egek kerekséginek és többi

égi jeleknek oly álhatatos álhatatatlansága? Nemde mind ezek

legnagyobb alkotót és igazgatót jelentiké, kinek véghetetlen

bölcseségétöl és parancsolattyától függenek, igazgattatnak?
Innét az égh tudatlanok könyve, kibl egy minden elementu-

mokból, és id forgásából Istent ki olvashatni, láthatni, ért-

hetni. Oh, balgatagok, olvasni nem tudtok! De micsoda? Min-
denek történet szerént való munkálkodásokból származnak.

^ A rodostói emigránsok közé tartozott Kiss István életérl mitsem
tudunk. Magyar filozófiái^ 1730-ban készült s a kézirata a Nemzeti Múzeum
tulajdona. E mutatvány a munkának befejez része, eredeti helj'esírással.
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Oh heuyólö here agyvelöuek találmánnyá! Oktalan elmének
bolondsága! Csak fából csinált sphaerát is, vagy égi golyóbist

(az égli árnyékát) mesterinek, legnagyobb mesterségén kivül

történet szerént véghez menni soha sem láttatok; és amaz
nagy roppant alkotmányt, a' világ csudálatos mesterségét,

hogy csak történetbl származott, azt mondgyátok. Oh bolond*

és gyógyulhatatlan értelem! De tagadgyátok! mindazáltal a'

dolognak okai világossak, nyilván valók: szemeteket bé
hunnyátok, hogy a' törvént, és annak biráját nyakatokból
szabadossabban kivethessétek: minden nemzetek egyenl ér-

telme kiált ellenetek. A' születend világgal született az Isten-

nek ismereti; valaki abban kételkedett, rettent váz volt.

Innét volt világ szerte az athaeusoknak rettenetes büntetések.

Az athaenásbéliek fejeket vették; Socrates tagadgya, és ha-

lálra itiltetik; Protagoras kérkedik és számkivetésben vette-

tik, proscribáltatik, és ti minden nemzetek, és nemzetségek
bölcsesége felett okoskodtoké? Oh tömleczre a' bolondokkal!
lánczokra az oktalanokkal! Ki vetkeztetek az emberbl és

emberségbl: Istent tagadgyátok és minden gonoszságra sza-

bad utat nyittotok. Testi gyönyörség czélotok; mennél go-

noszszabbak, annál boldogabbak. Méltó, hogy az illyen még
a természetnek is rettent vázi éppen kigyökeztessenek; em-
berek, nem emberek, állatok, nem állatok; mert azt kitl van-
nak, bolond elméjek tagadgya. De ám veszszenek a' bolondok!
Eddig is a' bölcseség a' jó erkölcsök bölcseségének tudomá-
nyát a' természet, mesterségétl vettük; tanúllynk meg azt

is utoljára, ki mindenek felett Való és Els, e alkotott min-
ket. Kicsoda e? Állatok állattya, valóságok valósága Isten.

Oh Isten! feneketlen tenger, kit senki meg nem foghat, által

nem evezhet. A' philosophia mely igen kicsiny tenger! Azt
vélem vala, hogy mindenekenn által eveztem; és imé! által

evezhetetlen Óceánus tenger vagyon elttem. Óh széllyes, és

feneketlen tengereknek tengere, mivel által nem evezhetek
rajtad, beléd merülök, és utóisót sóhajtok haldokló Aristote-

lessel: Mhit hogy én meg nem foghatlak Tégedet, Te fogj meg
engem. Oh valóságok valósága néked Dicsiret, Hatalom, Di-

csség örökkön örökké Ámen.



MIKES KELEMEN. •

1690-1762.

Törökországi Leveleskönyvéböl.*

1. A bujdosók élete Rodostóban.-

(XXXVII. levél: Rodostó, 28. máj. 1720.)

Már mi itt derék házastüzes emberek vagyunk; és úgy
szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont. De
tréfa nélkül, édes néném, mi itt igen szép kies helyt vagyunk.
A város elég nagy és elég szép, a tengerparton lév kies és

tágas oldalon fekszik. Az is való, hog3' Európának épen a
szélén vagyunk. Lóháton innét Konstantinápolyba két nap
könnyen el lehet menni; tengeren pedig egy nap. A bizonyos,

hogy sehol a fejedelemnek jobb lakóhelyt nem adhattak volna.

Akármely felé menjen az ember, mindenütt a szép mez, de
nem puszta mez: mivel itt mindenütt a földet jól megmve-
lik, a faluk mellett lév mezk nem puszták, és ennek a város-

nak a földje olyan mvelt, valamint egy jól megmvelt kert,

kivált mostanában gyönyörséggel nézi az ember itt a szántó-

földeket és a szllöket és a sok veteményes kerteket. Itt pedig
annj'i szllhegyek vannak, hogy másutt egy vármegyében
elég volna, — azokat pedig mind igen jól mvelik, és azokban
a sok gj^ümölcsfák úgy tetszenek, mintha mind kertek volná-

nak. Itt pedig meg nem karózzák a szöllt, mint nálunk, azért

is az ágak mind le vannak hajolva, a szöllgerezdet a levelek

befödvén, a földet is árnyékban tartják, ez pedig szükséges

ezen a meleg földön, a hol nyárban igen kevés es jár, így a
föld nedvesen marad és a szöll nem szárad el.

Itt, a való, sok veteményes kertek vannak, az ide való

szokás szerint jól mvelik, de nem lehet a mieinkhez hasonlí-

1 Kéziratuk az egri érseki liceum könyvtárában. Elször Kulcsár István

adta ki, 1794-ben, Szombathelyen.
^ A végs két szakasz elhagyásával.
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tani. Gyapottat pedig sehol annyit nem vetnek, mint itt, és

a gyapotból való kereskedés itt igen nagy. Tords vármegyé-
ben, gondolom, hogy megteremne, de a mi kokány földünkön

elegend melege nem volna. Itt az asszonyoknak egész esz-

tend által csak az a dolgok, hogy a gyapottat elvessék, meg-
szedjék, eladják, vagy megfonják. Májusban vetik el, és októ-

berben szedik meg. Való, hogy sok bíbeldés vagyon a gyapot-

tal, de minthogy itt az asszonyoknak semmi más küls mun-
kájok nincsen, azért arra reá érkeznek.

A város fell azt mondhatom, hogy ezen a földön elmond-
hatni egy szép városnak, amely nem olyan széles mint hosszú.

De akármely szép házak legyenek itt a városokon, nem tetsz-

hetnek szépeknek; mivel az utcára nem hagynak ablakokat,

kivált a törökök azért, hogy a feleségek ki ne láthassanak;
— micsoda szép dolog az irígj'^ség! A piaca a városnak igen

böv, — a sokféle szárnyas állat, gyümölcs, kerti vetemény itt

igen olcsó — a míg ide nem jöttünk, még minden olcsóbb volt.'

De ha egy kis drágaságot okoztunk is, de a való, hogy csen-

dességet is okoztunk; mert a lakosok magok mondják, hogy
a míg ide nem jöttünk, a hol most vagyunk szállva, ott az

utcákon nappal is félve jártának az asszonyok és leányok:
este felé pedig a kit kívül találhattak, azt elragadták. Még
gyilkosságok is estének, ezeket pedig a janicsárok, görögök
és örmények követték, de már most legkisebbet sem hallani.

Estve kiki sétálhat az utcákon, semmitl sem tarthat. A való,

hogy mink is sokan vagyunk, de legkisebb dolog ha történnék,

a kapunkon lév 30 janicsár megtanítaná azokat, a kik vala-

mely garázdát akarnának indítani. Nem is lehet már csende-
sebb hely, mint a hol mi lakunk; — estve idegen janicsárt, se

görögöt nem látunk, noha a szép idkben 11 óráig is kinn
vagyunk. Csak ilyen hamar is már micsoda hasznára vagyunk
a városnak, hát még ezután. Csak azt bánom, hogy messze
vagyon Bercsényi úr tlünk: nem bánja, mert ritkábban
megjünk hozzája, és annyival kevesebb lesz a költség. De
mit tudunk tenni, ha messze is, csak oda kell menni; — hát
hogy töltsük az idt? Még az asszonyok sem szeretik áztat,

de mit tehetnek velünk együtt róla. A való, hogy a nem nekik
alkalmatlanabb, hanem nekünk; mert csak el kell hozzájok
menni, valamint az úr dolgára.

Már eleget beszéltem a városról és a földjérl; hanem már
a mi házunkról lev szokásról kell szólni és az id töltésérl.
A való, hogy egy klastromban nincsen nagj^obb rendtartás,
mint a fejedelem házánál.

Ezek pedig azok a rendtartások: Reggel hatodfél órakor
a dobot megütik, akkor a cselédeknek fel kell kelni, és készen
kell lenni hat órára. Hat órakor dobolnak, és akkor a fejede-
lem felöltözködik — azután a kápolnába megy és misét hall-

gat. Mise után az ebédlházba megyén — ott kávét iszunk és



282

dohányozunk. A mikor az óra három fertály nyolcra, akkor
elst dobolnak misére, nyolc órakor másodikat, és egy kis id
miilva harmadikat dobolnak, akkor a fejedelem misére
megyén, mise után a maga házába megyén, és kiki a hova
tetszik. Tizenegyedfél órakor megütik a dobot ebédre, és tizen-

két órakor asztalhoz ülünk, és törvényt teszünk a tyúkokra.
Harmadfél órakor a fejedelem csak magánosan a kápolnába
megyén, és ott vagyon három óráig. Mikor az óra három fer-

tály ötre, akkor elst dobolnak estvéli imádságra, öt órakor
másodikat és egy kis id múlva harmadikat, — akkor a feje-

delem a kápolnába megyén, és azután kiki eloszlik. Vacsorára
hetedfél órakor dobolnak. A vacsora nem tartván sokáig,

nyolc órakor a fejedelem levetkezik, de leggyakortább le nem
fekszik még akkor, és reggel ha szinte hat órakor öltözik is

fel, de éjféli két órakor felkel. Azt pedig ne gondolja ked, hogy
legkisebb változás is legyen mindezekben. Ha szinte a fejede-

lem beteg volna is, akkor is mind egyaránt folynak a rendek.
Hatodfél órakor felkelni nem kicsiny dolog, de el nem mula-
tom azért, hogy kedvét találjam, és mindenkor jelen vagyok,
mikor öltözik — a hivatalom is azt hozza magával, hogy
vigyázzak a cselédekre.

?. Mahomed császár rabnöje.^

(LXIII. levél; Rodostó, 7. sept. 1725.)

Édes néném, csudálja ked azt, hogy lehet írni egy kocso-
nyának; mert mi csaknem egészen elolvadtunk a sátorok
alatt, és csak tegnaptól kezdek helyre jönni. Oka pedig anöak
az, hogy tegnaptól fogvást visszajöttünk a mi megunt kedves
városunkba, és már itt töltjük az idt, a mint lehet szegény
bajdosóktól, hol szomorúan, hol kedvetlenül. De mireánk is

az az isten visel gondot, a ki a hazájokban lévket élteti:

azokat ott meghagyta, minket ide hozott: áztat mind egj^ kéz
cselekedte.

Egy régi philosophus azt kérdezte egyszer a másikától,

hogy mit csinál az isten az égben? a ki is azt felelte reá, hogy
egyet felmagasztal és mást megaláz. Okosan is mondotta volt

Solon Kroesus királynak, hogy: Nemo ante mortem beatus;

mert senki sem mondhatja magát boldognak halála eltt. Ha
azok nem boldogok, kik hazájokban vannak, hát mi hogy vol-

nánk, kik itt szaporítjuk a levegeget sóhajtásunkkal?
Hogy pediglen ked a Konstantinápoly megvétele históriá-

ját olvassa, az igen szép és hasznos idtöltés. Második Maho-
med császár, ki áztat megtette, a tizenötödik saeculumnak a
közepén igen nagy hadakozó fejedelem volt, azt is írják felle,

1 E levél volt a forrása késbb Bolyai Farkas Mohamed cím drámá-
jának s így közvetve Kisfaludy Károly Irénéjének. Az ismét nénjéhez forduló

befejezés elhagyásával.
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hogy egynéhány nyelvet tudott, a mely igen ritka a török

császárok között. Áztat pedig én is olvastam, hogy a pérai

hegyen vitette által a gályáit és nagy hajóit, a mely mostaná-

ban teljes lehetetlen volna, és a melynek akkora rettent

munkának kellett lenni. Az olyan munka a régi rómaiakhoz

illett, a kik csaknem lehetetlen munkákat vittek végbe, és a

melyeket még mostanában is csudálkozással látjuk. A mos-

tani törökök nem hogy olyan nagy munkákat vinnének végbe,

de eszökbe sem jutna: ^lahomeduek pedig szükséges volt

olyan nagy munkához fogni; mert olyan görög császárral volt

dolga, a ki keményen oltalmazta városát, és meg is oltalmazta

volna, ha a mindennapi veszedelem után ujabb-ujabb hada
lett volna. De a sok ostromokban mindennap fogyott a népe,

és végtire az utcákon kellett verekedni a törökkel, ugyan
magát is ott ölette meg. Mahomed pedig a maga népét nem
kimélte, és az ostromokkor, a ki csak visszafordult is, maga
ölte meg. De látván, hogy az egész népének megcsökkent
volna a szive, és nem örömest menne ostromra, az egész

táborán kikiáltatá, hogy a várost prédára bocsátja. Erre az

egész sokaság felzúdult, és parancsolatot nem várván, ost-

romnak megyén. A városbeliek is, hogy megoltalmazhassák
feleségöket, gyermeköket, keményen viselték magokat,
ugyanazért lön olyan nagy vérontás a város megvételekor.

Azután az egész A'árost feldúlták, rabiák és prédálák, és

irtózatos dolgokat cselekedének a törökök. Azt a várost

Konstantinus épitteté vala, iTgyan Konstantinus nev csá-

szár is veszté el életével együtt.

De ha szinte a város megvétele históriáját olvassa is ked,

.

de lehetetlen, hogy be ne írjam kednek Mahomednek egy
kegyetlen cselekedetét — talán nem teszi fel mindenik his-

toricus. A város megvétele után egy igen szép leányt vittek

egy basának, a ki is a leányt szép voltáért a császárnak adja.

A császár megszeretvén harmad napig csak a leánynyal töl-

tötte az idt, senki feléje nem mehetett, se semmi parancso-
latot nem adott. A vezir és a többi basák azon megütközvén,
kérték a vezirí, hogy menjen a császárhoz és jelentse meg,
hogy az egész had nem tudja mire vélni cselekedetét. A vezir

megjelenti a császárnak, a ki is parancsolja, hogy hivassa
eleibe a basákat. A basák eleibe gylnek — a császár nagy
cifrán felöltözteti a leányt, a kinek volt neve Erini,* — a
basák csudálni kezdték a leány szépségét, és a császár kérdé
tlök, hogy ha nem volt-e méltó olyan szép leánynyal három
napot tölteni? Mindnyájan felkiálták, hogy igen is. A csá-

szár monda nekik: Hát miért indultatok fel, és mért gondol-

tátok, hogy elfelejtettem volna hivatalomat? De mindjárt
megmutatom nektek, hogy ha a magam gyönyörségét sze-

* Eiréné (Irén), a. m. béke.
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retem is, de azt el tudom hagyni, és méltó vagyok, hogy nek-
tek parancsoljak. Erre felindulván a basák ellen, a kardját
kivonja, és a szegény ártatlan leánynak a fejét elüti, és

monda azután a basáknak: A ki ennek oka volt, az megfizeti
ezt nekem. Meg is fizetek: mert csakhamar a tanácsadóknak
elütteté a fejket. De ha szinte ilyen boszút álla is a szegény
leányért, de annak nem kelletett volna maga lenni hóhér-
jának.

Édfc« néném, mintha ismertem volna, úgy megesett a
szívem annak a leánynak halálán. És azzal minden nagy cse-

lekedetit megmocskolta Mahomed; mert ugyanis egy olyan
ártatlan személyt, a kit annakelötte egynéhány órával sze-

retett, ugyanannak egyszersmind hóhérja lenni irtóztató

kegyetlenség. Az ilyen cselekedettl irtózik a természet;
mivel az oktalan állatok kzött is látunk hálaadókat. Ha
Mahomed meg nem vehette volna Konstantinápolyt, nem
lett volna az neki olyan nagy gyalázatjára, mint ezen cse-

lekedete.

3. Bercsényi halála.

(LXVII. levél; Rodostó, 6. nov. 1725.)

Édes néném, itt most elég sírás, rívás és zokogás vagyon.
A szegény Zsuzsi özvegyen marada, és Kajdacsinéból min-
denféle nedvesség a szemén foly ki, a mennyit az ma sír.

Méltán is, mert szegény Bercsényi úr, a bujdosásának végit

szakasztván, ma reggel két órakor elhagj^a bennünket.
Mind holtig az elméje helyén volt, és egy keresztyénhez

illend halállal múlt ki e világból. E már elvette sok szenve-

désinek jutalmát, és nem szükséges szánni; hanem azokat
kell szánni, a kiket árvául hagyott itt idegen országban. De
azokra is gondja leszen annak a nagy cselédes gazdának,
a ki soha meg nem hal. A mi urunk mindenkor mellette volt,

és hozzája való barátságát holtáig megmutatta.
Micsoda ez a világ? és miért kapunk annyira rajta? A

benne való életnek kezdete nyomorúság, a közepe nyugha-
tatlanság, a vége fájdalom és szomorúság. Ez az úr, éltiben

való, hog5^ szenvedett, de sok világi játékban is volt része.

Való, bujdosásban halt meg, de nem szükségben. így fogyunk
el lassanként, mert már itt elég szegény bujdosókat temet-

tünk el. Ezután még mint lesz? Hagyjuk a jó atyánkra, és

mondjuk azt, hogy nem érdemli ez a világ, hogy hozzája

kapcsoljuk magunkat; mert akármely gyönyörségben
úszunk is, de abból ki kell kelni, és azt elhagyatják velünk.

Elmúlt gyönyörség csak sóhajtást okoz,

Jelenvaló pedig hasonló árnyékhoz.
A jövendbelin kapsz bizonytalanhoz :

Ah ! mért hasonlítod magadat boldoghoz ?
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Áztat már megmondottam, hogy a szomorú levélnek nem
kell liosszúnak lennk Ez elég szomorú; mert itt a halálról

kell beszélni, azért el is kell végezni. Tudja ked micsoda
nagy dohányos volt a szegény úr — mind holtig is dohány-
zott; mert halála eltt két órával egy pipa dohányt kiszívott,

— de meghalt, kedet pedig az isten éltesse. Ámen.

4. Rákóczi József.

(CXXIV. levél ; Rodostó, 3. márc. 1737.)

Bezzeg, néném, nyertünk mi a változásban, mint Bertók
a csíkban. Vigasztalásunkra vártuk ezt az ifjú fejedelmet;

de szomorúságunkra jött. A szép rendtartást, a melyet az

atyja szabott volt közöttünk, és a melyet oly igen igyekezett

annyi esztendk alatt piegtartani és megtartatni velünk
mind holtig, azt a fia harmad nap alatt felfordítá, és annak
elrontásán kezdé el az itt való életét úgyannyira, hogy olyan
kevés id alatt abban a keresztyéni és fejedelemhez illend
tartásban csak egy kis fótocska marada meg. Minden eltöröl-

tetett, és csak a nagy rendetlenségnek ködje szállotta meg
a házunkat. Csak ebbl elitélheti akárki, hogy mit remélhe-
tünk, kivált mi, a kik olyan nagy fejedelmet szolgáltunk
volt, a kinek minden dolga oicosságból, rendbl és kegyesség-
bl állott. Most pedig mind ellenkezt látunk; mert a rendet
nagy rendetlenség követte; az okosságot a hebehurgyaság,
a kegyességet a harag és az idegenség, úgyannyira, hogy
harminc esztendtl fogva való bujdosásunk oly súlyosnak
nem tetszett, mint már ez a három hónap. Mo^t sóhajtjuk
leginkább a mi meghalt urunkat; mert szomorúan kell néz-

nünk az atyja és az fia között való nagy különbséget. De már
ebben benne vagyunk.

Miheb^t ide érkezett, az aiyjának minden jószágát híven
kezeibe adtam. Való, hogy káromlás nélkül nem maradtam;
mert a hamis atyafiak sokkal vádoltanak, és a hamis vádo-
lásra a fejedelem sokat vizsgálódott utánam alattomban; de
becsületem megsértésére valót semmit nem talált. Ezt nekem
maga is megvallotta. Nincsen semmi jobb, mint az igaz úton
járni. Az volna kívánatos dolog, hogy az atyja nyomdokát
követné; mert az bizonyos, hogy a porta vizsgálódik utána,
hogy micsoda természet? — Azt kérdhetnéd néném, hogy
én mint vagyok az elméjében? Csak úgy, mint a többi. Nekem
csak isten fizessét sem mondott azért, hogy jószágára, cselé-

dire viseltem gondot. — Itt tegnap nagy földindulás volt.

A föld sem nyughatik alattunk. Jó egészséget, néném
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5. Az utolsó levél.

(CCVII. I. Rodostó, 20. december 1758.)

Kedves néném! Xem csak mi, hanem az egész emberi

nemzet olyan, mint a halálra Ítéltetett rabok, akik nem tud-

ják, mikor viszik ki a halálra. A mi sorsunk épen olyan

Mennyi urakot, nemes embereket temettünk már el, kit egy,

kit más esztendben! Ügy annyira, hogy már csak ketten

maradtunk volt Zay úrral. Az isten azt is kivevé a bujdosás-

ból 22-dik Octobris. Már most egyedül maradtam a bujdosók

közül, és nem mondhatom, mint eddig, hogy hadd vigyék ki

ezt vagy amazt elre; mert egyedül maradván, nekem kell

kimenni az áldozatra. A Csáki úr halála után Zay urat tette

volt a porta a magyarok fejévé, a kik ebben az országban

vannak a császár protectiója alatt. Halála után a portára

kelletett mennem, hogy hírré adjam halálát. A szokás szerént

engem tettek básbúggá. Mert azt jó megtudni, hogy a kik

ebben az országban az öreg Kákóczival jöttünk, azok közül

csak én maradtam. Hanem a kik most velem vaunak, azok

újak. Micsodás a világ! Mennyi változáson mentem már által,

de az istennek gondviselése mindenkor velem volt és van
mindnyájunkkal. Egész prédikációt csinálhatnék a siralom-

nak völgyében lév, változó életünkrl. A mely változást

mindaddig próbáljuk, valamég az örömnek hegyére nem
megyünk.

Vagyon immár egynehány napja, hogy ide visszaérkez-

tem. Mit rendel az úr ezután fellem? Az kezében vagyok.

Hanem azt tudom, hogy pornak porrá kell lenni. És boldog az,

aki nem az úrnak, hanem az úrban hal meg. x\nuyi hosszas

bujdosásom után kell-é mást kívánnom annál a boldogságnál?

Az els levelemet, a midn nénémnek írtam, huszonhét

esztends voltam, eztet pedig a hatvankilencedikben írom.

Ebbl kiveszek tizenhét esztendt, a többit a haszontalan

bujdosásban töltöttem. A haszontalant nem kellett volna

mondanom, mert az isten rendeléseiben nincsen haszontalan-

ság, mert mindent a maga dicsségére rendel. Arra kell

tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy minden

irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk

tehát egyebet az isten akaratjánál. Kérjük az üdvösséges

életet, a jö halált és az üdvösséget. És azután megsznünk
a kéréstl, mind a bntl, mind a bujdosástól, mind a telhe-

tetlen kívánságtól. Ámen.
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FALÜDI FEKEXC.
1704—1779.

A Szent Emberbl.'

Bátor ezer gondvisel szera vigyázzon reád, ha magad
nem vigyázsz magadra, rajta veszthetsz. A küls veszede-

lemtl megmenthetnek ugyan, de nem a belstl. Ártalma-
sabb a szivünk körül lappangó és kisértö ellenség annál, a ki

kin forgolódik és szemre kerül. Szüntelen való vigyázassál

legyünk azért, hogy hozzánk ne férhessen, vagy ert rajtunk

ne vehessen.

Azt tartják gazdag szántóvet embernek, a ki maga szá-

mára sokat szánthat és vethet. Nincs gyümölcsösebb föld a

szegények tenyerénél: a ki ide sokat vet, minden bizonynyal
sokat arat. Bátor a szántóvet holmikor kevesebb hasznát
veszi fáradságának, néked mindenkor termékeny lészen

magod, és tenyész. Adj bven, bven megfizeti az isten!

Érts egyet magaddal. Egyezzen meg beszéded gondola-
toddal, gondolatod cselekedeteddel, cselekedeted akaratoddal.
Szinte oly hamis hazug az, a ki máskint cselekszik, mint az,

a ki mást mond s mást gondol. Amaz felebarátját csalja, ez

magát. Vét mind a kett; egyik sem méltó, hogy a jámbor
keresztyének közé számláltassék.

Az isten kívánja, parancsolja, hogy szeressük. Nem lehet

ennél könnyebb parancsolat. Ami több, viszontag való sze-

retettel kínál, csak hogy teljes szbl szeressük; mi lehet

ennél édesebb. Tudják, érzik ennek a viszontag való szeretet-

nek édességét a mennyei szentek. Ha mi földiek csak kis

részét érezhetnénk, nem kellene sok szaporítás, önként gyul-
ladozna, szívünk is égne. Azonban ez a szeretet kényes,
semmi osztályt nem szenved. Ha nem szereted az istent teljes

szívedbl, se te tet nem szereted igazán, se téged úgy,
mint akarna. Szegett szíved nem kell néki.

A halál nem elégszik meg azzal, hogy egymás után ki-

veszt bennünket a világbúi, gyakorta véletlenül üt reánk és

elragad. — A holtak közül hány ifjú hitte volna, hogy élte

virágjában lészen vége. Vagy sok más, hogy mikor vígan
vendégeskedik, mikor kedvére mulat, mikor legterhesebb
ügyét igazgatja: akkor hal meg hirtelen? És pedig megtör-
téntek ezek. Igazán monda a bölcs: Oh halál, mely bizony-
talan vagy! Boldog, a kit noha véletlenül, de nem talál

készületlenül.

Több lélek kárhozott el az ártalmas példák miatt, hogy-
sem üdvezült légyen, a szentek istenes életét látván. Ha ki-

nyílna a pokol, és panaszit hallanánk, jobbára azt hallanánk:

* A második szakaszból.
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„Átkozott gonosz példa, te valál oka vesztemnek!" Egy gonosz
ember miatt talán száz is liúll a pokolba. Mi készthet ben-
nünket arra, hogy így rontsuk felebarátunkat, okot, módot
adván néki a veszedelemre. Szülék! kik nem éltek úgy, mint
kellene, ha nem tudjátok, kimondom: gyilkoskodtok mag-
zatitokon.

A felebaráti szeretet tulajdona a keresztyén embernek,
mely arra kötelez, hogy ellenségeinket is szeressük, nékiek
ne ártsunk. Isten, a ki parancsolja: fogadjunk szót. Isten, a ki

példát adott errül, megbocsátván hóhérainak: kövessük. Mit
vonogatjuk magunkat! Férjen egyszer fejünkbe: annak nem
bocsát meg az isten, ki nem bocsát meg felebarátjának.

A Téli Ejtszakákból.

í. Dardanus király törléneléböl.^

Tudhatod, vallhatod, édes magzatom! hogy anyád halála

után is nem voltál megunt gyermekem. Nagy gonddal, szépen

neveltelek, gyengén ruháztalak, kezemen hordoztalak, mint
a kar madarat,- mindenkor szerettelek. Te valál legdrágább
kincsem, nyugodt örömöm, egyetlen vigasztalásom. Te valál

udvaromnak ékessége, reménységemnek záloga, országomnak
dicssége. Mostani állapotodat tekintvén, látom, nem vagy
egyéb, hanem egy mindenébl kifosztott öreg embernek sze-

gény bujdosó társa. íme a vadon erdnek setétes öble a te

világos ékes palotád. A sért tüskés öszvény, kin járunk, a te

kies mulató lugasid. Ez a néma magánosság a te zeng víg

udvarod, az ártalmas fenevadok a te udvarlóid, a f és gyökér

eledeled. Erre jutottunk én s te Seraphina, azért téged ugyan
hozzád való szeretetemnek bségéhez képest szbl szánlak.

Engem a mi illet, könnyebben tröm sorsomat, mert
tudom, hogy nem vagyok azok a királyok közül az els, a kik

fényes méltóságokról lehengeredvén, nyomorútúl végezték

életeket. Jut eszembe Geta, kit tulajdon öccse megrontott,

meg is ölt. Forog elmémben a második Jusliniauus császár

esete, kit maga szolgája Leonicus számkivetésbe küldött és

pedig gyalázatosan, mert elbb mind a két fülét iemetszet-

tette. Ludovicus Piust, vagy a jámbor Lajost jámbortalan

két fia a Eómai Imperiumból kikergette. Belizarius, az a

hires gyzedelmes úr, a ki Eóma városának falait megint

helyrehozta, mint járt utoljára! Kitolták szemeit, koldús-

ságra jutott. Nem akarlak több e'félekkel keseríteni, noha

énnékem enyhítésemre volnának.

Hanem azt adogatom eldbe, hogy ez a gömböly világ

1 A negyedik éjtszaka meséje. Mutatványunk az országából számzött

Dardanus király beszéde hséges leányához, Seraphinához.

- Vadászáshoz használt karvaly.
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így forog. A viszontagságok egymást érik, és pedig szörny
hamarsággal, Felütöt levetöt játszik velünk a szerencse: ma
dicsségre emel, holnap porba kever. Ma sereggel vágynak
körülöttünk, holnap szíves barátaink is, máshoz szökvén, el-

hagynak. Ma a bségben úszkálván nem tudjuk hová rakjuk
kincsünket, holnap nem tudjuk, hol találjuk fel szükséges ele-

delünket, a mint rajtunk megtörtént. Mikor egyikének
támad, a másiknak lenyugszik szerencsés csillagzatja.

Süt a természetek is megvagynak az ö változási. íme ez

a bokros zöld erd, mely most kikeletre gazdagon felöltözött,

majd öszszel kivetKözik. Ezek a magas fák, kik most a fel-

hkkel játszadoznak, egy kemény fejszének éle miatt ma
holnap ledüluek. A gyümölcsös szi napokat megszorítja a

tél. és helyébe áll. Az elttünk való tenger dagad, apad. Az
elementumok meg harcolnak, a víz ellensége a tznek. A
fényes nap homálj'osodik, fogyatkozik, a hold nem szolgál.

Az ég hol tiszta, és csendes, hol pedig felhkkel setétedik, és

a tüzes villámlások közt morog, és gyúl. Nincsen benne tar-

tós állandóság. De, a mint kezdem mondani, az emberi nem-
zetben legnagyobb a nyughatatlan változás, és feneked
háborúság, egyik a másiknak rágó férge, és halála. Akarom
erre nézve, hogy az emberi társaságtól el kellett válnunk, de
úgy tetszik, még nem vagyunk elég távul tle, menjünk
azért tovább.

?. Kazimir és Iréned

Ki vala terítve fölöttek az égnek csillagos serege, szarvára
fogyott a hold, de mégis azon tiszta képét szépen mutogatta
a tengerben és a reng habokkal vígan játszódott. Lengede-
zett a napkeleti Eurus szél és hasznosan kísérte vala a hajót.

Lebegtek, csattogtak a vitorlák. Példázott, nyájaskodott a
két hercegi szökevény. Elbeszéllé Kazimir, mint járt légj'en

az udvarló leányzóval. Iréné azt hozta vala el, vájjon nem
itéltél-e meg, tengeri társom, mikor én oly bátran árultam
magamat neked és mintegy ervel fogtam kezet veled? Bár
el higyd, ha nem siettem volna úgy, a mint láttad, nem értük
volna végét szándékunknak. Holnap megtérvén atyám, ki-

szorultunk volna mind az idbl, mind az alkalmatosságból.
Kazimir azt monda: nincs panasz iránta, jól esett. Hanem
nem ütköztél-e meg azon, hogy én kér lévén^ tíz szót sem
szólottam ügyöm mellett! Azt feleié Iréné: a kérk nagy fene-
ket szoktak keríteni beszédeknek, arra nem volt idnk, azért
magam vezérlettem dolgunkat és a legrövidebb utat vettem
el. Mondhatom azt is, a ki igazán és vigyázva szeret, hall-

gatását is érti kedvesének. Több e'félékkel töltötték az idt.— A
^ Az ötödik éjtszdkából. Kazimir lengyel királyfi elszökteti Irénét, a görög

királyleányt.

Beöthy: Irodalomtörténet. I. 19
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Azonban Kazimir Szorgalmatosan inti vala a hajósokat, hogy
az arcadiai hegyeket kerülnék, netalántán Justinianus kezébe
kerülnének.

Éjfél tájkor vala már, változni kezdett a tenger, daga-
dott, morgott, borulni az ég, a szelek támadni és egymással
viaskodni. Erre oly iszonyú égi tengeri háború következett,

hogy utolsó veszedelembe volna a hajó miatta. Ügy forgatta

a hatalmas víz, mint a lapdát, orrát, farát, oldalát úgy csap-

dosta, hogy csaknem elválna egymástól. Hol a haboknak
tornyos tetején hordozta, hol megint iszonyú mélységekre le-

csapta. Az ég tüzes villámlásokkal gyulladozott és szórta a
mennyköveket hatalmas pattanásokkal. A révészek nem bír-

tak a hajóval, kétségbe estek, minek utána két óráig veszd-
tek volna. A kegyesek egymásra borúiván, siralmas arcával
végbúcsút vévén egj'mástói, minden szempillantásban várták
kimúlásokat. Akkor ízben támada a kegyetlen Aquilo szele,

és minden erejével túrta a már felforrott tengert, kergette
habjait, melyek öszve sürüdvén, és egymást csapdozván, a
partra, melyhez közel valának, egyszersmind kirúgták a
hajót, hol itt mindnyájan elterültek félhalva.

Az evezk elbb éledezvén, a két hercegi személyt tovább
vitték alkalmatosabb helyre. Ezek is lassan-lassan vérszemet
kapván, arról értekeztek, hol volnának, de a borult ég és

egyetemben az éjjeli setétség miatt, nem tudhatták, hol légye-

nek. Azonban, mintha csak a bujdosókra fenekedett volna
a zörgöld ég és a haragos tenger és már kitöltötte volna
bosszúját, csendesedni kezde. Ritkultak" a felhk. Aeolus visz-

szarántotta kemény szeleit, Neptunus lecsillapította háboro-
dott vizeit. Ügy megállott a tenger, mint a sima márvány.
Pirulni kezdett a hajnal, támadott a nap és megadta színét

mindennek. A bús utazóknak is, a mint lehetett, meghozta
kedveket.
' Az Ur Jézushoz.

Jézus ! szívein szép szerelme :

' Ingyen, uram ! te szerettél,

Az én lelkem gerjedelme

Buzgón szeret tégedet

;

Nem azért, hogy üdvözüljön.

Teremtettél, megszenteltél,

Megváltottál engemet

:

Ügy, én szívem szép szerelme I

Tzre, kínra ne kerüljön : Az én lelkem gerjedelme

Másként szeret tégedet.
|

Ingyen szeret tégedet.

Ebben a hív szeretetben,

Holtig való tiszteletben

Vígan öntöm véremet

:

Vígan néked, én istenem !

* Drága kincsem és mindenem

!

Feláldozom éltemet.
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Fortuna szekerén okosan ülj,

X^crv forgasd tengelyét, hog\' ki ne

dlj:
Ha miben kedvezett,

Ha szépen vezetett.

Meg ne örülj.

Fortuna szekerén okosan ülj.

Forrjaiidó szerencse.

Érdemre nem tekint, szemtelen,

vak

:

[rak.

Kire ma vont aranyt, holnap szrt
Tudják, kik táborát

Lakták és udvarát.

Sok nagy urak
;

Érdemre nem tekint, szemtelen,

vak.

Jó kedve s kereke egyaránt jár :

Forgandó, változó : ma kincscsel

vár,

Holnap lenyomorít,

És megint boldogít.

Elhigyed bár :

Jó kedve s kereke egyaránt jár.

Hol édes jó anyád, hol mostohád,

Dolgáról senkinek számot nem ád

Megbecsül, megaláz,

Magasztal, legyaláz.

Bút hoz reád
;

Hol édes jó anyád, hol mostohád.

Útravaló.

Ne maraszszuk, elmehet,

A mint tetszik, úgy vehet

A faképtül végbúcsút

;

Eltte az országút !

Már elindult jókorán,

Sebespostán szaporán.

A kakas is megörült,

Vígan szólott, hogy felült.

Minden lova rúgjon fel,

A rúd szege hulljon el,

Repedjen a gyepl-szí,'^

Pincetokja folyjon ki.

A forgószél kergesse,

Zápores veresse :

Igen finom ember volt,

Jó, hogy tlünk elpatkolt.

A feszülethez.

Szüzek, ifjak sírjatok.

Mellyen szomorkodjatok,

Keseregjen minden szív,

A ki Jézussához hív.

Gyenge testén sebeit.

Vérrel buzgó kékeit

A ki látja és nem sír.

Él hittel az nem bír.

Nincsen abban irgalom,

Hozzád buzgó fájdalom,

A ki téged meg nem szán,

Jézus, a keresztfán.

A ksziklák repednek,

Nap és hold setétednek,

Minden állat megindul.

Csak a bnös nem búsul.

Szíj.
•

Szállj szivedbe, sirasd meg
Bü neidet

;
gondold meg :

Hogy az isten fia volt,

A ki érted is megholt

!

19*
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BARO AMADÉ LASZLO.
1703-1761.

Énekeit)l.

Én angyalkám,

Szép madárkám,
íme hozzád repültem,

Te kedvedre

S, kezeidre

Mint a sólyom megjöttem :

Már míveljed,

Cselekedjed,

Mint szívemet.

Ügy ítéljed.

Édessem,

Kedvessem,

Rabod vagyok, kegyessem !

Addig jártál.

Vesszt hantái,

Míg megfogtad hitemet
;

Lépre kértél,

Édesgettél,

Trben tetted szívemet ;

Virág-ének.

Már hálódban,

Kalitkádban,

Zárva vagyok.

Rabságodban.

Ne nevess,

Meg ne vess.

Azon kérlek, csak szeress.

Már így éljünk,

És szeressünk.

Mint egy pár galambocska

;

Mondd bú nélkíil,

Gondon kivül.

Mint fészkében madárka.

Egymást értsük,

S már ne féltsük,

Az egeket azon kérjük, —
Hum, ham, hum,
Hum, ham, hum,
Bv áldását hogy vegyük.

2. Katonádul.

A szép fényes katonának

Arany, gyöngy élete !

Csillog, villog mindenfell •

Jó vitéz fegyvere.

Szép élet

!

Víg élet

!

Soha jobb nem lehet

!

Hopp, hát jöjjön katonának

Hlyet ki szeret !

Az zöld mezn megpuskázil

Nyer az ellenségtííl,

Az kvártélyban mulatozik.

Nyer a menyecskékti.

Szép élet ! stb.

Szikrát üt az paripája.

Nagy városon nézik,

Hogy jó lovas és Vitéz is,

Mindenütt dicsérik,

Szép élet ! stb.

Mind ország, mind az hazája

Félnek és szeretik.

Az szép dámák és leányok

Sokszor ágyát vetik.

Szép élet ! stb.

Kockáz, kártyáz sátor alatt.

Pipa a szájában.

Markotányos háta megett

Nem szolgál héában.

Szép élet ! stb.

1 Az 5., 6., 9., 10. és 14. versszakok kihagyásával.
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Ha jön order, frissen nyergel,

Elmegy az portára,

Fölbiztatja maga társát,

Jól megjön az ára.

Szép élet ! stb.

Megjön pályafutása búi,

Itt letelepedik.

Jószágot vesz, kölcsön pénzt ád,

Avagy kereskedik.

Szép élet ! stb.

Nem parancsol ott vicispány,

Sem a szolgabíró,

Eobotára senkit nem hajt

Ispán vagy tiszttartó.

Szép élet ! stb.

Prókátor függ az oldalán,

Szerencse birája,

Böcsület a törvényszékje.

Nincs appellátája.

Szép élet ! stb.

Menjünk azért seregesen !

Tartsuk meg hazánkot,

Vérrel, bérrel oltalmazzuk

Szent, szent koronánkot

;

Szép élet ! stb.

Itthon rajtunk eret vágnak,

Kiontják vérünket.

Nincs böcsület, fizetnünk köU,

Érezzük sebünket

;

Rossz élet !

Gaz élet

!

Gazabb ennél nem lehet

!

Hopp, hát jöjjön katonának stb.

Ne gondoljunk a sirassál,

Sem a pityergéssel.

Üljünk lóra, marsérozzunk

Az több vitézekkel.

Szép élet ! stb.

Isten hozzád, apám, anyám !

Én édes szerelmem !

Húgom ! bátyám ! sógor ! komám I

Avagy jertek velem !

Szép élet

!

Víg élet

!

Soha jobb nem lehet

!

Hopp, hát jöjjön katonának,

Hlyet ki szeret.

RADAI PAL.
1677—1733.

A szeretetrl.*

A természetnek tanít folyása,

]\lelyet úristen, szívünkbe öntöttéi,

Hogy ahhoz készebb kedvünk haj-

lása.

Kit minekünk is szeretnkké tettél;

Mert ki kit szeret, viszont kí-

vánja,

Szerelme légyen kölcsön adománya.

Te vagy ,úristen ,megvallom szívbl.

Oly kegyes, jó s hív és szerelmes

atya.

Ki ingyen való szeret kedvbl,

Mely szent lelkedet épen általhatja.

Sok javaiddal felkoronáztál.

Szerettél, midn még nem is for-

máltál.

* Az 5—10. versszak kihagyásával.
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Megadom tehát, uram, a kölcsönt,

És meghódolok néked szeretettel,

A melyet szívem tehozzád kiont

:

Mert hozzád vagyok kötve ers
hittel.

Szeretetemet, lelkemnek adaját

Vedd kegyelmesen, s ne számláld

hibáját.

Oh uram, mely nagy a te szerel-

med !

Ki szegény féreg-szolgádat meg-

szánod.

St felül adod arra kegyelmed.

És nyomorulttól, tlem azt kívá-

nod.

Hogy szeresselek téged, oly istent,.

Ki lábad alá rekesztettél min-

dent.

lm azért, uram, neked szentelem

Teljes szívembl minden szerelme-

met.

Szeretetedet nagyra tisztelem,

Fordítsad arra egész értelmemet

:

Hogy szerelmedtl félre ne állj,ak.

St szerelmedben mind éljek s

mind haljak.

#



HATODIK SZAKASZ.

A FELÚJÜLÁS KOEA.

BÁRÓ ORCZY LRINC.
1718—1789.

Szerelem és bor.

Tudod-e, jó pajtás, miben áll boldogság?

Vagy íiol találtatik a kedves miüatság ?

Nincs a cifra várban, nincs a nagyságoknál,

Sok cselédü pompás fméltóságoknál.

Ott nincs, hanem vagyon bol kicsiny zörgéssel,

Élnek az emberek egy szeretett széppel.

Mi kell ehhez egyéb, hanem egy jó barát,

Ki víg kedvvel reám köszöntse poharát.

Hát ha hunyorított szemtl távol esvén,

Cicámat oldalom mellé leültetvén,

Mézesmáli mustot tölt mázos kupában :

Nemde boldog vagyok, mint császár Chinában !

Esküszöm az égre : babuskám, szeretlek.

Esmérd meg szívemet, hív leszek, míg élek.

Bár messék el Párkák életem fonalát,

Adsza kacsot, íme, tartsuk a parolát.

Xem akarom, éltem hosszúra terjedjen :

Mit használ, hogy hajam szszel keveredjen.

Szerelem s jó barát nélkül az öregség

Unalmas, szomorú, keseredett vénség
;

E kett érdemli úgy-e az életet ?

Adjál pajtás, adjál igaz feleletet

!
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GRÓF RÁDAY GEDEON.
1713—1792.

Török ifjú éneke.'

Valál, Szerencse, mindig hívem

:

Miért tennék panaszt reád 1

Te müved az, hogy nem bús szívem,

S hogy minden nap vidámb

mát ad ;

Ha mindig így lesz, mint Ígéred,

Hazuggá teszed azt a híred,

Amelylyel csúfol e világ,

Hogy kedved állhatatlanság.

Tavaszszal vidítsz víg erdkkel,

Holott a víg fülemilék

Változtatott reszkettetvel

Süvítik, hogy társok övék.

A völgyek közt a szép források

Majd halkan csurgók, majd lármá-

sok •

Zörg kövecscsel ; és ha felkél,

Nem zúg, csak lengedez a szél.

Te tlem meg nem írígyletted

Az én szerelmes Egyemet,

St szívét érzékenybe tetted

Mint volt is, s ugyaninnen lett,

Hooy míg szeretni meg nem sznik,

A jó kedv tlem el nem tnik,

S mindaddig az bvülni fog.

Amíg erembe vér mozog.

Ciprus - árnyék közt nyugtatsz

nyárba.

S olykor szells helyt felvonom,

Magam megunván bent a várba.

Szép kéztl tzött sátorom :

Vár már ott készen ftt ebédem,

Szomj úság-oltót nyújt cselédem.

Van serbét, friss tej, ráspia,^

Van fagylaltom, meggy-kocso-

nya.

Midn az sz borzadt szárnyával

Dér-csípetten hozzánk bej,
Citrom, narancs s gránát-almával

Jó voltodból szép kertem b
;

S ha néha történik vadásznom,

Vagy kedvem töltve madarásznom,
Konyhámra prédát annyit adsz,

Hogy magnak is majd alig

hagysz.

De még a legkegyetlenb télbe,

Midn kiki panaszra kél,

En víg kedvem nem metszem
félbe.

S nem rémít fergeteg, nem szél

:

Most jóbarátimmal beszélek

Nyert harcokról, most ismét

vélek

Szám csak enyelg tréfát z,
Azonba süt ránk nyájas tz.

Sokak felett szeret szultánom,

A nép között minden rend be-

csül,

Én senki kincsét nem kívánom,

Mert nagy értékem gyltön gyl

;

A szépek közt, bár irigy lássa.

Nincs szép szerelmesemnek mássá
;

Van harchoz ^észült jó lovaiii,

S éles kard rzi oldalam.

De békóval vagy hozzám zárva

Szerencse ! másként eddig te

Elszöktél volna, szárnyon járva

S földszínig nyomtál volna le
;

De mint madár, mely csügg a lépen,

Nem fejtdhetsz ki semmiképen :

S nem félthetlek, hogy elszaladj.

Mert lábamhoz békózva vagy.

1 Zrínyi után, A két költemény
összehasonlítása érdekes különbsége-

ket mutat nemcsak a verselés, hanem
alakítás, ékesgetés tekintetébea is.

- Serbét, ráspia : kedvelt török ita-

lok ; az utóbbi szlszemekre lefoj-

tott édes víz.
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BESSENYEI GYÖRGY.
1747-1811.

Ágistr. Ágis, tudod-é hát, mi lett

életedbl ?

S milyen hasznot vehetsz ma tör-

ténetedbl ?

Szólottál-é magad jól Ágiárissal ?

Tagy barátkozhatsz-é már Leóni-

dással ?

Agis. Ágiárissal még magam nem
szólhattam

;

A királynál van most ; róla azt hal-

lottam.

Mi sorsunkat eddig részemrl illeti,

Agistrát vesztemet kevéssé félheti.

Enged Leónidás már kívánságunk-

nak :

Nem lehet nagy terhe továbbá dol-

gunknak.

Ágistr. Míg láncon van egy vad,

mérge addig enged,

De ha felszabadul, semmit meg
nem szenved.

Népünket Spártába majd lecsende-

sítik,

Malylyel halálodat (hidd meg) el-

rendelik.

Ágiáris maga hallá Telónissal,

Mikor Leónidás Agézilaussal

Kleombrot s Ágisnak vésztkrl be-

széltek :

A melyet magokba ersen feltettek.

Fussad, Ágis, kérlek, elvesztett ha-

zádat
;

Ne fessed véreddel ma áldozatodat.

Agis tragédiájából.'

Agis, Agistrát.

Agis. E csak olyan hír lesz, me-
lyet tévelygés szült,

Azért a reménység szívemen meg
nem hlt.

Igen hamar retten egy anya sze-

relme
;

Fia életéért könnyen lesz félelme.

Ágistr. (keservesen) Haláloddal
fogod hinni beszédemet

;

S elszaggatod vele örökre szívemet.
Miért fogantalak kínos ágyékamba.
Hogy érted elveszszek undok halá-

lomba ? [ned

;

Kínomat formálta a természet ben-
Gyötrdöm, s könyvemnek még

sem lehet hinned.

Agis (megilletdéssel). Ágistrat,

ne esdekj sírva életemen.
Ne keseregj nagyon igaz gyerme-

keden.

Az egeknek szültél : vigasztald ma-
gadat, [dat.

Ne nézzed én bennem örökös java-

Tudod, hogy hazádnak adós vagy
véremmel

;

Sóhajt a szegény nép ; ne gondolj
*

éltemmel.

Fiadnak, meghalva, ha látd dics-
ségét.

Ne kérje a szíved nagyobb nyere-

ségét. .

Természet, igazság, Isten kény-
szerítnek.

^ A negj'edik játék els jelenése,

Ágistrat, Agis anyja, megtudja, hogy
Loüuidás király halálra szánta fiát

és Kleonibrotest s Ágist távozásra
akarja bírni.
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Dicsség ezekért veszni az életnek.

Halhatatlanságot senki köztünk

nem léi,

A ki pedig igaz, halálától nem fél,

Csak ártatlansággal ereszsz kopor-

sómba
;

Vigasztalást lelhetsz árnyék múlá-

somba.

Ne rettegj sem poklot, sem halált,

sem Eget

;

S életedbe soha nem találsz rút

véget.

Ereszd el szívemet érzékenységébe

;

Ne bántsd bátorságom vitézi

hevébe,

Ne rettegj magad is.

Ágistr. Mit tegyek szívemmel.

Hogy bírjak testemben csatázó lel-

kemmel ?

Akármely nagy légyen képzelt di-

csséged.

Mi örömem benne, ha kiömlik vé-

red ? ^

Hogy Isteneinkhez jutsz, hasztalan

vélem

;

Mert vesztedet mégis szünteltuül

félem.

Bús lelkem az égbe hiába gondolna;

Ha tehetné, szívem onnan is le-

húzna.

Miért szenvedtetett a természet ér-

ted,

Hogy poklokká tegye örömemet
benned ?

Szülésem gyötrelmét ki fizeti né-

kem
;

Ha nem örvendezhet éltedbe sze-

relmem ?

Ágis. Erkölcsöm s halálom szer-

zett dicssége

Lehet Ágistrátnak kedves nyere-

sége.

Ha tudod, hogy bennem józan vért

fajzottál

;

Érettem helyesen úgy nem bánkód-

hattál.

Agistr. Hallgass, valaki j ; ta-

lán a király ez.

Jupiter, tekints rám : ha lehet, vé-

delmezz !

A Holmiból.

Mi vagy szív, mit akarsz? mért fájsz? mért örülsz? mért
csalod magadat és mért nyögsz? Mondd meg, ha kivánsz-e

els és uralkodó indulatod által csendességre hozatni? min
törödöl? micsoda jármot vettél magadra a születéssel? Fá-
radhatatlan lettél szüntelen olvasni és írni s emberi nem-
zetünk dolgait fejembe forgatni? mit akarsz e szörny hiva-

tallal? akarod-e, hogy az embereknek annyi vérontásokban

és tévelygéseken keressem gyönyörségemet?
Emberek után indulsz a hajdan idkbe, s tigrisekre ta-

lálsz, melyek lakóhelyeiket égetvén, önönmagokat szaggatják.

Ah! hogy az ember ne tanulja soha e világ dolgait mélyen,

ha a magányos keserségnek tengerébe nem akar alább sü-

lyedni s könyvei közt ide-tova könnyebbülésének reménye
nélkül habozni! Nézd meg e világot, mit mivel, és mondd
meg aztán, ha ember-e az ember? Elragadt engem is a szí-

vem, tanulni ifidultam, nyugodalmat, ert, nagyságot keres-

tem; azt véltem, mint a gyermek, hogy ha magas hegyekre

mászom, onnan elérem az eget; feltörekedtem, és látom, hogy

a legnagyobb hegy tetejétl is annyira van, mint a legmé-

lyebb barlangnak a fenekétl. Megnéztem az emberi bölcse-



ket, okoskodtam vélek, vólvcn, hogy a természetnek nemes
titkaival boldogságomat, örömömet, csendességemet istenl)e,

világba felfedezem. Látom azonban, hogy valósággal mind-
ezekti'il tanulásom után annyira vagyok épen, mint az egy-

ügy mezei pásztor, vagy még tovább annál is. Haszontalan
világi árnyék, életünknek oly hosszas meggondolása nyug-
hatatlan szívemtl egyetlen egy sóhajtását sem tudta el-

venni. A legkisebb változástól fogva fel a legnagyobbikig,,

szintén úgy hányattatom érzéseimtl, mintha semmikép nem
tudnám, hogy mindennem világi dolgaink haszontalansá-

gok és hivalkodó árnyékok; csak az az egy haszna van tán

elmélkedésemnek, vagy inkább bels nyomorúságomnak,
hogy indulataimat cselekedettel nem követem mindég, és a
haragban nem ordítok, nem szaggatok.

Hát mind ezeket miért írom? talán hogy az emberek ol-

vasásával boldogabbak legyenek? vagy magamnak akarok
általok halhatatlan jó hírt és nevet szerezni? Hát gyönyör-
ködni fognak hideg hamvaim a sötét sírban, ha lesznek em-
berek a földön, kik holtom után mondani fogják rólam, hogy
szépen írt? De ellenben mennyi fog gj^alázást kiáltani elle-

nem, mert ki volt valaha, kit minden halandó dicsért? eb-

bl fog hát állani boldogságom, hogy halálom után sok
hasonlütúl gyaláztatván, egynehánytól dicsértessem, de ezek
közül sem errl, sem amarrúl semmit ne tudjak.

Semmi; így gondolok magamban; csak igazíthassak és

boldogíthassak másokat munkáim által ... Be nagy gyarló-
ság és még nagyobb vakmerség! Hát boldog, szerencsés, meg-
nyugodott vagy-e te magad? felelheted, ki mind ezeket tudod,
érzed és írod, mit csinálsz hát egyebet, hanem hogy nyomo-
rúságodat, keservedet azoknak, kik* valósággal érteni és

érezni fognak, általadod . . . Megszabadúltak-e a halandók
hibáiktól s veszedelmeiktl s tudatlan tévelygéseiktl azon
sok ezer írásoknak segedelme által, melyeket olvasunk?
Ugy-e hogy csak bajokat cseréltünk vélek, de mindég nyo-
morultak maradtunk még e földön. Kívánhatom-e hát, Jiogy
én egyedül adjam meg azt embertársaimnak, mit a világ
magának meg nem adhatott? Haszontalankodom, látom; úgy
de minek írok hát és miért rontom az által egészségem, nyu-
godalmam; miért olvasok, tanulok, hogy keservemet általa

öregbíthessem, sem e világot ne ismerhessem bels részei-

ben? .. . Nem tudom, megvallom, miért cselekszem ezeket;
éi'zek bennem olj^ ert, mely feléjök húz, fáraszt, és úgy gon-
dolom, hogy olyan vagyok, mint a plánta, melynek nni kelU
ha meleg nap süti és hideg es éri , , . Soha nem kérdezem
magamtól örömömnek okát, mert félek, hogy tet azonnal
elvesztem. Öröm, gyönyörííség, édes, keserves gyermekei a
szívnek: elhagyjátok a fáradt lelkeket! eltntök a csendes
nedves szemek ell, és olyan halandóknak karjaikra szálló-
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tok, kiknek bels részeiket e világ közönséges szerencsétlen-
ségének látása titkos könnyekkel nem áztatja! Hova men-
tem én oly sokszor, szerencsétlen, ki addig néztem, kíván-
tam, míg önön látásom minden kívánságtól meg nem fosz-

tott! Micsoda részekre helyeztették a kegyetlen végzetek azo-
kat a dolgokat a földön, melyeknek gyönyörségeit egyenl
fáradalmakkal ne kellene fizetnünk! Ah; hát ha mindenbe
annyi gyötrelem, baj, gond, veszedelem találtatik, mint öröm,
kedv és nyájasság: érdemelheti-e valami az ég alatt,, hogy
megnyeréseért sokat sóhajtsunk! A ki életéért fohászkodik,
halált is egyenlül kivan magának, mert minden életnek ez
áll a végin; úgy a ki gyönyörség után fáradt, bizonyos fáj-

dalomra talál, mert ki gyönyörködött, hogy ne is gyötrette-
tett volna?

Unom az életet, s nem szabadulhatok tle! Bágyad ben-
nem a lehellet, ellenben utálom a halált; gylölöm emberi
gyöngeségeinket s bennök kell nyögnöm; nevetem, csúfolom
haszontalanságaimat s hozzájok vagyok mégis kötve . . . így
kell tudva semmiségeim közt nyavalyognom, mely keserség
annyival inkább terhes az elviselésre, hogy benne megismert
ertlenségeket eltörölni nem lehet!

A Természet Világából.

Elszó.

Ollyá lettem, mint a pusztában bujdosó zarándok, ki vi-

lágát elhagyván, csak egyedül ül, melybi áradt keservében
könnyeit törülgeti szemérl; így ülök magánosságomban,
szüntelen arra forogván arccal, hol a nyájas bölcsek egy-
mással társalkodva, az életnek unalmát maguk közt enyhí-
tik, édesítik.

Múzsámat szólítom, hadd panaszolja életemnek hanyat-
lását, úgy mint a megélemedett hattyú, mely utolsó óráit

hozzá közelgetni érezvén, abból vett fájdalmát hajnalonként
bánattal énekelgeti. Ifjúságomnak örömmel teljes mezeje,

hol egy kezemet fogva Venus, mássat Minerva ^ vezettek,

oly aggott magánosságra változott most, hol csak szi ködök
és szomorú fellegek boronganak.

Mély álmomban e csendességek alatt érezve, s 16 eszten-

deig gondolkozva, most fordulok ki ismét a világra arccal . .

.

Mit szóljak hozzá?
Hízelkedni néki nevetség, mivel tekintetben nem veszi.

Szidni bolondság, mert sem hallja, sem érzi, sem tettérl fe-

lelni nem tartozik; viszontagságainak fergeteges tengerén

mindnyájunknak szabad utat bocsát, akár ütközzünk k-
szálaiba, akár szerencsésen kerüljük el azokat; egyben nem

' ^ Szerelem és tiidománv.
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vígasztal, másban nem oktat. Végre nem marad egyéb a szo-

morú emlékezetnél és körültem haldokló kietlen magános-
súguál.

^ Oh boldog házasság! tlem örökre eltávozott élet, hol a
megaggodt halandó gyermekeiben születik újra, mikor esz-

tendeinek sokasága szívérl minden egyéb világi örömét el-

törli! Te! ki ezt irod, vénségben, névtelenségben, hová lett

vígasztalásodi

Mindenestül fogva vezet a halál sírod szélihez, honnan
a világra nézvén vissza, senkit sem látsz utánnad, ki véred-

ben, nevedben éljen. Fedezzük el házasságnak édes sebeit;

legnagyobb fájdalom annál, kinél nem találtathatiki

Édes vigasztalás a vénségben belefúlt életnek magát
gyermekeiben látni, és asztalánál mondani; egyetek ebbl,,

igyatok abból.

írok és unalmamban, kínomban, nem tudván mi vonz,

csak érzek a bennem él természetben oly ellene állhatatlan

ösztönt, mely magát halandó társaival közölni kívánja. Ko-
porsómon túl vitt beszédem úgy tetszik, mintha síromnak
komor éjszakáját hozná haldokló szívemen kiderülésre; eny-
hítvén keservét ennek elre tudása, hogy halálomból eleve-

nekhez szólhatok ki. Ha pedig én is írásommal a közboldog-

ság templomának oszlopa alá egy követ letehetek, abból szár-

mazott vígasztalások a halálnak örök álmai közt is hevü-
lésbe hozza hideg hamvaimat.

BAROCZI SÁNDOR, i

1735—1809.

Erkölcsi leveleibl.

Zikhem az atyjának.

Azzal az állhatatossággal, atyám, melylyel ijedhetetle-

nül mentél az ütközet és halál elejében, midn még a haza
felfegyverkeztette karjaidat: ugyanazzal az állhatatossággal
fogadd el a tudósítást, hogy elveszted fiadat. Halok azok kö-
zött a nemesek között, kik polgártársoknak boldogságokért
kiontották véreket. Gyakran verekedtem oldalad mellett, és

tled tanultam, miként kellessék a hazáért meghalni. Ég
szemed gyújtotta meg bennem a bátorságnak szikráját, me-
lyet a veled rokon természet tett volt szívembe, és felébresz-

^ Ispánlakán, az erdéljd Fejérmegyében született. Legnevezetesebb
tle a XVII. századi francia Calprenéde hosszadalmas lovagregényének, a
Kasszandrán&k, s a XVIII. századi Marraontcl érzelgs Erkölcsi meséinek
fordítása. Ezt Kazinczy is lefordította Szívképz regék címmel. Mutatvá-
uymik töredék Dusch Erkölcsi leveleinek fordításából. A csatában halálra
sebesült fiú utolsó sorai apjához. ^
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lett ragyogó példád által a vérengz ütközetben atyámnak
nyomdokain keresni a dicsséget. Az, a ki a rendelést oly

bölcsen igazgatja, kiterjesztette drága fejed felett paizszsát,

és noha sebesen, mindazonáltal veszedelem nélkül vitt ki a>

vér feredbl és dicsséggel felkoronázva; mert' a világnak és

neveletlen gyermekeidnek kipótolliatatlan kár lettél volna.

Engemet pedig, mint olyan ifiat, a ki nélkül ellehet a világ,

arra rendelt kegyelmesen, hogy azt a borostyánt, melyet né-

ked akart ajándékozni, azzal a vérrel fizessem, mely tulaj-

donod. Micsoda szerencsés vagyok, hogy sz homlokodat oly

koszorúval koronázhatom, melynek tled tanultam szerzését.

Itt az ütközet helyén, vitéz barátaim mellett akarok
alunni; itt, a hol verekedtem, akarok nyugodni is. Itt fizette

meg vérem hazám földjének ezt a kis helyet, a hol elvárja

hamvam a trombitának harsogását, mely a földnek egyik vé-

gétül fogva a másikig fogja a feltámadást hirdetni. A vité-

zeknek, kik velem együtt hullottak el, serege között akarok
ismét feltámadni. Egy rózsabokor alá temessék el itten síró

barátaim a te fijadat! Ó! micsoda édes gondolat a haldoklás

közben, hogy vérünkkel szerzettük meg reszket hazánknak
a békességet! Micsoda édes gondolat, hogy a sírjainkról fel-

ntt bokor jövendben az utazóknak, a kik ezen a holtakkal

tölt pusztán gondolkodva utaznak, sok esztendk múlva is
'

kellemetesen suhogván, szent irtózást és szánakozást okoz

szívekben; és ha neveinket nem is, legalább jó erkölcseinket

sokáig fogja az emlékezetben fenntartani! —
,
De még ennél

is édesebb gondolat, melylyel a mennyei boldog nyugodalom
halállal küszköd lelkünkben hat, hogy tudniillik nemesen
holtunk meg és hogy — de reszket hl kezem, nehezedik fe-

jem. Ó atyám! érzem érkez halálomat; borzadásomat érzem
— gyengúlek: tnik az ég szemeim ell; elfáradtanak a vilá-

gosságtól — élj szerencsésen, érdemes atyám — aggódás nél-

kül — isten hozzád!

ÁNYOS PÁL.

1756—1784.
Egy boldogtalannak panaszai a halvány holdnál.

Szomorú csillagzat ! mely bús Hallod, hogy sóhajtnak estvély

sugárokkal
|

homályában,

Játszol a csendesen cserg patakok- ' Midn a természet szunnyadoz ál-

kal, — mában. —
Csak te vagy még ébren boldog- Nincs álom ezeknek gyászos kuny-

talanokkal, hójában

!

Kiknek szívek vérzik s küzködik Eltnt! eltávozott boldogabb há-

bajoktal

;

i

zában

!
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Ott egy temetnek látom ke- ' Jaj ! de ismét eltnt ! ... ez is

resztjeit, fut engemet

!

Bágyadt szél mozgatta ciprus-leve- -Talán észre vette hullani könyve-
iéit

;
j

met ! . . .

Oh! az árnyékozza soknak tetemeit,
j

Oh ! hát nincs már senki, aki nyö-

Kik velem érezték az élet ter-
' gésemet

heit !
— B[allaná, s enyhítni akarná ügye-

met ?

Üss te boldog óra ! amely ínsé-

gembl
Ki fogsz szólítani, ily sok gyötrel-

membl
Szakaszd ki e sebes szívet kebelem-

bl
S csinálj port agyagból-készített

testembl!

Talán majd valaki j sírom szé-

lére ! . . .

S akasztván egy darab fátyolt ke-

resztjére.

Reá emlékezik barátja szívére, —
Kiknek számkivetve vagyok ke-

j
Egy könyvet gördítvén hideg tete-

*

gyeimétl.
|

mére

!

^

Egy fejér árnyékot szemlélek

sírjából

Suhogva felkelni, halottas honjá-

ból ;
—

Vájjon, nem lesz-e ez azoknak szá-

mából.

Kik, mint én, köny\-eztek szívek'

fájdalmából ?

Oh bár felém jne ! . . . nem fél-

nék képétl

;

Többet reményiének borzasztó lel-

kétl,

ilint él halandók ^emfényveszté-

sétl.

Sóhajtás.

Elmúltak az idk, midn nyájas-

kodtunk,

Édes barátságnak karjain nyugod-

tunk
;

A szomorú telek borongnak egün-

kön.

Nem futkoz a tréfa nyelvünkön,

szívünkön. [téré

;

I;.'y tnik el minden mulatság vég-

Ezer gyötrelem vár ember életére.

Mikor arany idt ígértünk ma-
gunknak.

Nem tudtuk még számát jövend
bajunknak.

Csak, mikor a közép tengeren eve-

zünk.

Akkor vesszük észre, melly nagy
veszedelmünk.

PECZELI JÓZSEF.
1750—1792.

Meséibl.

1. Király és kapás.

Egy király utazván, egy mezn )>Jó ember ! serény vagy, látom a
megáUott, munkában,

S egt paraszttal, ki ott kapált, Izzadásod bére mi lehet napjá-

szóba állott,
I

ban ?«
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ftNégy garas nap}ában,« a kapás

felele.

»Igen kevés — mond — togy-

éred meg vele ?«

>>Egy napról más napra egyen ert
veszek,

Egyet interesre jó kéznél leteszek,

Egygyel fizetgetem régi adósságom,

Régi adósságom egygyel fizetge-

tem,

Mert, mint lehet, azzal vén atyám
tengetem.

Negyedikkel tartom egy eladó lyá-

nyom,
S ezért mondám, hogy azt mindég

sárba hányom :

E negyedik garast mindig sárba vá-
|
Mert ez vissza nékem nem fogja

gom.«

A király elhlvén nem várt bátor-

ságán,

S okossan tréfáló szava fontossá-

gán,

Elment s e szép mesét sokaknak

feltette.

De hogy senki köztök azt meg nem
fejthette.

Végre a vén kapást magához hi-

vatta.

Ki tréfás szavának ily értelmét

adta :

dAz els garassal éltemet táplálom,

S ert veszek, melylyel a földet

kapálom
;

A másikkal fiam ruházom s neve-

lem,

Kinél interessel azt egy nap meg-

lelem.

fizetni,

Ha férjhez megy, majd rám ügyet

sem fog vetni.

«

Mint a föld, mely az ég meleg

zsírját iszsza,

A belé szórt magot bven adja

vissza :

Ügy, a mint költöttek szüléitek rá-

tok,

Vénségekben, fiak, nékik megadjá-

tok.

Ti is, lyányok ebben restek ne le-

gyetek,

Szembetn példát st abban te-

gyetek.

Hogy hazudott a vén utolsó szavá-

ban.

Mert a rátok költ pénz nem hull a
Dunába.

2. Egy szegény házaspár.

A reménység hajtja hajónk vitor-

láját.

Ez enyhíti soknak kínzó nyavalyá-

ját.

A kinek vállain sajtol a szegény-

ség,

Kincses ház gyanánt van annak a

reménység.

Egy ül tyúkja volt egy új házas-

párnak,

Melynek örült, mint egy pénzzel

rakott várnak.

Jövend sorsokat ezen építették,

S hogy jobban rizzék, ágyuk alá

tették.

Egyszer, hogy feküsznek pokrócos

ágyokban.

Búsulni kezd a férj s fejét fzi sok-

ban,

Nagyot sóhajt s így szól : hogy él-

jünk, feleség ?

íme nincs házunkban két napi ele-

ség.

Erre felel Kató : mitl kéne fél-

nünk,

Úgy látom, jó uram, könny lesz

elélnünk.

Rövid idn tyúkunk tojásit ki-

költi,

Egy kis csipogó nyáj házunkat be-

tölti.
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Felnevelem én azt, s lesz tiz tyúk
(

belle,

Húszat fog tojni egy, hiszem azt
,

felle. !

Ebbl jöv nyáron kétszáz csirke

lészen, ,

Mely egy garasával néayszáz polt-
j

rát tészen. !

Ebbl élhetünk is, veszünk is két '

kocát, I

Meghízlalására tököt, kukoricát
;

j

Lesz hat-hét malaca mindenik ko-
j

cának, I

Eladjuk s több hasznát veszszük '

az árának
;

Mert ragasztunk rajta két lovat s i

szekeret,
|

így meglesz mindenünk, a mit szí-
i

vünk szeret.

Ezért egy nap megyünk iáért az

erdre.

Másnap a malomba, onnan a me-

zre,

Vásárra nyargalunk Váradra s Bu-
dára,

így víg lesz' életünk s megj lovunk

ára.

Hová mégy, mond a férj, e fáradt

lovakon,

Holott nem voltak még sem fün,

sem abrakon ?

Már látom, mindaddig kínzód sze-

gényeket,

Mig a kutyák vélek nem töltik béle-

ket.

Káromló szókra is haragjában fa-

kadt,

S ollyat rúg az ágyon, hogy mind-

járt leszakadt.

Kató a két kancán mindaddig nyar-

gala, [hala.

Hogy eltört a tojás, s a kotlós meg-

Lehet reménységgel sorsunkat

enyhítni,

De egy szalmaszálon nem kell várt

építni.

BAROTI SZABÓ DÁVID.
1739—1S19.

Egy ledlt diófálioz.

Melymagaségnek szegezett fejeddel, I Annyi szélvészen diadalt nyerett fa

Mint király állasz vala társaid közt: Nemtelen porban hever a nemes

Tégedet látlak, gyönyöríi diófa, dísz ?

Földre terítve ? Ezt leendnek lehetett-é vájjon

j

Vélni felled ?

Elszakadt testes derekad tövétl,

Csak kicsiny kéreg maradott köté- Senkinek kárán nem örült ; só-

sul, kaknak

Ágaid csüggnek, levelid kivesznek. Hvös árnyékkal feles hasznot

Nedvek elhagyván. hajtó,

S kedvök étkeddel keres kegyes fa

!

Sorvadó kebled csecsems gyümöl- Monddsza, ki bántott ?

csit

Hasztalan szülvén, elereszti : hull- Ah, minek kérdem ! szemeimbe

nak
;

tnnek
ök, és nem tudván rövid életekrl,

|

Gyilkosid. Nem volt kül erszak

Rendre kihalnak.
I

ottbenn

Beöthy: Irodalomtörténet. I. 20
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Önmagádban volt megöl mirigyed,

S titkos elejtd.

lm egész bélio; gyökered kirágták

Átkozott vendég, viperák szü-

lötti,

Ah szerencsétlen fa ! — Hazánk /

szelíd ég

!

A gonosz férgek, s az elett odúba
[

Szz virágjában teliets karod-
ííangyabol)^ hittak ! Mi nyüzsögve

j

dal

járnak

Most is alattad !

Tartsd meg örökké

!

RÉVAI MIKLÓS.
1749—1807.

A lélek halhatatlansága.

Lelkem ! Nem éred már soha vége-

det
;

Mert úgy lehellett téged az alkotó

Isten, mikor gyarló agyagból

Testemet oly nemesen te-

remte.

Porrá emészt földbe leszáUanak

A kérkedésnek felrakatott csoda

Munkái, márványoszlopokkal

Támogatott magas úri házak.

St öszvedülvén, még maga a ke-

rek

Föld s ég elolvad csillagival, mi-

kor

Majd a megaggott nagy világ-

nak [lik.

Megszakadott kötözetje bom-

E közt te lészesz ment egyedül.

Tehát, [miben

Oh halhatatlan szép vagyonom

!

Fog telni majd akkor te kedved ?

Hol keresed lenyugosztalásod ?

A szent Vagyonság^ kútfeje, al-

kotó

Szerzje, s kedvén osztogató ura.

Kívánatos minden dolognak.

Akkor is istened. El ne

vétsed.

Mindenség, valóság.



VIRÁG BENEDEK.
1752-1830.

Változás.'

Talia
Sirem

Mit kételkedem ? A Duna
Zúg s már visszafelé vette ersza-

kos

Ütját ; Pest-Buda I új csudát,

Egy új szörnyeteget látni siessetek I

Oh sok károd után puhább
Nemzet I büszke magyar ! hát nem

okoskodol ?

Hát mind, a mire oly nemes

Bátorsággal ügyelt volt minapon

heves

Lelked, már oda van ? Vitéz

Scythák vére ! mi csúf brbe pipes-

kedel.2

^lost tetszik ki, mi volt tüzed :

Játék volt s valamint füst elenyé-

szedett.

^Méltóságod irigyei [veled.

Múlatták magokat s gyermekiket

voee refert, curisque ingentibus aeger
vultu simulat, preinit altum corde dolorem.

Oh hát nem lehetünk soha

Jobbul ? Veszszetek el, mostoha
fajzatok !

—
Ti kés onokák, miként

Fogtok sírni, midn e szomorú idt
Majdan visszatekintitek,

S a rátok kieredt rosszakat ér-

zitek !
—

Hív védd amaz a dics
Kincs, mel3^et nem ezüst, sem nem

arany szerez,

Féltékeny puhaság között

Xem lehet. Sanyarú szívek, ers
karok,

Bölcs ész, vérözön és halál

Által szoktak ezen jóra törekszem

A kétes viadal helyén :

Szintoly sokba kerül védeni birto-

kát.

^ Magyar óda címmel röpíven jelent

meg. ^tetsz gúnya az 1790—91-ben
fellobbant nemzeti szalmatz gyors le-

lohadását ostorozza. Jeligéje Vergilius

Aeneiséh6\ való (I. 20S—209.) : így
szól ajka, habár maga is gondtelten

évdik. Arca reményt színlel, de szi-

vét mélv bánat emészti. (Barna I.

ford.)

- Célzás az újra felöltött idegen
ruhára.

20*
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Ah bús Melpomeném ! mitl ' Mostanság, mikor égdegel

Tartasz ? mondd ki — talán jó fo- Szomszéd Ukalegon^ — hogy
ganatja lesz

i
magyar a magyar

!

A kalitkába zárt madárról.*

Szabad teremtmény, kis madár

!

Mely kéz — kegyetlen kéz — fo-

gott el

!

Tudom, sóhajtasz sorsodon,

S várod naponként a szerencsét.

Még alszik a hajnal, s te már
Vered kalitkád szárnyaiddal.

Oh mondd ki nékem, kis madár !

Örülsz-e, vagy nem, álmaidnak í

Ha hallja gazdád éneked.

Gondolja : hálálod kölessét.

Nem vélem én azt, s nem hiszem
;

Te átkokat zeuegsz fejére.

Ha látja, hogy bé van fejed

Szárnyadba dugva, s csendesen

vagy :

Azt mondja : már megfáradott,

S elnyugodott az én madárkám.

Nem ! nem ! te bús óráidat

Bánkódva számlálod magadban.
S hogy jobb reményed nem lehet,

l'tálod a napnak világát.

Ha vagy veréb hozzád repül,

S akar kicsípni étkeidbl,

S te addig állasz ellene,

^lig messze tled el nem zöd ;

A gazda rátok néz, nevet,

S örül az ártatlan csatának
;

Nem tudja, hogy barátja vagy

Annak, kit elversz a veszélytl.

Ha csipkeded rostélpdat.

Vagy ujjait tréfás uradnak

;

Azt véli, hogy játszol vele,

8 hogy elfelejtetted, mi voltál.

Én azt hiszem, hogy mérgedet

Szivére kivánod kiöntni. —
Ki mást nyomorgat bntelen,

Ah 1 életet hogy érdemelhet ?

Bátorítás.^

Tu ne cede malia.

Oh szent igazság ! a ki hatal- j S megszégyenülvén színed eltt,

mádat dühös

És megtisztel fényedet e csalárd Bnének átkát fogja kesergeni

Világ eltt elrejtve tartván, A fényes erkölcs mord irigye,

Számtalan üldözetek között A fenekedni szokott gonosz-

vagy
;

ság.

Jer, jer ! födözd fel mennyei képe- A nagyra termett, bátor az ég szá-

dét kad,

A pártütknek, kik koronás fejed S bús csattogással mennykövi hulla-

Ellen kikelvén, ostromolják nak.

Trónusodat buta fegyverek- A nagyra termett istenének

kel

;

Féli s imádja dics hatalmát.

1 Legközelebb a veszélv ; az Aeneis l ^ Kazinczy Ferenchez, fogságában,

szavai °(II. ének). '
i
Jeligéje Horatiusból (Od. III. 3.)

:

2 Világ szabadságszeretetébl fa-
;

Ne rettentsen a balsors,

kadt költemény.
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Ama "borostyánágokat, érdemes

Lantoduak ékes címerit, u kaján

Heába bbáj ólja ; zölden

Fognak azok fejeden maradni.

PALOCZI HORVÁTH ADAM.i
1760—1820.

Vid lilás.

De mit töröm fejemet ?

Hiszen nem csak engemet

Érdekelnek

A gond s a sok bajok is :

Ily szomorún mások is

Énekelnek.

Alig vagyon,

Ki oly nagyon

Örülhessen,

Hogy néha ne

Keseregne

Keservessen.

Vigasztalják magokat,

Ha találnak társokat

A szegények.

Mint fáradtan utazó

S egymásra találkozó

Jövevények.

Könnyebb a jaj

És a sok baj

Fogyatkozik,

Ha sokára

Bús társára

Találkozik.

Hát ne sirasd sorsodat,

Fordítsd, szívem^ jajodat

Víg örömre.

Azzal boldogabb lettél,

Hogy nemcsak te születtél

Gyötrelemre.

E világban

Nincs is másban
Gyönyörség,

Hanem abba,

Hogy közös a

Keserííség.

Hát ezer bajomba is,

Ha még ezer volna is,

Vígan élek ;

Tudok olyant eleget,

Akivel még életet

Nem cserélek.

Félre gondok !

Hoppot mondok,

Ha sántán is.

Hopp éjfélben,

Hopp ebéden,

S vacsorán is !

* Kömldön sz., Komárom vármpgy ben.



DUGONICS ANDRÁS
1740-1818.

Etelkából.!

A: utolsó dolgok.

Ki se mondhatta ama szavakat, midn Zaláníi rajok
nyitotta az ajtót; és nagy tüzességgel (mert a szavak hangját
meghallotta vala) az osztálj^ba " berohant. Lenemirhatni
azon kegyetlen érzékenségeit, mellyekkel éktelenül viasko-
dott: midn Etelét Etelkája mellett szemlélte. Gyanakodott
a Kisasszony felöl: mintha még most inkább szeretné Etelét.

És szinte el-hitette magával: hogy ntánna küldött valakit és

a Sátorságnak ^ felbontása okáért magához hivatta.

Eme' gondolatoknak heves lángjaival fel-gyulladván az

nj szeretet, elsben nagy mérges szemeket vetett Etelkára.
Az ntán igy támadta meg Etelét:

Mi dolgod eme' másénál tekerg esti bagoly? Mi közöd
eme' Kis-Asszonynyal, sehonynyából került? Tátva-nyitva
az ajtó. Czoki kutya a koncról! Vissza . . . .országodba! . .

.

Ezen undok és fertelmes szavakra fel-lobbant Etelének
irtóztató nagy tüze. Szikrákat is hánytak ide-oda forgó ékte-

lenül kimeredett szemei. Meg-akarván fedni Zalánfinak hal-

latlan embertelenségét, így felelt káromlásaira:
Csak ugyan kimutattad Bolgár-Kutya-természetedet!

Turkálsz a böcsületes emberben, mint a jóllakott disznó a
makkban. Ügy mondottad, amint Apádtól tanultad. De mi
köze egy Bolgárnak eme' született magyar Kis-Asszonynyal?

1 A mutatványt az eredeti helyesírással adjuk. Megértésére az Irodalom-
történetben közölt kivonaton kívül annyit, hogy Etelka, Gyula leánya, a
bolgár Zalánfinak felesége és Etelének szerelmese.

- Lakásba.
^ Házasság ; e néven azonban, mivel még akkor házban nem laktak

seink, nem akarja nevezni.
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Mi köze egy Országából ki-filtyentelt koldusnak ezen Or-

szágló szzzel? Ezen Árpádnak magzattyávan ezen Zoltán-

nak testvéréven . . . Nem adhatta neked Gyula: mert nem
sajáttya. Hess másé az udvarról! Zoltánnak Fejedelmi Szé-

kéhez idézlek. Addig-is ha békével akarsz élni, ne nyúlj Etel-

kához. Megengedhetsz: mert tulajdonom, rözöm. Itt leszek

nála virattig. Légy te is. Elválik, kié lészen hónap.
Etelének ezen szavaira ki-mondhatatlan-képpen felhábo-

rodott Zalánfi s-iigy-annyira megtüzesedett: hogy irtóztató

méreggel, és hirtelen serénységgel ki-rántaná kardgyát, és

véletlenebb vakmerséggel Eteléhez vágja. Körösztülhasí-

totta volna koponyáját; ha Etele testének mesterséges el-

hajlásával el-nem-kerülte volna az els csapást. De, hogy az

ert ervel vissza-tromfolhatná, -is hirtelen kirántotta a
magájét; azt tudni-illik: mellyet Etelka ajándékozott; és va-

laha Atilának oldalát ékesítette: most pedig ugyancsak Etel-

kának védelmezésére rendeltetett.

Öszve-kaptanak tehát a serény és tüzes ifjak, nem kü-
lönben, mint két Oroszlányok szoktanak; midn meg nem
egyezhetvén a prédán, egygyik a másiknak nem csak meg-
fojtására, hanem széllyelszaggatására-is iparkodik. Kerül-
geti egygyik a másiknak nyakát. Gyakorta öszve-csattau-

n^k, és goromba csorbákat is ejtenek a hóhérló-kardok. Ügy
tetszett: mintha Atilának kardgya még most is keményeb-
ben forogna, mint Zaláníinak vaskója. De mind-a-kettönek
szivét egy-aránt élesztette a Szznek jelen-léte. E szörny
viaskodások között eszekbe jutott: hogy ezen «6zem-pillantá-

sától függne vagy a' keserves halál vagy az örvendetes szö-

vetség.

A kardoknak kegyetlen villámjaira el-iszonyodott

Etelka; és egyet sikojtott. Az-után: hogy segítség jöjjön, tely-

lyes erejébl kiáltván; nem bírhatta tovább el-lankadott; ha-

nem az ágyra leesett. Kiterítette kezeit; és végtére el-ájult.

De ezek, még az-után, nagyobb kegyetlenséggel vagdal-

kozván: 's egygyike másiknak nem csak csapására; hanem
szeme'-járására is vigyázván; úgy kifogyasztották erejeket:

hogy mintha egygyet értenének, egyszerre el hagynák a baj-

vívást és megpihennének.
De nem sokáig tarthatott a kellemetlen békesség. Mert:

midn észrevette Zalánfi: hogy Etele a Kis-asszonyra vissza-

tekintene; és annak bajait lég-alább egy szóval megorvosolni
a]íarná; de nem merné, újra-fel-háborodván szive, hírtelen

hozzája vágott, csalóka módra, oldalaslag.

Ekkor Etele, emennek vad embertelenségét és nem baj-

vívóhoz ill álnokságát átkozván, össze szedte minden erejét;

és úgy neki vágott Zaláníinak: hogy süvegén körösztül, ers
koponyáját rútul meghasítaná; és végtére az Osztály pad-
lattyára szerencsésen leterítené-



GRÓF GVADANYI JÓZSEF, i

1725-1801.

Egy falusi nótáriusnak budai utazásából.

í. A csikóstanyán.*

Üj keresztyén kését ^ acéljához

fente, [inte.

Ezek után szemmel bojtárjának

Tudott ez deákml, tudta ez szán-

dékát,

Hozott a karambol két berbécs la-

pockát.

Maga megspékelte meg is adta sóz-

tát,

Tett a tz mellé még egy bogrács

káposztát.

Ez már fzve meg volt, csak

melegítette,

Etette, itatta, pokróccal takarta, i Berbécsbe a spéket foghagymával

tette,

Hogy megsült, a fent kéét s vülát

elvette.

Egy fehér kenyérrel mellém hely-

heztette.

Csikós lova mellé köté paripá-

mat,

Karámjába rakta minden portéká-

mat,

Nádat hánji; a tzre, szárítsam

gúnyámat,

Mondotta, s lehúzta lábamról csiz-

mámat.

önnön maga vízbl holmimat
csavarta,

Es csak melegedjék, s nyugodjam,
akarta.

Bojtárja lenyergelt lovamat va-

karta,

Szerszámom, s csizmámat hájjal

jól megkente.

Megszáradott rajtam, mind dol-

mány, mind mente.

^ Rudabányán szül., Egerben és 1 tanyára vetdik. A leírt lakoirha képe
Nagyszombatban tanult s 19 éves érdekes bizonysága : mennyire ismea-te

korában lett katonává. Munkáit nyu-
j

Gvadányi a nép szokásait, életraód-
galomba lépte után Szakoleán íita, hol 1 ját és mily jellemzleg tudta fol-

meg ifi halt,
|

használni.
- Híásodik rész. Zajtaj a Csörsz

|
^ Zsidó bicska,

árkából kiszabadulván, egy csikós-
[
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Míg a berbécs hús sült, én addig nyugodtam,

Megszáradván, tznél jó álmát aludtam.

Felébredvén, egyem, kínált ; hozzá nyúltam,

Megvallom, ermben nagyon megújultam.

?. Miként csúfolt meg

Módom egyszer lévén, a hídon !

megálltam,

Egy deli iffiút jönni felém láttam, i

Talpától tétéig tet hogy vizsgál-

tam.

Maskara köntösét felette csodál-

tam ... '

I

I

Hozzám érvén, tet szépen kö-

szöntettem.

És meghajolt fvel tet üdvözlet-

tem

;

Csodáltam, hogy az feleletét vet-

tem.

Mert viszont magyarul tle tisztel-

tettem.

Mondám neki : oUram ! szabad-é i

szóllani.
j

Talám nem hibázom^ ha fogom
|

mondani : I

Hogy az úr kötélen fel s alá ugrálni

Theatrumon szokott drótokon jár- ,

kálni.

Mert tudom : a két csat csak
'

azért van lábán,
j

Hogy két szíj ezekrl nyúljék lába
j

szárán, i

Lábait kötélhez csatolják saa-

porán,

Sz'düt Istvány tornyán is táncolhat

azután.

Kalapja széle is, tudom, hogy

segíti

;

A leveg égbe nagyon emelíti.

Köntössé ugrásban meg nem me-

legíti
;

Mert elég hasgatott, st inkább h-
síti.

eyy magyar grófot.^

Ha el találja is az úr törni lábát.

Azt tudom, hogy soha ki nem tön

nyakát, [ját

Mivel oly vastagon a nyakravaló-

Kötötte, mint kötik gyermekeJc

pólyáját* . .

.

Monda : »Te gazember, tudod ki-

vel beszélsz ?

Született magyar gróf vagyok, t-
lem nem lelsz ?

Akarod : mutassam, hogy csak est-

vélig élsz ?

Avagy olyan érjen, melyet érni

nem vélsz ?

Tudjad, te goromba ! köntös a

barátot

Nem teszi barátnak, s ki ilyet nem
látott, [világot.

Oly ostoba, mint te : nem esmér

Nagy városban nem járt : hanem
sövényt hágott.

Módi ez, és minden gavallér most

így jár :

Tekintsd ket itten, tekintsed Bécs-

ben bár.

Te ehhez nem értesz, mert vagy
ökör, szamár !

Erted-e ? elmehetsz. Vigyen el a

tatár !«

Mondám : »Azt, gróf uram, nagy-

ságod ! jól mondja,

Nem csinál barátot köntös, melyt

hordja
;

De ha nem mind ánglus, kin van
ánglus rongya.

Ki teliát ez ? úgy-e ? csak világ

bolondja.

^ Hetedik rész. Kihagyva a 2—11. verfwzak.
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Az egész világon áztat minden

nemzet [gyár öltözet,

Megvallja, hogy legszebb a ma-
Ki magyar s nem hordja, más mó-

don nem lehet

:

Hanem hogy ily magyar nadragu-

lyát evett.

Módi ? s csak azért jár így min-

den gavallér,

Oly szeles, mint nagysád, kiben

nincs magyar vér ?

Kiben korcsosodva meg vagyon

minden ér, [rája nem fér.

Ez mind módis bolond : más név

Gróf uram ! hogy ökör ökröt a

szarváról [ról.

Lehet megesmérni, madarat tollá-

Ez török, ez lengyel, látom gúnyá-

járól, [ruhájáról.

Hogy ez magyar legyen, tudom

Nagyságod hogy magyar, kétsé-

gem szavában

Nincsen : de nem tudom mért jár

üy ruhában
;

Ha ezt le nem veti, és jár ily tar-

kában,

Bécsbe bézáratik bolondok házá-

ban. —

Hazánkban nemzete volt min-

dig tündökl,

Híre, neve fénylett, mint fénylik

gyémántk,
Légyen nagyságod is eleit kö-

vet,

Azt ha nem cselekszi, üsse meg a

mennyk.

«

Ezt mondván, elmentem, t a

bitófánál

Hagytam és sétáltam a Duna
folytánál.

Az Istenmezei Palócból.'

Fiscalis actió ^ vettessen nya-

kába

Olyannak, ki nem jár nemürc ru-

hájába,

A fiscus szálljon bé minden jószá-

gába,

Hy kapálhat krumpért svábok or-

szágába.

Második törvényed a magyar

nyelv légyen.

Hidd el, hogy e nélkül semmi jól

nem mégyen.

Bár idegen nyelven akárki mit te-

gyen,

Hogy azt anyanyelvén nem teszi,

kár s szégyen.

Végtére még ez is a törvényben

légyen,

Hogy ki a hazában katonának me-

gyén.

Hazánk ezredibe szolgálatot vé-

gyen,

Ezekbe idegent venni légyen szé-

gyen.

Ezen három pontok az igaz gra-

vamen,^

Kitííl nem nyúj tátik ezekben leva-

men,*

Verje meg ily magyart a mennyei

flamen,^

Szivembül kivánom, mindörökké,

ámen.

^ A mostan (1790) folyó ország-

gylésnek satirico-critice váló le-

írása. E három törvény, melyet
Gvadányi e mve befejezésében ja-

vasol, fejezi ki politikai óhajtását.
- Büntetést kér hivatalos kereset.

'" * Jogsérelem. Régi országgyléseink-

nek úgjTievezett gravamenei , azok-

nak a sérelmelviiek voltak felsorolásai,

melyeket a kormányok az alkot-

mány, vallásszabadság, nemzeti ér-

dek ellen elkövettek.
* Engedés, könnyítés.
° Ég haragja, villáma.
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FAZEKAS MIHÁLY.
1760-1819.

Ludas Matyibl.

Hanuadizben való boszúja.^

Országos vásár esik egykor Döbrögi úrnak

Városkájában ; Matyi ott, mint más igaz ember.

Megjelenik paripán ; a lóvásárba bolyongván,

Meglát egy virgonc lovat egy idegen sihedernél

;

Kérdezi, hogy mire tartja ? »Uram, csak ^áz arany« — úgymond.

»Cimbora, hogy lehet az? — Matyi így szól — úgy-e komázol?

Tíz lovat is veszek én annyin, tán jobbat is ennél.«

»Ügyde uram ! — felel a siheder, — jó nagy Magyarország,

És mégis ki hagyom mindjárt vájatni acéllal

Mind a két szememet, ha csak egy lova hág is elébe.

«

»>Ügy én a lovadat megvenném, mond Matyi, hogyha

Megbizonyíthatnád, pedig így meg nem veszi senki.

— Int neki, — félre megyén vele, — nézd, ottan lakik egy úr,

A Ludas Matyi név iszonyú félelmes eltte,

Tán tudod azt magad is, — majd itt kocsikázik el arra
;

Tíz lándzsás katonák lovagolnak hintaja mellett

;

3Iajd ha az erdnél járnak, nyargalj oda, mondjad

Szembe az úrnak, hogy : te vagy a Ludas Matyi, osztán

Kotródj ám, mert száz lelked lesz, mégis az ördög

Elvisz ecsém, ha azok megcsípnek ; hogyha nem, úgy én

^íegveszem a lovadat ; felpénzííl, hogy bizonyos légy.

Tíz aranyat feladok : majd meglelsz engemet itt s itt.«

Tetszett a tüzrl-pattant sihederuek az alku,

És nehezen lesi, hogy mikor indul már az az úr ki. —
Egyszer lárma esik, —riogatják széjjel az embert

;

Döbrögi j hintón ! — Útjából félre vonódik

Minden igaz lélek. — Pezseg a pozsgás sihederben

A jó vér, s csak alig várhatja, hogy a kerek erdt
Érjék Döbrögiék ; mint nyíl utánok ereszti

Rárój át ; — »Lassan, lassan, uraim !« — kiabálja
;

Mellé szöktet a hintónak, — tudod-é uram — úgymond, —
Hogy ki vagyok ? tudd meg. Ludas Matyi én vagyok ! « — uccu !

»Rajta legény !« -— ordítja az úr — egyszerre utána
Hajt a tíz lándzsás, de mi haszna, nyomába se hágnak.

»Fogd ki kocsis nyerges lovadat, — mond Döbrögi, — jobb ez

Mind a tízénél, mondjad, hagy száz arany, a ki

Elfoghatja ! — szorítsd !« Maga a hintóba felugrik,

És kíváncsi szemét düllyesztve mereszti utánok
Hogy fogják már el Matyit. — ö pedig a kerek erd
Sarkánál elbújva fülelt, s látván, hogy az úr már
Gsak maga van, kilopószkodik és megrántja ruháját

:

^ A negyedik lerovás vége.
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)>Mit bámul az uram ? nem fogják azt ma el — úgymond ;

0?ztán nem Ludas Matyi az, hanem én vagyok, a kit

Megveretett kelmed, s lúdját elvette ervel.

«

Dübrögit a mennyk ha azon nyomban megütötte

Volna, talán sokkal könnyebb lett volna szegénynek.

Oszverogyott, és a kocsiból ájulva zuhant le.

Ott Matyi szánakozás nélkül megverte utolszor
;

S erszényét a lúd árába viszont kiürítvén,

3Iondja : »Ne féljen az úr, már többször nem verem én meg.<

Azzal lóra kapott, s elment dolgára örökre.

A tizenegy lovasok nagy késn visszakerültek,

Vert lovaik csak alig húzván inokat, valamint a

Megzsákolt urok is, kit, elérkezvén, kocsijában

Bágyadtan leltek ; mondják, hogy nem valá képes

Tarkón csípni Matyit. »Nem is a' volt — Döbrögi mondja,

A négyelni való, megvert háromszor. — Az Isten

Isy bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal.

«

Ezt mondván, megtért a kastélyába, s azonnal

Elküldötte a húsz lándzsást, kegyelemmel akarván

Ojni magát ezután az erszaktételek ellen
;

Es törvén^-teleuül nem bánt, hanem úgy, a hogy illik

Embertársaival ; iól is végezte világát.

BACSANYT JÁNOS.
1763-1845.

A fpanciaországi változí^sokra.

1189.

Nemzetek, országok kik rút kelep- 1 Ti is, kikn ': vérét a természet kéri,

cében Hív jobbá nyitóknak felszentelt hó-

Nyögtök a rabságn. k kínos kötélé-
j

uéri,

ben
; , j

Jertek s 'logy sorsotok elre nézzé-

S gyászos koporsób. dönt vas igá-
|

tek :

tok [tok ; Vigyázó szemetek Párizsra vessé-

Nyakatokról eddig le nem rázhatta-
j

tek.
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Gyötrdés.

Kufstein, 1195.

Ki nyögi melyik boldogtalan

Kiált megint e bú helyén ?

Ki háborít fel untalan

Magánosságom éjjelén ?

Hallom, hallom keservedet,

Te vauv, lelkemnek egv fele !
^

Érzem minden gyötrelmedet,

Érzem ; s szívem reped bele !

De ah! hozzád nem juthatok,

Hiába nyújtom karjaim.

Ah ! senkit meg nem hajthatok,

Nem hallja senki jajjaim!

Felelnek ím a kfalak
S kérdésimet kettztetik :

rzimtl, hogy lássalak,

Fájdalmim meg nem nyerhetik,

A kfal szánja sorsodat,

S kérdésid azt megilletik :

rzidtl, barátodat [hetik.

Hogy láthasd I meg nem uver-

Nagy ég, tekintsd nehéz baját.

Küldj néki éltet reményt

!

Avvagy te nyisd meg ajtaját,

S bocsásd el, ó Halál, szegényt.

VERSEGHY FERENC.
1752—1822.

Khirikához.

Amott a hegynek zöld tövén

Eg)' domb ül a völgy kezdetén,

S ezen parányi kis tanyám :

Jer nézd meg Klárikám I

Mellette csörg a friss patak,

^Melynél bárányok játszanak.

Nem b, de nékünk, Klárikám I

Elég lesz kis tanyám.

Eltte nagy tölgy gallyazik.

Hol s«k madárszó hangozik.

Körülte szép gyümölcsös fák,

S víg rózsabokrocskák,

A nap nem éri ajtaját,

A szél nem rázza oszlopát

:

H ahhoz vagy hs át nem fér,

Ki kis tanyámba tér.

A víznél, mely lent folydogál.

Egy fülmilécske sírdogál.

S a szirt felfogván daljait.

Megnyújtja jajjait.

Itt lelvén eddig kedvemet,

Magam töltöttem éltemet

:

De tiszta szívbl osztozok,

Ha véled halhatok.

E kis tanyámban úr vagyok,

Napestig bátran vígadok,

S mihelyt az alkony ágylja vet.

Az álom rám nevet.

Ha megvizsgálod, kedvesem,

Tudom, megtetszik rejtekem.

Csak n híjával van tanyám :

Jer, térj be Klárikám.

* Szentjóbi Szabó László, ki a kufsteini börtönben pusztult el.
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SZENTJOBl SZABÓ LASZLO.i
1767—1795.

Az együgy paraszt.

Amott a hegynek oldalába'

Egy kis mezei falucskába'

Egy földesuraság lakozott,

Ki egy levélre várakozott,

S hogy megkapja az izenetet

:

A postára küld egy követet.

Kinek megigér jó áldomást,

Csak hozza hamar azt az irást.

Sokat tes.3 egy icce bor ára

;

A paraszt is fut a postára.

S kérdez levelet az urának,

Hogy azt kiválthassa magának.

A posta akadván kettre,

Kitartja a kezét elre ;

De Pál nem tudván az árához,

Hát hogy adjuk ? szól a postáshoz.

A posta magát elneveti

:

S »Noc krajcer« ez a feleleti.

»)Dehogy uram ! a méregdrága.

Négy krajcár lesz ill váltsága.

Nyolc krajcár? e fél napszám díja,

Fél márjás, csak egy kis pénz híja.

Hisz én megfizetek emberül.

Ez úgyis a szemétre kerül.

«

)>Éu, mond e, nem kontolok fele :

Ket noc krajcer csak nid a fele.«

»Ennye no, hatot adok érte,

Tudom ily drágán más nem kérte.

De ezt megadom az uramért.

Kend se pereljen két krajcárért.

No fogja kend.« A posta erre

Ránéz az izgága emberre,

S így felel komor tekintettel

:

)>Noc krajcárir akarót, tett el.«

))No, mond Palkó, én megvénhed-

tem.

Kenyeremnek javát megettem.

Sokat bevettem köszönettel,

Nem volt bajom csak e némettel,

Semmit sem enged a szavából.

Vegyen a lidérc a boltjából.

«

Azomba, hogy már megfizetett,

-Míg a posta járt s keresgetett,

Lassacskán az asztalhoz ment,

Vagy két levelet ingyen elcsent

;

S mint ki szénáját jól rendelé,

Pipát tölt, s ballag hazafelé.

Az ura mihelyest meglátja.

Kérdezi tle : no Pál bátya,

Hát kapott kend mégis levelet ?

Ügy-e, hogy eljött a felelet ?

»E1 ám, de uram megrémültem,

Hogy még úgy öszve nem kerÍL-

tem

;

Nem volt ily ára a levélnek,

]\Iiolta csak emberek élnek
;

Síikor két kis semmi levélért

Higyj' el az úr, hogy nyolc kraj-

cárt kért.«

Jaj, kend a postát nem esmérte,

Hiszen úgy van az országszerte,

Szabott ára van ott mindennek.

Már oda csak fizetni mennek:.

)>Bár is uram ! de nem jól tette,

Ki azt elsbe megfizette
;

Mert el is kényesedik vele,

Ha mindég elkel a levele.

De én bezzeg, ha megfizettem,

Azt a németet rá is szedtem.

«

Hogy, hogy? »Jaj, mert, uram az-

alatt,

1 Óttományon, Bihar vm, szüle-

tett ; a kufsteini börtönben halt

meg. Bacsányi hozzá s róla írta a.

Gyötrdést.



Míg ott a posta jött-ment, szaladt,

Már az isten vagy áld vagy meg-

ver.

De látván, hogy annyit meg nem
ér.

Még hozzáloptam két levelet

:

Ügy-e, hogy e nagyobb emelet ?«

Az úr kacag s kérdezi tle :

Háí már, Palkó, mi lo8z belle ?
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Ez mind a kett a más levele,

De kend oztán mit csinál vele ?

»De biz, uram, nem megy e kárba,

Meit van egy öcsém Fehérvárba,

Kit ezeltt hét esztendvel

Egy verbunkos elvitt ervel

:

Jó lesz néki az egyik levél,

S megizenem, hogy az úr is él.*

DAYKA GABÜR.
1768-1796.

Titkos 1)11.

Homályos bánat dúlja lelkemet,

Talán újulnak régi szenvedésim :

Talán tündér elreérezésim

Réraítnek, s új lest hány a vége-

zet.

Ó végezés ! örönikönyüt nem
várok. [bet,

Részt abban egy sebes szív nem ve-

Mely önnyugtának gplkolója

lett —
Sírnék: de csak elfojtott sóhajtá-

j

Deennyi jaj, de oly keserves károk,

sok De ez emés/.t bú enyhítsen ! Adj

Emelkednek kétséges szívembl

;

Csak rejtett, ah, csak néma jaj gá-

tasok

Váltják egymást, s a titkos bú

elöl.

Csak egy könycseppet méltó báná-

timnak,

S azonnal hozd el végit napjaim-

nak ! [vagy.

Vagy e sziklánál itt keményebb.

A rettenetes éj.

A barna felleg szárnyain az éj

A földre borzasztó árnyékot hint,

A hold csillámló fénye beborul,

Homályba sülyednek csillagjaink,

A záporral teljes köd megszakad,

S özönbe fojtja a természetet.

Nézd a gvilkos villám mint hem-

pereg,

Mint csattogtatja mennykövét alá

A zordon ég. A pusztító tüzek

Hasítják a ksziklás bérceket.

Az öldökl \'illámok fényinél

A halvány orca rettegést mutat.

Felrémül ágyából a jámbor,

S szentelt világgal lizi a halált,

lm újra csattan, és a gyenge szííz

Lelkét kedveltje karján hörgi ki. —
Tovább, továíjb kérlelhetetlen ég

!

Forgasd fel a rémült természetet,

S szegezd rám életoltó nyiladat

!

De, jaj, megsznt a gyilkos ferge-

teg,

A hold eljön a homály megöl,

A csillagok halvány fényt hintenek.

Az ég derül. Rémít éjtszaka !

Az — holnap ismét hajnalom ha-

sad !
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KARMÁN JÓZSEF.
1770—1795.

Fanni hagyományaiból.*

Bocsáss meg természet, hogy kis ideig elfelejtettelek. Hi-
szen a barátság érzése oly közel van a te szépségeid érzésé-

hez! Szép vagy te, midn kellemeidet elhányod is. Az én kis

hajlékom temérdeksége ritkul, lassanként elveszti már zSld

koronáját, és midn így irok, egy összefonnj'adott sárga levél

panaszolva s búcsúzóra esik pennám alá. A puha sétáló uta-

kon hallik a lehullt száraz levelek szomorú zörgése, melye-
ket a sivatag szi szél összeráz . . . Magános csevegéssel repül

a madár a puszta s lefosztott ágon, melynek titkos barlang-

jai alatt a boldog tavaszkor párjával a szerelmet érzette s

éneklette. A természet szünnapja beállt.

Nehéz szívvel vál el tled barátnéd és nehezebb szívvel

engedi magát bezáratni az emberek szorosabb társaságába.

A te édes örömeidnek emlékezete, szép természet, vigasztal-

jon meg, mikor te nyugszol: azok megérkezésének remény-
sége vidámítson meg, ha az emberek keserítenek!...

Atyám ott fenn! a te ujjaid nyomták az emberi szívbe a

szerelem édes törvényét! Te, aki a te teremtésidet az ö boldog-

ságukért teremtetted és aki örülsz az ö örömeiken, kimond-
hatatlanul jó és mérték nélkül kegyes atyám ott fenn! látod

az én szívem minden mozdulásait, látod mint és mit érez

az! . . . Oh nem, nem kárhoztatod te azt, te a ki magad is sze-

retet vagy! Káromol az téged, aki azt hiszi, hogy te az em-

berek szívét érzékennyé alkottad a tiszta szerelemre, és an-

nak mozdulásain kegyetlenkednél és annak élését tiltanád.

Szidalom ez, iszonyú szidalom ellened, te csupa jóság! Légy
bírája te az én szeretetemnek. rizz a tévelyedéstöl és a bot-

lástól! Tiszta minden szívverés, mellyel én tet szeretem,

üres minden salakjától a testiségnek I

Légy segítje, légy vezérje tiszta szeretetemnek, oh az

ertlen, a vigyázatlan ártatlanság oly közel van az elesés-

hez! ... Te tartsd fenn karomat, ha rogyni akarok. Az ö szí-

vébe is fuvalj tiszta érzéseket és tartsd meg azokat állan-

dóan . . . Isten! isten! mindenek felett add boldog végét szere-

tetemnek . .

.

1 A mnek e négy (17., 44., 54., ,
tölt eszményi szerelmében s Tégül

.58.) cikke a hsn lelkének úgyszól- sir felé herradásában és vágyódásá-

váu egész történetét adja, bemutat- ban kegyetlen családi környezete

ván t boldog viszonyában a ter- miatt,

mészethez, majd egész lényét be-
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Bezárom számat és nem panaszkodom. Ne tudja más,
hogy éu oly szerencsélleu vagyok. A legalacsonyabb paraszt-

leány bír atyjának szívével, éntlem az is el van ragadva.
Hallgatni tudó papiros! te egyedül zárd magadba könnyei-
met, melyek reád hullnak atyám keménységeért . . . Mit vé-

tettem én, hogy az ö szeretetét elvesztettem'? Rossz néven
veszi, hogy szomorkodom, és minden órában kifacsarja köny-
nyeimet . . . Szilaj és kényeztetett testvéreim gúnyoló gyöze-

delmeskedéssel tapodják fájdalmimat, és ö azt — jóvá nem
hagyja, de elszenvedi... Kíméletlen anyám gyönyörködik
keserítésemen és ö — Istenem! ö tódítja keserveimet... Ha
fejemet mellemre vonja a fájdalom — ötét — ötét hányják
szememre. Ha gyengülésem az ágyba szegez — szerelem bete-

fejuek csúfolnak!... Oh annak a betege vagyok, az igaz! de
annak a halottja is leszek ... Ez a gyenge kéz, a szerelem,

a koporsóhoz vezet és megszabadít kínzásaiktól . .

.

Körültem minden elváltozott. Hiába éled a fiatalos.

Hiába sarjad a rét; nekem nem kékülnek többé a domború
hegyek, nekem liem csereg a patak, nem virít a rózsabokor...

Nem lehelnek ezek többé nyugtatást ebbe a széjjelmorzsolt

szívbe, nem folynak belölök többé örömek . . . Oh ártatlan

édes örömek! Mikor a természet kebelében feküdtem, mikor
azokat hörpölve szívtam jóltev poharából — édes örömek!
oda vagytok! kedves helyem ezután a temetkert... Ott a
hol a bodza boltos gályáival egy sírhalmot árnyékoz, ott

ülök most legörömestebb és szívszakadva kívánnék oda le-

szállani, ahol gyökere eltün.

Beöthv : Irodalomtörténet. L 21
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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.
1773-1805.

Dorotlvából.'

Kezddik a minét.^ — Három
gavallérral

Három deli dáma kiáll szép manér-

ral ?

Franciás táncokat kezdik fhajolva,

Folytatják páronként viszontag

másolva.

Sétáló lábokkal Z bett ejtenek,

Egymásnak oldalvást suhanva lej-

tenek.

Mint midn szerelmes gór-j ércéje

moaett

A dagályos kakas érezvén meleget,

Enyelegve játszik, taréját ber-

zeszti.

Oldalt forog, tipeg s szárnyát le-

ereszti :

I_gy tesz a gavallér itten a dámá-

nak

Kényes tempójára a francok tán-

cának.

Sem kedvem, sem erm nincsen

arra pékem,

Hogy minden sor táncot leírjon

énekem.

Az els társaság miliclyt elvégzetté,

A rendet a többi új házas követte ;

S hogy minden mátka-pár egy-egy

táncolást tett,
'

A szála s muzsika mindennek sza-

l)ad lett.

Ismét megzeiuiülvén a húron a

minét,

Ecse kézen fogja madám Cserházy-

uét.

Cserházy helyre áll a szép Belindá-

val,

Opor is Rózsival, a legszebb lyán-

kával

:

Negédes módira léptetik lábokat,

S dupla fhajtással végezik tánco-

kat.

1 A második köny^^lek (Entvélig)
|

- A francia menüetté.

elejérl : a uagy tánc.
|

^ Módosan.
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De miként a május mosolygó

havában,

A természet csendes lévén magá-

ban.

Tisztán fénylik a nap, vidám a

mcíóség,

Lassú andalgásban hallgat az erd-

ség,

Nincs somnii zaj, csupán madár-

kák ícugcnck,

Vagy a virágok közt elczi&k ^ leng-

nek
;

De felkerekedvén a Vídi pusztáról,

Vagy a Szcngcllérnck borsterm
szirtjárói

Zablás sárkányján a garaboncás

deák
;

Már a forgó-széltl csikorognak a

fák, [dele,

Hiipog a pászitornak kunyhója fe-

Kavarog a vetés, a víz habbal

tele.

Egyebütt csendesség látszik völ-

gyön, hegyen,

Csak ott van fergeteg, a hol át-

meg}cn,

Toil, kóró, falevél, ringy-rongy,

egyetniással,

Zúg a poroszlopbau forgó karin-

gással

;

A megrémült banya teheneket fejet,

Háza oltalmáért kéüziti a tejet

;

Ily zavart forgószél tódult a szo-

bának,

Hogy a hebehurgya Langauszhoz

fogának.

Opor kilenc áuglus kontratáncot

jára;

Mégsem szállt lankadtság vagy
görcs az inára.

Olyan derék stutzer nincs is tán

Londonban,

A ki ennyit tudna gyzni egy hú-

zómban.

Bongorfi egynehány személyt

öszveszede.

És álla Polacca a táncnak eredé.

^

Maga volt a vezér, a többek követ-

ték,

Kik a lengyel tempót emberül

megtették.

Ilyen menést tészen a Springer a

sakkban.

Mikor harmadfelet ugrik a likak-

ban ;^

Vagy milcént a darvak, midn ki-

keletre,

Sereggel elnionnck a rétre, ligetre ;

Elre hányt lábbal és billeg nyak-

kal

Sétál az els pár a többi darvakkal.

Végezvén a lengyelt, stájeren

forognak,

A szála közepén tipegnek, tapog-

nak.

így lépked, így kereng Békés vár-

megyében,

Az alföldi magyar gazdag szrü-
jében

Hét-nyolc nyomtató ló, midn pat-

kós lába

Tapos a világnak legszebb búzá-

jába.

Jártak galoppátát, straszburgert,

hanákot,

Valtzerest, mazurkát, szabácsot,

kozákot.

E módi bolondság többe is megy
vala,

De a vitéz Bordács végre felszó-

lala :

/Uraim ! az urak magyarnak tar-

tanák

;>Magokat ; de ki tót, ki német, ki

hanák.*

»Mért nem táncol magyart az

ánglus, francia ?

^ A rekken nyár enyhít szelli.
- A lengyel nemzeti tánc (polo-

naise.)

^ A futó vagy a paripa.
* Morva- és Sziléziának vegves

ajkú lakói.

21 •
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»Csak a magyarnak kell más nem-
zet módija ?

»Igy vesztjük hazánkat a magunk
kárával,

»Küls tánccal, nyelvvel, szokással,

ruhával.

»]\Ii ? hát az uraknak nem jut már
eszébe,

»]\ükor fispánunk beülvén szé-

kébe,

»A legels táncot magyaron kez-

dette,

»S minden hazafi szív becsülte

érette ? —

Mivel mérsékelve mozgatván ben-

nünket.

Frissíti elménket, testünket, vé-

rünket.

Csak a magyar tánc az, mely dí-

szesbbé teszi

Az embert, és soha hívságra nem
veszi,

Mert ha csak vitézi módra nem öl-

tözött,

S ha nincs sarkantjnija, csúf a

többi között.

Csak a magyar tánc az, mely bír

oly érdemmel,

»Magyart ! ilyen adta vén Jebu- Hogy legjobban egyez a szz sze-

zeussa!« méremmel,

Eá rándítja Izsák peng muzsika-
j
'Mikor sok külföldi táncban, a mó-

ját,^
i

dosság,

S a Palatínusnak elkezdi nótáját. S a legúribb fogás legnagyobb paj-

Minden magyar szívek azonnal buz-
[

kosság. —
dúlnak, ' Nemes magyar táncom ! ki si

ösi természetes lángjaiktól gyúl-

nak.

Felséges állásba teszik termete-

ket.

Valódiba szedik férfiú képeket

;

Benne a rátartós ggje Ázsiának

nyelvünkkel

S ruhánkkal jöttél ki dics nemze-

tünkkel.

Ki európai finnyá^ lakhelj^eden

Máig sem szenvedtél mocskot szép-

ségeden,

Díszt ád Európa csínos módija- Ázsiai színben fénylik nemességed,

nak. I S még a módi nem tett alacsonynyá

téged :

Csak a magyar tánc az, mely lm a küls népek bámulják dísze-

soha sem jára det,

A jó egészségnek semmi ártal- S tiilajdon nemzeted nem becsül

mára

;

|

tégedet

!

Rémít s vidító kétségek.'

Lenni ? vagy nem lenni ? — kérdé-

sek kérdése !

Mellynek nehéz, kétes, szép a meg-

fejtése.

Nagy kérdés, a mellyet ha mélyen
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S mikor a mozgó sárt az égig eme-

lem.

Az isteni lángot egy porba nem
lelem.

tsillagok közt hordnak aetheri

szárnyaim,

Do a sír partjára húznak ón lá-

baim :

Az ég s a föld között függök utol-

jára,

Éu angyal, meg állat,— vagy csak

por meg pára. —

Ha most vagyok, látom, mindég

is kell lennem :

S ha nem leszek, csapás volt az élet

bennem.

És ha el kell múlnom, mi szükség

volt élni ?

Egy elveszendnek miért kell re-

mélni ?

Azért, hogy ezer baj, bú, beteg-

ség között,

Mint egj' számkivetett és mint egy

üldözött.

Vágyakozzam dicsbb rendelésem

felé.

Egy méltóbb országba, s még se

menjek belé ?

Legyek, hogy szenvedjek ? és bán-

jam létemet ?

Remény Íj ek, de ez is gyötörjön en-

gemet ?

így örök semmiség ! óhajtlak tége-

det,

Vedd vissza méhedbe vexált gyer-

mekedet.

Boldog ! százszor boldog, a ki nem
született,

A ki nem ízlelte még meg az életet

:

De jaj ! a ki egyszer van és kezdett

lenni.

Örök halál annak semmiségbe
menni,

Ha nem levek vala, e nagy jót nem
tudnám,

S a nem esmért halál karjain alud-

nám,

De az élet bennem mihelyt szikrát

vetett,

Fellobbant a hozzá vonszódó sze-

retet. —
Létei ! te mennyország ezer ín-

ségbe' is.

Nemlétei ! te pokol még nem érezve

is,

Itt állok virágzó ellem szigetjében,

Egy kszikla tornyán a hab köze-

pében.

Itt nézem partotok kétes messzi-

ségét.

Az én lételemnek folyását vagy

végét.

Alattam a chaósz bg torkolatja

Az elementumok fogát csattog-

tatja,

S varázsló balkezét sárgán nyújt-

ván felém,

>>Elveszel« így ordít, s rémülést önt

belém.

De kárpitja alól a kék reménység-

! nek

A testvér csillagok mosolyogva ég-

nek,

;
Biztatván, hogy mennybl szállt

I

belém a lélek,

S ha elvész is e test, jobb részem-

mel élek.

Óh édes érzési az örök léteinek,

Mellyek vigasztalnak, "s ermbe
nevelnek

;

A halhatatlanság kezdeti már ezek,

A miket most bennem gondolok s

érezek !
—

És te, ki így érzed tulajdon lételed,

Ki önön erdet vizsgálod, képze-

led
;

Te ki esmérni tudsz sok ezer dol-

gokat,

Azoknak formáját, számát, nagy-

ságokat
;

Ki ítélni is mersz ; te, kinek nem
elég

Ez a megteremtett leveg, víz, föld,

ég;
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Hanem magad körül építsz új vilá- 1 Te csuda valóság, belém szállott

got, lélek

!

Majmolván a munkás mindenható- Te igazgatója e pormachinának,

ságot

;

i

Teremtett istene ' e kis planétá-

Te ki által mozgok, növök és dol- nak,

gozok, Szállj magadba, nézd meg ön

Eszmélek, itélek, vágyok, gondol- természetedet,

kozok,
I

Meríts ert abból, s fejtsd meg léte-

Örvendek, búsulok, reménylek és ; ledet.

félek, i

Az ódák közül.^

Magánossághoz.

Áldott magánosság, jövel ! ragadj

el

Álmodba most is engemet

;

Ha mások elhagvának is, ne bagvj

el,

Ringasd öledbe lelkemet.

Öröm nekem, bogy lakhelyedbe

szálltam.

Hogy itt Kisasszondon ^ reád ta-

láltam.

E helybe' andalogni jó,

E hely poétának Való.

Itt a magános völgybe' és cserében

Megfrissel árnyék fedez,

A csonka gyertyánok mohos tövé-

ben

A tiszta foírás csergedez.

Két hegy között a tónak és patak-

nak

Nimfái kákasátorokba' laknak
;

S csak akkor úsznak k el.

Ha erre bölcs s poéta j.

A lenge hold halkai világosítja

A szke bikfák oldalát.

Estvéli híis álommal elborítja

A csendes éjnek angyalát.

Szelid magánosság ! az ily helyekbe

Gyönyörködöl s mulatsz te ; ah,

ezekbe

Gyakran vezess be engemet.

Nyugtatiú lankadt lelkemet.

Te a királyok udvarát keríílöd,

Kerülöd a kastélyokat

;

S ha bevetdsz . is, zsibbadozva

szülöd

Ott a fogyasztó gondokat.

A félelem s bú a vad unalommal

Csatáznak ott a tiszta nyugalom-

mal
;

A nagy világ jótétedet

Nem tudja, s utál tégedet.

Óhajtoz a fösvény, de gyötrelem-

mel

Goromba lelkét bünteted ;

A nagyravágyót kérked hiszem-

mel

A lárma közzé kergeted.

Futsz a csatázó trombiták szavá-

tól.

Futsz a zsibongó városok falától

;

Honnod csupán az érez

Szív, és szelíd falu s mez.

1 Az »ódák« két könyvébe sorozta
i

- Somogy vármcgj'ében a Sár-

Csokonai tulajdonképeni ódáin kívül közy-háznál, hol hosszabb ideig tar-

bordalaí?, népdalait stb. is. Xála e tózkodott a költ,

szó még csak az »ének, dal« tágabb
értelmében van véve.
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Mentsvára a magán szoinorkodó-

nak

Csak a te szent erddbe van,

Hol biztatásit titkos égi szónak

Hallhatja a boldogtalan.

Te azt, ki megvetette a világot,

Va'jy a kinek már ez nyakára há-

gott.

Kiséred és ápolgatod
;

Magát magával biztatod.

Te szülöd a virtust, csupán te tet-

ted

Nagygyá az oUyan bölcseket,

Kiknek határtalanra terjegetted

Testökbe' kisded leiköket.

Te benned úgv csap a poéta szélv-

lyel'r

^lint a sebes villám setétes éjjel

;

Midn teremt új dolgokat

S a semmibl világokat.

Oh kedves istenasszony ! én is érted

Gyakorta mint sóhajtozom,

Mert szívemre baráti módra érted,

Midn veled gondolkozom.

Ártatlanul kecsegtetel magadba.

Nincs tettetés, sem csalfaság sza-

vadba,

Hív vagy, nem úgy, mint a m.ai

Színes világ barátai.

Lám melly zavart lármák között

forognak

A büszke lelkek napjai,

Krl kövekre görgenek, zajognak.

Mint Rajna bukkanásai.

De ránk mikor szent fátyolid vo-

nulnak.

Mint éji harmat, napjaink lehull-

nak,

Tisztán, magában, csendesen

:

Élünk, kimúlunk édesen.

St akkor is, mikor szemem világán

Vak kárpitot sz a halál,

Ott a magáuosság setét világán

Behullt szemem reád talál.

Síromba csak te fogsz alá követni,

A nemtudás kietlenén vezetni

:

Te leszel, ah ! a sírhalom

Völgyén is rz-angyalom.

Áldott magánosság ! öledbe ejtem

Ottan utolsó könnyemet,

Végtelen álmaidba elfelejtem

Világi szenvedésemet.

Áldott magánosság ! te légy bará-

tom.

Mikor csak a sír lesz örök sajá-

tom.

De e napom mikor jön el ? —
Áldott magánosság, jövel !

Lillából.

1. A rózsabimbóhoz.

Nyílj, ki nyájasan mosohgó
Rózsabimbó ! nyílj ki már.

Nyílj ki ; a bokorba bolygó

Gyenge szellk csókja vár.

Nyílj ki gyenge kerti zsenge.

Hé be nektárt hint te rád,

Szz nyakadba Flóra gyenge

Bársonyos palástot ád.

Oh miként fog díszesedni

Véled a parányi kert

!

Oh hogy óhajtják leszedni

Rólad ezt a drága szert !
-

Hadd szakaszszalak le, édes

Rózsaszál : szép vagy te már.
Héj, ha meglát, hány negédes.

Hány kacér leányka vár !

Nem, nem ! egy leány se nyissa

. Büszke fzjét te rád
;

Ültetd kedves Julissa

Néked újabb kertet ád.

Ott kevélykedj bíboroddal

Ékesebb bíborja közt

!

Ott kevélykedj illatoddal

Kedvesebb illatja közt I
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2. Az utolsó

Isten hozzád ! Áldlak, hidd el,

Köszönöm jó szívedet

;

Csókjaiddal, beszédiddel,

Orcád, karod, szemedet.

S bár halálos kínnal vérzem,
Mégis, ah, boldognak érzem
Ezt az árnyék-életet —
Oh Lilla ! oh szeretet

!

Élj soká ! s legyen világod

Jobb, mint az én életem,

S ha zavarná boldogságod
Az én emlékezetem :

Ah felejts, felejts el engem !

En már a sírban fetrengem, •

Lethe vizét iszom már,

Mégis elmém Lillán jár.

De mit láttatsz a jövend
Tííkörében kék remény ?

Oh feJrózsázott esztend —
Oh mennybl szállt tünemény -

Oh szívet olvasztó hangok —
Oh oltári fáklyalángok —
Oh élet — oh szerelem —
Oh ne játszatok velem I

szerencséllenség.^

Óceánja bánátimnak
Többé nem duzzadozik,

S elhullott könyje Lilimnak
Mind gyöngyökké változik.

A kvár gyomra szétdüllyed,

A rabló zúg, hereg, süllyed
;

En úszom, az ég segéli

;

Lilla int, és nékem él.

A haboknak ormozatján

Látszik egy lombos sziget,

És a lombok boltozatján

Egy meghitt rózsaliget.

Itt száz szerelmek danolnak
Itt száz Gráciák táncolnak

;

A tánc Lillát gjnájtja fel,

A dal engem érdekel.

]\Iár kétségem tört hajója

A zöld parton nyugszik már,

S istenségem Calypsója ^

Örök ifjúságra vár.

Félre kincsek és nektárok !

Én a mennyek felett járok !

Oh remény ! óh szerelem !

Tegyetek jól énvelem ! !

3. Szegény Zsuzsi, a táborozáskor.

Estve jött a parancsolat Sírva mentem kvártélyáig,

Violaszín pecsét alatt, S onnan a kertek aljáig.

Egy szép tavaszi éjtszakán Indult nyelvem bús nótára
Zörgettek Jancsim ablakán. Árva gerlice módjára.

Éppen akkor vált el tlem,
Vígan álmodott fellem.
Kedvére pihent ágyában,
Engem ölelvén álmában :

Mikor bús trombitaszóra
Ülni kellett mindjárt lóra,

Elindulván a törökre
;

Jaj ! talán elvált örökre !

Csákóját könyvel öntöztem,

Gyász pántlikám rá kötöztem

;

Tíz rózsát hintek lovára,

Száz ann}a csókot magára.

A lelkem is sírt bellem,

Mikor búcsút vévé tlem :

»lsten hozzád !« többet nem szólt,

Nvakamba borúit, s megcsókolt.

^ A 31 versszakból álló költeménynek hat, befejez strófája.
- Calypso, Ogygia-szigci nimfája, az odavetdött Odysseust .szóelem-

mel fogadta.
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Az Anakrconi dalokból.'

1. Thles.

Mi£í Tháles a nagy égnek

Tüzeit csudálva nézi :

Behulla egy verembe.

Ah Lilla ! a te orcád

Ilyen gödört csinál ám,

i\Iikor reáni mosolygasz
;

És akkor abba lelkem

]\Iily nyakra-fre hull belé,

Míg andologva bámul
Ragyogó tüzes szemednek

Két földi csillagára

!

2. Keser-édes.

A rózsa szép virágszál,

De tüske szurdal ágán.

Ha mézet ád is a méh,

Fuláukja néha megcsíp.

A bor betölt örömmel,

S mámort okoz gyakorta.

Szép vagy te Lilla, s édes, -

Vidít kegyes szerelmed
;

De mennyi — ah, de mennyi
Kín is gyötör miattad !

Szereleindal a csikóbrös kulacslioz.^

Drága kincsem, galambocskám,

Csikóbrös kulacsocskám !

Érted halok, érted élek.

Száz leányért sem cseréllek.

^llegvidító orcácskádat,

Csókra termett kerek szádat,

Ha a számhoz szoríthatom,

Zsuzsiét nem csókolgatom.

Oh hogy kótog a kebeled,

Melyben szívemet viseled !

Oh milyen szép az ajakad,

S arany láncra méltó nyakad !

Karcsú derekadon a váll

Halhéj nélkül is szépen áll

;

Nem úgy ám, mint a Mancié,

Vagy a majd megmondám kié.

Szép a hajad szép szála is.

Ha kis csikó hordozta is.

Nem frizér felrakta haj a',

Mint sok vén fraj rt vuklija.

Édes a te danolásod.

Jérce forma kotyogásod :

Kittykottyod innepi ének

Bús szívemnek, szegénykének.

Ha bánátim közlöm véled,

Egy szódra lelkem megéled
;

Ha jó kedvem csucsorodik,

Általad megszaporodik.

Mikor hideg szelek vágynak.

Elveszed mérgét a fagynak
;

Es mikor a hév nyár lankaszt.

Nékem te megfrissíted azt.

Oh ha téged nem láthatlak.

Be ohajtlak, beh siratlak !

S ha képed kezembe akad,

Szemembl örömkönny fakad.

Téged hordozlak útamban,

.
Téged ölellek ágyamban

;

És valahányszor felkelek,

Szerelmedrl énekelek.

^ A Rr. eltti VI. században vi-

rágzott teoszi Anakreon a szerelem-
nek és bornak volt híres éíiekese, a
róla chievezett jambikus formában.

Nálunk Csokonai utánozta legsikerül-
tebben.

- Három versszak kihaavásával.
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Oh ha szívünk szerelmének

Kis zálogi születnének,

S ott ülnének hosszú sorral

A kuckóban tele borral !
—

De jaj, engem ide-tova

Elvisz a szent Mihály lova,

Szerelmed megemészt végre,

Ée te maradsz özvegységre.

Keserves sors ! adjatok bort

!

Lakjuk el elre a tort

!

Ami menne más kutyába,

Jobb, megv a magunk torkába.

Akadtam még egy bankóra,

Kit szántam szemborítóra
;

De vakságtól ki már nem fél.

Minek annak a szemfedél

!

Kincsem, violám, rubintom

;

Itt az utolsó forintom :

Erted adom ezt is, tubám !

Csak szádhoz érhessen a szám.

Oh csókollak, oh ölellek !

Míg moccanok, míg lehellek :

i Tested tegyék holttestemhez,

Es ezt az írást fejemhez :

)>ütas, köszönj rám egy pint bort

:

Itt látsz mnágodni egy jámbort,

Kedves élete-párjával,

Csikóbrös kulacsával !«

A Reményhez.

Földiekkel játszó

Égi tünemény.

Istenségnek látszó

Csalfa, vak Remény !

Kit teremt magának
A boldogtalan,

S mint véd angyalának

Bókol untalan. —
Sima száddal mit kecsegtetsz ?

Mért nevetsz felém ?

Kétes kedvet mért csepegtetsz

Még most is belém ?

Csak maradj magadnak !

Biztatóm valál
;

Hittem szép szavadnak :

Mégis megcsaltál.

Kertem nárcisokkal

Végig ülteted
;

Csörg patakokkal

Fáim élteted
;

Eám ezer virággal

Szórtad a tavaszt,

S égi boldogsággal

Fszerezted azt.

Gondolatim minden reggel

Mint a fürge méh.

Repkedtek a friss meleggel

Rózsáim felé.

Egy híját esmértem

Örömimnek még

:

'^

Lilla szívét kértem,

S megadá az ég.

Jaj de friss rózsáim

Elhervadtanak
;

Forrásim, zöld fáim

Kiszáradtanak
;

Tavaszom, vígságom

Téli búra vált

;

Régi jó világom

Méltatlanra szállt.

Oh ! csak Lillát hagytad volna,

Csak magát nekem :

Most panaszra nem hajolna

Gyászos énekem.

Karja közt a búkat

Elfelejteném,

S a gyöngykoszorúkat

Xem irígyleném.
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Hagyj el, oh Reménység !

Hagyj el engemet

;

Mert ez a keménység

Ügy is eltemet.

Lrzem : e kétségbe'

Volt erm elhagy,

Fáradt lelkem égbe,

Testem földbe vágy.

Nékem már a rét hímetlen

A mez kisült,

A zeng liget kietlen,

A nap éjre dlt, —
Bájoló lágy trillák !

Tarka képzetek !

Kedv! Remények! Lillák l

Isten veletek !
—

KISFALUDY SÁNDOR.
1773—1844.

Hinify Szerelmeibl.

1. Keserg szereleme

Mint a szarvas, kit megére

A vadász mord fegyvere.

Fut, de késn, foly már vére.

Vérzik tle a csere :

Ügy futok én e pár szemtl.

A seb mellyem baljában
;

Ázik a föld keservemtl
Lábam minden nyomában.

De hajh ! mennél tovább érek,

Annál jobban gyl a méreg,

S beljebb rögzik szívembe :

Futok, hajh ! de vesztembe.

2. Ott a hol én nevelkedtem.

Egy dombról egy patak folyt

;

Hányszor ott nem estvéledtem 1

Éltem akkor boldog volt.

Vígan amint öbölében

Ama patak csordogált,

Az ártatlanság ölében

Életem úgy folydogált.

Ez idk az örökségbe

Mint a vizek a mélységbe

Lefolytának. Halandó !

A jó hamar mulandó.

1 A 7., 27., -48., 75. és 126. dal.
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3. A halavány olajfáknak

Járván csendes kékében,

Lelkem iszonyú csatáknak

Forog veszt dühében,

A hajdani századokban

Egy olajág mit nem tett

!

A háborgó országokban

Békességet szerezett.

S most egy oiajerd nékem

Meg nem szerzi békességem !

Meddig tart e szomorú,

Létem dúló háború ? !

4. A havasnak oldalában

Keletkez patak te !

Mely a fenyk homályában

Biisan zúgva szakadsz le,

És tétova csavarogva

Fába, szirtbe ütdöl,

Míg küzködve és zokogva

A tengerbe vergdöl

:

Képe vagy te életemnek,

Mely temérdek sérelemnek

Torit lelvén útjában.

Zokog kínos folytában.

Napok jönnek, napok mennek
De búm csak nem távozik.

És az órák elreppennek,

De sorsom nem változik

;

A volkánok kifáradnak,

De nem az én tüzeim
;

Folvök, tavak kiapadnak.

De nem az én könnyeim
;

Erdk, mezk fehádúlnak.

Csillagzatok megfordulnak,

A szerencse forgandó :

Csak Ínségem állandó.

2. Boldog szereleme

1. A berkeknek gyors kaszási

Már utolsót vágának
;

Az árnyékok óriási

Hosszúságra nyulának ;

Mi ott járánk, meg-megállánk

A rét magas füvében

S hogy a bürn általszállánk

A folyamnak mentében :

A folyamba tekintettünk,

És alattunk és felettünk,

És bennünk is a menny volt,

S szívünkben szent tííz lán-

golt.

Erdn, mezn zúgva dúl, fúl

Az éjszak hideg szele ;

Tölgynek, bükknek zörögve hull

S repdez száraz levele ;

Hamvas ködbe van borulva

A szép vidék pompája ;

Szerelmünknek elpusztulva

Fekszik crömtanyája
;.

De minket ez nem szomorít

:

Noha négy fal közé szorít

Bennünket a zordon tél,

Szívünk mindég tavaszt él.

Dobozi l\Iihály és hitvese.'

Gyermekkirályt, s oly hadvezért,

Ki erején feljül mer,

Ád az Isten haragjában

A nemzetnek, kit megver

;

így volt akkor, hogy Mohácsnál

Lajos király elveszett,

És a magyar a töröknek

Másfél százig rabja lett

.

1 A 35. és 174. dal.

2 A mohácsi csata után a török

portyázok fleg a fváros, Buda, kör-

nj^ékét dúlták. Buda és \'isegrád

között sok templom, kolostor és gyö-

nyör iiyárilak hamvadt el általok.

E rabló-dúlásoknak egy epizódja

Dobozi hs halála, ki a Marótnál el-

sáncolt tábor bevétele után, 1526

szept. 15-ikén feleségével menekült,

de szerencsétlenül. Fejérvármegyei

nemes volt s nejét Ilonának hittak.

Halálukat Kisfaludy Sándoron kívül

Kölcsey is megénekelte Dobozi cím
balladájában.
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Eottenetes emlékezet

!

Te Várnával ío.!2:hatsz kezet

!

Csakhogy akkor még örök

Nem lett nálunk a török.

Mohács ! Mohács ! te hazámnak
Legsiralmasb vérholye !

Nemzetem nagy temetje!
Gyomrod mennyit elnyele !

Szabadságát, boldogságát,

És nemzeti életét.

St nevét is a magyarnak,

Mely most kicsiny és setét

!

Ott tiprá, hajh ! a sorskerék

Porba egy nagy, dics s derék

Nemzet testét és fejét,

Hatalmát és erejét

!

Tízszer annyi volt a török

Mint a magyar ; s diadalt

Csak úgy nyert, hogy megújítvái

Többször is a viadalt,

A magyarnak vitézsége

Végtére kifáradott,

S vagy meghalt, vagy Lajos este

Után széljel szakadott.

Hajh ! és Buda s Mátyás vára

A gyznek kaput tára !

S a királyi székben ott

Törvényt török kény szabott.

Az Ozmármak telhetetlen

Szomja, magyar vért szívni,

S Hunniának minden kincsét

A félholdnak megvívni,

Csapatonként eregette

Budáról ki bajnokit,

A nemzetet öldökölni,

S felprédálni birtokit.

A magyarok csoportokban, •

Falukban és városokban

Itt-ott öszvegyíílének,

Hogy bátrabbak lennének.

Egy ily csoporDÍ Maróton volt

;

Félelmek és remények
Között vártak ott szerencsét —

Zápolyától — szegények !

' Ezek között Dobozi úr,

Es csudaszép hitvese.

Visszamenni jószágára

Hírt és idt ott lese.

^Mohácsnál jól vitézkedett

;

Élte ott megmenekedett

;

De, hajh, veszett volna bár !

Mert rá itt több rossz vár.

Alig nyugyék meg a török

Buda körül, egy csapat

Vér és zsákmány után járván,

Véletlen Marótra hat

;

S megsejtvén az ott lappangó

Magyarokat s kincseket,

Sóvár tzzel rajtok ütve

Bekeríti ezeket

;

És Marótot ostromolván,

S a makacsot káromolván,

Életével biztatja.

Ki még magát megadja.

De a magyar, seinek
Követvén itt > is nyomát.

Két egész nap veri vissza

A pogánynak ostromát.

A megszorult magyarok közt

Vezér Mihály úr valá
;

A vitézség és szerelem

Csudákat tn általa.

Férjeiknek segédjeik

Az lelkes hitveseik.

Azon bús elszánással.

Hogy ott vesznek egymással.

A kis magyar bajnok csoport

így törvén a viadalt.

Valóban megérdemelte

Megvívni a diadalt

;

De a magyar nemzettestet

Ver sorsnak csapása

Minden tagnak egyenként is

Halálos elzúzása.

A sors ellen nincs oltalom,

Sem eltte nincs irgalom
;

Dörg, mérges forgása

Jónak, rossznak romlása.
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A nagyvezér füleibe.

E harc hamiar eljutott

;

S harmadnapra két annyi ln
Az ostromló török ott.

S mintha Mohács híre veszne,

Ha itt is nem gyznének,
Habzó dühös indulattal

Végs harcot kezdenek.

EUentállni e viharnak,

Lehetlen már a magyarnak
;

S a ki merre rést talált.

Ott kerülé a halált.

Mihály úr is felveti hát

Magát paripájára,

S feleségét háta megé
Veszi lova farára :

»Hazárünak itt halálommal

Semmi hasznot nem teszek

;

S mintsem török fertje légy,

Inkább veled elveszek.

Öleld által derekamat,

Oly szorosan, hogy magamat,

Akármiként mozgassam.

Veled egynek tarth ássam.

«

így Dobozi bús, haragos,

És keserves hangzattal.

A hölgy némán úgy cselekszik,

Eemeg s halvány, mint a fal.

Dobozi most sarkantyút ád

Terhelt paripájának
;

Hol van, a ki jó szerencsét

Nem kívánna útjának ?

Vágtat a ló ; s a mint szalad,

A fa s bokor hamar halad.

Vágtat elég tüzesen
;

De hajh ! mégis terhesen.

Ott vannak, kik nem nézhetik,

Hogy fejét és életét

Egy magyar is elvihesse

:

S meneked menetét

A futónak elvághatni

Sok száz török lóra kap.

Egy magyarra itt-ott immár
Húsz-harminc is reá csap.

Mihály után legtöbb ered

;

Ot levágni száz kar mered
;

Jaj ! ha gyzik futással,

ö két kínos halált hal

!

Mint mikor a nemes szarvas,

Melynek máskor porába

Sem jutott a kutyasereg,

Mely kerget nyomába,
Most, mivel már él borját

Hordoz dagadt hasában,

Terhe igen késlelteti

Iparkodó futtában

;

S akármiként törekedik,

Aligha megmenekedik :

Félek, félek, nemes pár !

Nem messze lesz a határ !

Dobozinak lova vágtat

;

Fejér rongyként szakadoz

A hab róla ; orra lyukja

Arasznyira nyíladoz.

Terhe alatt mély nyomot vág
A földszínen vas lába

;

Nagy hortyokkal fúv és nyög most,

Szakadoz már párába,

S távolról, hajh ! már hallható,

S közelítni gyanítható

A töröknek robajjá.

Vért szomjúzó zsivajjá !

A szép hölgj-nek hosszú haja

Tekercsébl bomolva,

S egész szke pompájában
Szélt és hosszatt omolva,

Egy patyolatpalást gyanánt

Leng s úszik a szellben
;

A ló, mintha csüggedezne

Ez által is erben.

Mihály lovát sarkantyúzza,

S homlokát mord ráncba húzza,

Sejti, hogy két embersúly

Egy lóterhet feljülmúl.

»Állj meg, Mihály ! (mond a bús

Legitt elér a pogány
; [hölgy)

Kettnk alatt kidül a ló.

Nézd : már véres habot hány.
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Tartsd meg magad a hazának,

Hagyj itt veszni engemet

!

De, hogy tiéd maradhassak,

üsd te által szívemet

!

Magad könnyen odébb állhatsz.

És hazádnak még szolgálhatsz.

Öld meg feleségedet

!

Üsd szívembe késedet !«

Némán visszanéz Dobozi

;

Vérzik a szív keblében : [lehet

!

öMenjünk ! menjünk ! míg csak

(így felel bús mérgében.)

Ölelj meg még szorosabban !

Nem hagylak én tégedet

;

Együtt éltünk, együtt haljunk,

Megmentem én testedet.

«

Itt fogát elcsikorítja,

Lovát újra megszorítja
;

Hanem ez csak lépve jár,

Mert párája rövid már.

Megáll tehát Dobozi úr,

S leszáll fáradt lováról

;

S hitvesét is leöleli

A kcseires párnáról

;

Átölelve tartja ötét,

Szorongatja magához.

Néma s hosszú csókok között

Szívja ajkát ajkához.

A szép asszony csüggedve áll.

Egy haldokló hliomszál.

A ló, közel hozzájok

Bús szemeket vet rajok.

Közelítnek a törökök.

Vérszomjokban zajogva, -

S magyar- véres markaikban
Dárda és kard villogva,

i>Egek I hát csak nincs irgalom !«

Mond Dobozi könnyezve.

Megöleli feleségét,

S mély borzadást érezve

Megcsókolja — utolszor t,
S a csók alatt a remegt

Szívbe döfi vasával,

És megfojtja csókjával.

>:>Boldogtalau föld szülöttje !

Kín magadnak s férjednek !

Betöltöttem kívánságát

Nemes, szép, szz lelkednek.

Várj ! csak néhány pillanatig,

S legitt nálad leszek én.«

Ezt zokogja, mentéjével

A halottat befedvén.

S most iszonyú keservében

Vért és boszút leheltében,

Alig várja, hogy ölhessen,

S kedvesével lehessen.

S mint niikoj- a hím oroszlán

Heves gerjedelmében

Megfosztatván mord njétl.
Dúl, fúl s ordít mérgében,

A fát rágja, tépi s töri

Mérgét habzó fogával,

S körmével a földet vájja

És csapkodja farkával

;

S ropog, harsog a rengeteg,

így dúlván azt a szörnyeteg
;

S csapjon bár rá tíz tigris,

Dühe megküzd tízzel is :

Ügy Dobozi : a fájdalom

Mordonkodván ^ keblében

S a lobogó harag s méreg
Égetvén t elmében.

Csak hazáját sajnálván még
Igaz magyar szívében.

De életét elátkozván

Boldogsága vesztében,

Ádáz büszús jobb markával
Kardot forgat, és baljával

Súlyos görcsös buzogányt

:

így várja be a pogányt. *

Ott teremnek a törökök,

S neki az egy magyarnak,
De a bajnok visszacsapja

Els hevét a tarnak
;

S viaskodván, vagdalkozván,

Karja soknak sebet vág,

S négy törököt vág elbb le,

Mintsem gyz a sokaság.

^ Mordonkodik (tájszó) = komorkodik, kedvetlenkedik.
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De végre, hajh! egy dárdának

Hegye úgy fut a nyakának,

Hogy vér-ere megfakad,

S lélekzete megszakad.

A lankadó bajnok lerogy,

Nem bírván már karjával,

S kedvesének testét fedi

Halálban is magával.

A vitéznek öröm azért

Végs perce éltének,

Hogy így vegyül vére s teste

Szerettével szívének.

Agyonszúrva lova is ott,

(Mivei egy tart agyonrugott,

I A ki kezét rátette.)

Dobozinak mellette.

Ezer ilyen történetek

I

Dúlták Árpád nemzetét,
' Valamikor tagjainak

Visszás felekezetét

i

Meghasonlott szív és lélek

I

Jobbra balra szaggatta
;

I
Eljött hol egy, hol más szomszéd.

És azt nyakon ragadta.

A f "és test fogjon kezet

;

Bgy értelem, egy erezet

Lelkesítsen tégedet,

S ne féltsd, magyar, éltedet=

KAZINCZY FERENC.
1759-1831

A szabad Erdély.

A török elzetése után.

Szabadon lihegsz, szeretett haza,

Szabadon hhegsz megint ! karunk

Béklyóidat összetöré

Itt vesztenek k, itt huUtanak el

;

Lobogó tüzeit seregökre

Az isteni bosszú lövellé.

Nem ejte le minket er ;

Bizakodás teve rabjaivá

Minket a pogánynak.

Esküdt, s mi jók hivénk szavát J

S a hivket, bizakodókat,

Cselébe voná, megbuktatá.

Hegyeink aranyát, ugarinknak

Gazdat< termését irígylé

És a mit táplál a mez.
Paripáink neki nyihogtak,

Gyapját neki nyírta meg a nyáj,

S a mit nem vett el, ellopá.
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Magyarra vivé ki a magyart,

S vicsorga dühében, hogy a két

Testvérhad érte egymást ölé.

Éh gyermekeinket maszlagon

Hizlalta pribékjeivé, hogy k
Verdessék, a mi még nem ing.

S mi nyögénk a vad dölyf kéjeit,

S viseléuk, de mérges fájdalom-

ban,

Az alázó súlyoi igát.

Hunyadink nagy lelke nem hagyott

el,

Hunyadink nagy lelkét nem
gyánk el,

S lepattogának láncaink.

ha-

Itt vesztenek k, itt hulltanak el,

Lobogó tüzeit seregökre

Az isteni bosszú lövellé !

Szabadon lihegsz, szeretett

zánk !

Szeretett hazánk, szabadon

hegsz,

Hunyadink nagy lelke

veled.

ha-

ván

A szonet múzsája.

Mint a szerelmes járja táncosával

Menüetje kecsesei teljes lépteit,

S igézi a szála torlott rendéit

Enyelg vissza- s vissza-fordultá-

• val

:

Borág köríti mostan homlokom ;

Ott, hol Tokaj nyújt nectárt iste-

nének.

Víg szárnyakon kél a nemhallott

ének.

Honom-Ausonia^ narancsgallyával

Körülövedzve fm szög fürtjeit,

Ügy járom én a dal lejtéseit,

A négyest összefzve hármasával.

E szép vidék ln kedves birtokom ;

Egy új TibuU itt megdicsjtett en-

gem,
^

[gem.

S én tet és hölgyét ördkre zen-

Epigramniák.'

1. Vajda-Hiinyad

Szirt ! rendíthetetlen, mint karja

és keble rakódnak.

Nagy mint , nagy mint társai,

mint maga nagy !

Hol van urad ? hol van Mátyása ?

hová leve László ?

Hol van az egykori fény ? hol

van az egykori zaj ?

))Xincsenek !« így dörmög falaid-

nak kriptái csendé.

Nincsenek ? ah , . . de mi ez ?

látí)m-e nyílni kapud 1

Látom ; zászlóját már szélnek

ereszti Capistrán

;

* Itália slakói, az ausonok után.
^ Az els : fest, a második és har-

madUí lírai (görög), a többi gúnyos
(római) epigramm. Ez utóbbiak a
Tövisek és Virágok két gyjteményé-

Beöthy : Irodalomtörténet. I.

lm indul s vezeti gyzödolerare

hadát.

Szol a tárogató, s a síp, a trombita,

s a hs
Néma haragjában most maga

léptet el.

Jobbja és balja fell László szök-

delteti ménét,

S atyjának vészi s osztja paran-

csolatit . . .

Szirt, mi vagy, és mi valál egykor !

megborzadok. A hü
Érti a szent jelenést, s felriad

álmaiból.

bi valók s az akkori irodalmi viszo-
nyokra vonatkoznak. Ebnés, ere-
deti formában határozott kifejezi
Kazinczy álláspontjának.

22
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2. Az erd.

Sírj szabadoíi, nálam nem kémleli

semmi keserved,

A remegt sr lombjaim elfe-

dezik.

'És ha enyhülsz széped neve zengé-

sére, sóhajtsad,

S Echóm részvéve visszasohajtja

feléd.

3. Fér/délek.

Fusd a bajt valamint akarod, meg- Küzdj vele férfiasan, s alacson pa-

markol ervel naszokra ne sülyedj,

Es ha magad gyáván elveted, 1 Elszégyenli magát, s megbukik
összetapos.

|

a nagy eltt.

4. A nagy titok.

Jót s jól ! Ebben áll a nagy titok,

ezt ha nem érted,

Szánts és vess ; s hagyjad másnak
az áldozatot.

5. Neliéz és könnyíí.

Nem szeretek nehezet, ha nehéz
;

könnyt nem, ha könny
;

Ez s amaz együtt dísz, mint külön

áUva hiánv.

Ügy kell a mi nehéz, ha nem érzeti

vélem, hogy az volt/»

S a könny, ha simult sok fara-

gásra leve.

6. Lukai.

Te cifra szókkal élsz, s poéta nem
vagy,

Képben bujkálkodol, s poéta nem
vagy.

Ömölnek rendeid, s poéta nem
vagy,

Phoebust kiáltozod, s poéta nem
vagy,

Csók és bor éneked, s poéta nem
vagy,

IVIi híjod ? Értem én : Poéta nem
vágy

!

7. Az iskola törvényei.

Járj egyenest ! ki ne térj ! így rendeli az iskola ; nem szép,

A mi szabásom eltt helytelen, a mi hibás.

Járj szabadon, ne remegj! mond aesthesis ; és ha van ok rá.

Térj ki ; ne hidd, hogy szép s jó lehet, a mi feszes.

S a genie pártázott fvel j, s sanctionálja,

A mit az iskola tilt, a mit az aesthesis hagy.

S. A disíichon feltalálása.^

»Add te Psychéd nékem, Ámor, ah add ! s vedd lantomat érte,

így majd a legszebb két öröm istene lészsz.«

íÉn-e Psychémet, Appol, s e lantért ! lant nekem a nyíl.«

Mond ez, s íme nyila már az egekre repül.

S a mint zengve repül az Olyrápusig, hexameter lesz,

A mint zengve leszáll, oh csuda! pentameler.

Schillertl vett gondolat.
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9. BoHeau uláii.'

Anakrcontikáid —
Hajjl

Davka. Tzbe felét

!

Hiinfy. Vetem.

D. Ojra feléti

H. lm.

Árpádod most s ódául —
Jajj !

•

10. llimfij.'

D. Harmadikat még!

H. Lángol az is.

D. Jer most; vár az olympuai

kar.

BERZSENYI DÁNIEL.
1776-1836.

A magyarokhoz.'

Delicta maiorum immeritus lues Román

e

Romlásnak indult hajdan ers ma-

gyar 1 [fajúi ?

Xein látod Árpád vére miként

Nem látod a bosszús egeknek,

Ostorait nvomorúlt hazádon ?

1 E nyíl Csokonaira céloz. Boileau-

ról l. az Irodalomtörténetben lev
jegyzetet.

i Kisfaludy Sándor {Himfy) Himfy
'szerelmeire vonatkozik ; az és Dayka
Gábor ajkára adott beszélgetés Kazin-

czy ideálját fejezi ki az igazi, önbíráló

költrl.
' Tanulságosan hasonlítható össze

Horatiusnak egyik, a rómaiakhoz írt

Nyolc századoknak vérzivatarja

közt

Rongált Budának tornyai állanak,

Ámbár ezerszer vak tüzedben

Véreidet, magadat tiportad.

ódájával (III. 6.), melyben a római

költ nemzetének vallástalanságát os-

torozza. Ennek kezdsorait vette jel-

igéül is Berzsenyi : Az sök bneiért

ártatlanul lakolsz római nép . . . Köl-

teménye végs strófájában, mellyel

a kérlelhetetlen fátum gondolatához

emelkedik, szintén az antik világfel-

fogás visszhangzik. Az 1790-es évek

elején írta.

22.
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Elszórja, Iliddel, mostam veszni tért

Erkölcsöd : undok vipera-fajzatok

Dúlják fel e várt,' mely sok ádáz

Ostromokat mosolyogva né-

zett.

Nem ronthatott el tégedet egykoron

A vad tatár khán xerxesi tábora,

S világot ostromló töröknek

Napkeletet lever hatalma
;

Nem fojthatott meg Zápolya öl-

dökl
Századja, s titkos gplkosaid keze

;

A szent rokon vérbe füreszt

Visszavonás tüze közt meg-

álltál :

Mert régi erkölcs, spártai férfikar

Küzdött s vezérlett fergetegid kö-

zött
;

Bii'kózva gyztél s Herculesként

Ércbuzogány rezegett kezed-

ben.

Most lassú méreg, lassú halál emészt.

Nézd, a kevély tölgy, melyet az

éjszaki

Szélvész le nem dönt, benne

term
Férgek ers gyökerit megrlik,

S egy gyenge széltl földre terít-

tetik !

így minden ország támasza, talp-

köve

A tiszta erkölcs, mely ha meg-
vesz,

Róma ledül s rabigába görbed.

Mi a magyar most ? — Rút syba-

rita váz.

Letépte fényes nemzeti bélyegét.

S hazája feldúlt védfalából

Rak palotát heverhelyének.

Elddeinknek bajnoki köntösét

S nyelvét megunván, rút idegent

cserélt,

A nemzet rlelkét tapodja,

Gyermeki báb puha szíve tár-

gya.

Oh ! más magyar kar mennyköve
villogott

Attila véres harcai közt, midn
A félvilággal szembeszállott

Nemzeteket tapodó haragja.

Más néppel ontott bajnoki vért

hazánk

Szerzje Árpád a Duna partjain.

Oh ! más magyarral verte vissza

Nagy Hunyadink Mahomet
hatalmát.

De jaj, csak így jár minden az ég

alatt

!

Forgó viszontság járma alatt nyö-

günk, [vet.

Tündér szerencsénk kénye hány-

Játszva emel s mosolyogva

ver le.

Felforgat a nagy századok érckeze

Mindent : ledlt már a nemes
Ilion.

A büszke Karthágó hatalma,

Róma s ers Babvlon leomlott.

A felkölt nemességhez.

A szombathelyi táborban, 1797.

Él még nemzetem istene !

Buzgó könnyeimen szent Öröm,
ömledezz !

Állsz még, állsz, szeretett hazám

!

Nem dlt még alacsony porba ne-

mes fejed

!

Méltán búslakodnám elbb,

Hogy hérosz eleid nyomdokiból ki-

térsz

S régen félt veszedelmidet

Rád húzzák netalán majd buta

korcsaid.
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Hála ! mást mutat e sereg,

Molv most régi magyar módra nye-

regben ül.

Nem szállt Trója alá soha

Ily szép spártai had, sem Hunya-

dink kevély

Zászlóit nem emelte volt

lít'ttentbb hadi nép Bécs letörött

falán.

Csak sast nemzenek a sasok,

S nem szül gyáva nyulat Núbia

párduca.

Thétis nagy fia nem maradt

Cliironnál,^ mikoron kardra veté

szemét

:

Árpád vére se hlhet el,'

Ámbár rég heverész a puha pam-

lagon.

Nézd : most felköti fegyverét.

Csákóján lobogó kolcsag emelke-

dik.

Buzdíts katonás ruhát

Öitvén, lelke nemes lángja kiger-

jedez.

Majd kardjára fele.sküszik.

Mindent ront s megemészt, mint

heves Alrika

Búsult tigrise, a midn
Ordít kölykeiért s körme viasko-

dik.

Majd felkelnek alattad is,

Oh József !
2 nagyanyád Trézia

bajnoki

S bátran mégy, szeretett vezér,

A jégálpeseken s Adria öblein.

E nép nem gyülevész csoport,

Nem rabbérbe emel bús buzogányt

keze,

Önként áldoz ez életet,

S horgas kardja kövér hantjaiért

hasít.

Míglen hsi bibor süveg

Tündöklik fejeden, Hunnia csillaga,

Eszterházy dics magyar !
'

Míg gyz eleid pallosa combodon
Csattog : gyzni fog a magyar,

S Andrásnak ragyogó napja le nem
menend !

Fohászkodás.

Isten ! kit a bölcs lángesze fel nem
ér,

Csalititkon érz lelke óhajtva sejt

:

Léted világít mint az ég
Nap, de szemünk bele nem te-

kinthet.

A legmagasb menny s aether

Uránjai,*

Melyek körülted rendre keringenek,

A láthatatlan férgek, a te

Bölcs kezeid remekelt csudái.

Te hoztad e nagyMinden ezer nemét

A semmiségbl, a te szemöldököd

Ronthat s teremthet száz vilá-

got,

S a nagy idk folyamit kiméri.

Téged dicsít a Zenith és Nadír.

A szélvészek bús harca, az égi

láng

Villáma, harmatcsepp, virágszál

Hirdeti nagy kezed alkotásit.

Buzgón leomlom színed eltt

dics ;

Majdan ha lelkem záraiból kikél,

S hozzád közelb járiühat, akkor

A mi után eped, ott eléri.

1 Achilles. Célzás arra a mondára,
mikép derült ki az Achillest tanító

C'heiron centaumál, hogy tanítványa
nem n.

- A npmesi fölkel serej^ vezére

József fherceg volt, 1796—1847.

Magyarország nádora, II. Lipót király

fia s Mária Terézia unokája.
^ Eszterházy Miklós hg., a szom-

bathelyi tábor parancsnoka.
* B?rzsenyi korában Uranos volt a

Napnak legtávolabbi ismert bolygója.
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Addig letörlöm könnyeimet, s me-

gyek

Rendeltetésem pályafutásain,

A jobb s nemesb lelkeknek útján

Merre erm s inaim vihetnek.

Bizton tekintem mély sírom éjjelét!

Zopdon, de oh, nem, nem lehet az

gonosz,

Mert a te munkád : ott is elszórt

Csontjaimat kezeid takarják.

Búcsúzás Kemenes-Aljától.

1808.

Messze sötétedik már a Ság teteje.

Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,

Szülföldem, képedet

;

Megállok még egyszer s reád visz-

szanézek.

Ti kékell halmok ! Gyönyör vi-

dékek !

Vegyétek bús könnyemet. ,

Ti láttátok az én bölcsmnek rin-

gását,

S ácsorgó ajakam els mosolygását

Szülém forró kebelén
;

Ti láttátok a víg gyermek játékait,

A serdül ifjú örömit, gondjait

Éltem vidám reggelén.

Mélyen illetdve búcsúzom tle-

tek
;

[véletek

Elmegyek ; de szívem ott marad

A szerelem láncain,

Hímezze bár utam thessali virul-

mány, [gyogvány

Koszorúzza fejem legdicsbb ra-

A szerencse karjain
;

Bánatos érzéssel nézek vissza rátok.

Ti szelíd szerelmek s vidám nyájas-

ságok •

Örömmel tölt órái ! [titeket.

Nem ád vissza nékem már semmi
Evezzem bár körül a mély tengere-

ket

Mint Magellán gályái.^

Ó gyakran a
,
szívnek édes ösz-

töneit,

S tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit

Egy tündér kép elvágja !

A szüaj vágyások gigási harcait,

E bujdosó csillag ezer orkánjait

Bevont szemünk nem látja.

Hív szívünk csendesebb intésit nem
halljuk, [jnk,

Az elttünk nyíló rózsát letapod-

Messzebb járnak szemeink
;

Bámulva kergetjük álmunk tarka

képét, [szépét.

Örökre elvesztjük gyakran éltünk

S késn hullnak könnyeink.

Életphilosophia.

1811.

Én is örömre születtem

Árkádia berkében,

Rózsapárnán szenderegtem

Cyprus^ ámbrás ölében.

Az arany század istene

Pásztorai közé kéne.

Ah ! de mint az aranyvilág,

A rózsakor ekepül

!

Olympusra más isten hág,

S Dodona berke dördül.

Elvirít a szép kikelet,

S vele a hesperi liget.

1 Magellán (Magelháes) Ferdinánd, a XVI. század eleji híres portugál

származású utazó.
2 Venus, kedvenc szigetérl.
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Az enyim is elvirult már !

Pályám véjje közelít

:

Hol a gigászi Örök vár,

S chaoszába elmerít,

Mint egy cseppet az Óceán,

Mint egy sóhajtást az orkán.

Légyen álom, légyen bíró,

Bátran megyek elébe,

Mint egy elfáradt utazó

A vadon enyhelyébe ;

Mert ha bíró : nem furdal vád,

Mert ha álom : nyugalmat ád.

Ember voltam, csak gyarlóság

Létem fényes bélyege,-

Ha virtusom nem hiúság.

Forró vérem melege
;

Ha' szívem nemesebben vert,

önmagában méltó bért nyert.

Sírjak-e, hogy életemet

Jól használni nem tud1>am,

S legkiesebb ösvényimet

Álmodozva folytattam ?

Ha ezt újra elkezdhetném :

Ismét a múltat követném.

Az ifjúság örömeit

Lelkesedve öleltem,

De szívem szebb ösztöneit

Soha. bé nem tölthettem.

Ithakám partját elértem,

S ah, hazámra nem ismertem •

Ügy éltem, hogy életemet

Visszaélni nem bánnám
;

Ügy éltem, hogy életemet

Végezni ne fájlalnám
;

Megcsókolgattam rózsáját.

Megizzadtam vaspályáját.

Láttam a mosolygó tavaszt,

Láttam az éget nyárt.

Láttam minden idszakaszt,

S minden földi láthatárt

;

Ha örök idket élnék,

Ezeknél többet nem érnék,

Tíín éltem rövidségét

Én tehát nem siratom,

S a jövend kétes képét

Elre nem borzadom.

Minden kornak van istene :

Xem zúgolódom ellene,

S kebelembe marasztom.
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HYMNUS.

A magyar nép zivataros századaiból.^

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bséggel,

Nyújts feléje véd kart,

Ha küzd ellenséggel

;

Balsois a Idt régen tép.

Hozz rá víg esztendt

;

Megbnhdte már e nép

A multat s jövendt

!

seinket felhozád

Kárpát szent bércére,

Általad nyert szép hazát

Bendegúznak vére.

8 merre zúgnak habjai

Tiszának, Dunának,
Árpád hs magzatjai

Felvirágozának.

Ertünk Kunság mezein

Ért kalászt lengettél,

Tokaj szlvesszein

Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád

Vad török sáncára,

S nyögte Mátyás bús hadát

Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bneink miatt

Gyúlt harag kebledben,

S elsujtád villámidat

Dörg fellegedben :

Most rabló mongol nyilát

Zúgattad felettünk.

Majd töröktl rabigát

Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain

Ozmán vad népének,

Vert hadunk csonthalmain

Gyzedelmi ének
;

Hányszor támadt ten fiad,

Szép hazám, kebledre,

S lettél magzatod miatt

Magzatod hamvvedre ?

Bújt az üldözött, s felé

Kard nyúl barlangjában
;

Szertenézett s nem leié

Honját a hazában.

Bércre hág és völgybe száll,

Bú s kétség mellette.

Vérözön lábainál,

S láníjteníier fölötte.

1823-ban írta.
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Vár állott : most khalom
;

Kedv s öröm röpködtek :

Halálhörgés, siralom

Zajlik már helyettek.

S ah, szabadság nem virul

A holtnak vérélxSl,

Kínzó rabság könnye húl

Árvánk h szemébl

!

Szánd meg, isten, a magyart,

Kit vészek hányának :

NyTÍjts feléje véd kart

Tengerén kínjának,

lialsors a kit régen tép,

Hozz rá víg esztendt,

Megbíínhödte már e nép

A multat s jövendt

!

Zi'iuyi niásudik éneke.'

Te lásd meg, ó sors, szenved ' De szánjad, 6 sors, szenved ha-

hazámat, zamat

!

Vérkönynyel ázva nyög feléd ! Te rendeltél áldást neki

:

-Mert kánya, kígyó, féreg egyre tá- S a vad csoport, mely rá dühödve

mad, támad,

És marja, rágja kebelét.
|

Kiket nevelt, öngyermeki.

A méreg ég, és ömlik mély se- Taposd el a fajt, rút szennyét ne-

bére, memnek :

S védtelen küzd, egyedííl, S míg hamvokon majd átok ül,

Hatalmas, ó légy gyámja, légy Ah tartsd meg t, a hv anyát,

vezére, teremnek

Vagy itt az óra a végveszélybe Tán jobb fiak, s védvén állják kö

dül! ! rül.

Áldást adék, sok magzatot ho- ! Törvényem él, Hazád rcsillag-

nodnak,
! zatja

Mellén kiket táplál vala
;

Szülötti bnein leszáll
;

.

S másokra vársz, hogy érte vívni Szelíd sugárid többé nem nyug-

fognak ? tatja

^ >n népe nem lesz védfala ? Az sz apák sírhalminál.

>zív, lélek el van vesztegetve rá- És más hon áll a négy folyam part-

tok
;

jára,

Szent harcra nyitva várt az út, Más szózat és más kebl nép
;

S ti védfalat körüle nem voná- S szebb arcot ölt e föld kies

tok

;

j

határa,

gyáva fajt szült, s érte sírba jut.
|
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

Vanitatum Vanitas.^

Itt az írás forgassátok,

Éiett észszel józanon,

S benne feltalálhatjátok.

Mit tanít bölcs Salamon

Mikép e széles világon

Minden épül hitványságon,

Nyár és harmat, tél és hó.

Mind csak hiába való !

» 1838-ból.
- Hiúságok hiúsága
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Földünk egy kis hangyafészek,

Egy perchozta tünemény,

A villám és dörg vészek

Csak méhdongás, s bolygó fény

A történet röpülése

Csak egy sóhajtás lengése ;

Pára minden pompa s ék
;

Egy ezred : egy buborék.

Sándor csillogó pályája :

Nyúlvadászat, zfutás
;

Etele dúló csordája :

Patkánycsoport, foltdarázs ;

'

Mátyás dics csatázási.

Napóleon hódítási,

S Waterlooi diadal

:

Mind csak kakasviadal.

A virtus nagy tüneményi

:

Gz, mit hagymáz lehelé ;

A kébe) lángérzeményi

:

Vértolúlás kínjele

;

A vég, melyet Sokrat ére,

Catónak kihulló vére,

S Zrinyi Miklós szent pora :

Egy bohóság láncsora.

És ti bölcsek, mit hozatok

A mi volna szép s jeles ?

Mámor bírta koponyátok,

Plató s Aristoteles.

Bölcselked oktalanság,

Eendbe fzött tudatlanság,

Kártyavár s légállítvány

Mindenféle tudomány.

Demosthén dörg nyelvével

Szitkozódó halkufár ;

Xenophon mézbeszédével

Rokka közt mesére vár
;

Pindar égi szárnyalása

Forró hideg dadogása
;

S Phidias a mit farag,

Berovátkolt kdarab.

Mi az élet tíízfolyása ?

Hulló szikra melege.

A szenvedelmek zúgása ?

Lepkeszárny fergetege.

Kezdet és vég egymást éri,

És az élet hü vezéri.

Hit s remény a szk pályán

Tarka párák s szivárvány.

Holdvilág csak boldogságunk

;

Füst a balsors, mely elszáll

;

Gyertyaláng egész világunk
;

Egy fuvallat a halál.

Vársz hirt s halhatatlanságot ?

Illat az, mely tölt virágot,

És a rózsát, ha elhúl,

Még egy perccel éli túl.

Hát ne gondolj e világgal,

Bölcs az, mindent ki megvet.

Sorssal, virtussal, nagysággal

Tudományt, hirt s életet.

Légy mint szikla rendületlen,

Tompa, nyugodt, érezetlen,

S kedv emel vagy bú temet,

Szépnek s rútnak hunyj szemet.

Mert mozogjon avagy álljon

E parányi föld veled,

Lengjen fényben, vagy homályban

Hold és nap fejünk felett,

Bármin színben jelentse

Jöttét a vándor szerencse :

Sem nem rossz az, sem nem jó.

Mind csak hiábavaló !

Búsan csörög a lomb,

Mert fú a szél

;

Srn dobog e szív,

Mert búm kél.

1 Énekelték.

Búsan csörög ...»

Kárpát kebelébl

A szél fú ;

Tled, szerelem ! jön az éjeli bú.
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Lyány, sziklakemény, lyány,

Csillagszép,

Nem látod-e kínom,

Mely dúl s tép ? ,

Nem szánod-e kínom,

Mely tép s dúl,

S felforrva szememben ez arcra le-

hl ?

Hajh rózsa, piroslik

Lángorcád,

Jer, könnye szememnek
Forrjon rád !

Hervadva hevétl.

Mely átfut,

Majd adsz temetmre halottkoszo-

rút

!

Szép Lenka.

Szép Leuka vár a part felett,

Csolnakján a halász

Dalolván csendes éneket

A part felé vigyáz :

Csak vissza, vissza, szép leány.

Szél támad és hullámot hány !

Nem lyány, nem partra hajt a szél^

Szél és hab ellenünk.

Veszélyes, ah, míg ember él.

Istent kisértenünk.

Hullám dagad s örvénybe száll,

Hullám között vár a halál.

Esdekve szól a szép leány :

oNem én, halász, nem én.

Túlparton zöldell egy virány.

Kunyhó van közepén,

S zöld árnyak a kunyhó körül,

Alattok, ah, kedveltem ül.

»Halász, szerencse jár velem,

Szerencsés csolnakod,

Nyugot fell, oh szerelem.

Dereng szép csillagod,

Nyugotra vár a h legény,

Nyugot felé nem félek én.«

Szélvész között, zúgó habon

Rettegtet sok veszély,

Reményem mégis egy vagyon.

Tán partra hajt a szél

!

S kit szenvedés, kit bánat ér,

Orömkönyük a pályabér«.

Szól Lenka, s a túlpartra néz.

Néz, s látja kedvesét.

Örömreszketve nyúl a -kéz.

Hév önti el keblét,

És tn elle víz, föld, ég.

Szemében forr csak lelke még.

Szép Lenka jön, s csolnakba száll.

Kormányt visz a halász.

Minden hullám csapásinál

Jobban jobban vigyáz,

S a vész midn ujúlva kél.

De vérzik, , a h legény,

A part felett állván,

Kél a veszély s huny a remény.

Már-már hal a szép lyány
;

És új szél zúg, és új hab gyl.
Mond Lenka : )>Partra hajt a szél !« S a csolnak végkép elmerül.

Lát a legény, s nem nyög, nem sír.

Nem érez, nem gondol.

Felnyílik kínja, mint egy sír,

S nem tudja merre s hol ?

S gyors, mint villám felhibl,

A hab közé félhalva dl.
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A Berzsenyi Dániel felett tartott Emlékbeszódböl.'

Ö sincsen többé; benne is saját fényében ragyogó csil-

lagot veszténk el; s most ill a kor embereinek tudtul adni,
miképen a piagányba vonult, s címekkel nem ragyogott fér-

fiúban azon kevesek egyike van eltemetve, kik a sülyedés szé-

lén gyakran állott magyar nemzetre való díszt boztanak.
A sokaság nem foghatja meg: mint lehessen költrl így

szólani. Jól van! ha ti azt hívjátok költnek, ki szavakat
foglal versekbe, s történetesen felduzzadt érzeményeit, s

tígy-egy elmésen elvillant gondolatát papirosra önti, s oly
kor valamely csillogó urat pártfogás reménye miatt megéne-
kel, vagy a könyváros szk zsoldjáért az álmanachokba di-

vatárúkat készítget: akkor igen is, a sokaságnak igaza van.
De ha költ nevet csak az érdemel, ki nemesített érzel-

meket hordoz keblében, ki a természetre, az emberi szenve-
delmekre vizsgáló tekintetet vete, ki a való életet magas
szempontokból véve fel, s dalát a szépnek és jónak, s az örök
dicsségnek szentelé, hogy általa minden ifjú kebel szent

lángra gyúladjon: valljátok meg, akkor a költ bizonyos jó-

tevje az emberiségnek; s nevét hála és tisztelet érzelmei
közt kell neveznünk.

Való, a költészet jótétei nem épen kézzelfoghatók. Akar-
játok-e, hogy csak az érdemeljen figyelmet, ami gyermekei-
tek kenyerét bven adja meg? Ó, úgy — az egyszeri író sze-

rint — a kerekes rokka feltalálója minden Hmérk felett

fog állani! De gondoljuk meg: az ember nem csak testi, ha-
nem szellemi lény is egyszersmind. Mi lenne az emberiség,
ha vadállatként egyedül élelem után futkosna? s mi lenne a
nemzet, mely egyedül kalmárkodó nézetek után indulván,
az egész természetet csak kincses ládának tekintené, s a csil-

lagok ezreit csak arra valóknak, hogy portékás hajója útját

igazgassák?
A míveltség kezd korában minden nemesb érzemény és

ismeret költ által énekeltetek. Vallás, philosophia, történet-

tudomány a költészet karjain léptek fel. De az ember hív-

telenné ln mesteréhez; s midn a kor haladtával, ifjú lelke-

sedése hideg körültekintéssé változott: minden ismereteitl
és tudományától azt kívánta, hogy éléskamrájának, kincstá-

rának s uralkodási szomjának szolgáljanak. így tétetett a
A'^allás hatalom zsámolyává, az isteni mathésis hódítók és

uzsorások eszközévé, s több ilyenek. És ezek, s a hasonlók
ugyan mindig, míg s amennyiben az egyetemi haszonvágyat
eszközlik, becsben fognak tartatni: de költészet és philo-

sophia hidegen nézetnek. Mert sem mindennapi kenyeret nem

' Elmondotta az akadémiának 1836 szeptember 11-én tartott köz-

ülésén. Itt a beszéd elejérl adunk részletet, hozzácsatolva a befejez szakaszt.
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termesztenek, sem gyármvek virágoztatására közvetetlen
uem alkalmazhatók.

Vagyuak, kik üres óráikban a költ mveinek néhány
pillantatot szentelnek, s azok becsét, mint idtöltést szerz
dolgokét határozzák meg. De jaj a költnek, ha célja csak
idtöltés vala! A való költészet s a philosophia komoly Mú-
zsája rokonszövetségben állanak. Mindegyik magas emelke-
désben lebeg az emberiség felett; pillantásait szünetlen arru
fordítva. Két tolmácsa a léleknek, mely az állatemberben is-

teni eredetet bizonyít. Boldog, ki intéseiket érzeni és érteni

megtanulhatá!
Berzsenyi minden kétségen túl egyike vala azoknak, ki-

ket a való költészet szelleme élesztett. Azon idben, mikor
literatúránk pártfogás nélkül, egy-két lelkesebbnek magá-
nyos falai között elszigetelve, titkosan tenyészett, senkitl
nem ismerve, díjt és pályalombot nem várhatva, egyedül
keble mozdulatitól vezérelve kezdette fakadó érzeménj^eit

dalba önteni. Mezei magányában úgy áll vala, mint az Óceán
szigetén nyíló szép virág, melynek pompáján emberi szem
örvend bámulással nem mulat, s az örökre zúgó hullámok
közt, a hidegen lesugárzó csillagos ég alatt

»Nincs bájsereg, mely 6t körülröppenné,
Nincs vándor, a ki szellemkarra venné* —

s lehet-e költre nézve szomorúbb helyzetet képzelnünkt

. . . Árnyéka az elköltözöttnek, sírod felett zeng az engesz-
tel szózat! * Nemsokára követlek tégedet, s a maradék írói

harcainkat nem fogja ismerni; s neveinket békés gondolattal
nevezendi egymás mellett, ha torunk énekeseire visszaemlé-
kezik. Emberek valánk; miért szégyeneink azt? az élet útai
keresztüljárnak egymáson; s leggyakrabban elveink szent-

sége sem oltalmazhat meg akár a tévedéstl, akár félreértés-

tl: de a sírdomb békesség laka; s küszöbén emberi érdek
nem léphet be. Te a földi leplet, s vele a halandó gyarlósá-
gait levétkezed. Elköltözött az ember; a költ miénk, e nem-
zeté maradt végiglen; e nemzeté, mely neved és dicsséged
szent örökség gyanánt birandja.

(i

^ Kölcseynek a Tudományos Gyjtemény 1817, évfolyamában jelent

meg egy bírálata Berzsenyi verseirl, melyben kimutatja Horatius a

Matthisson hatását, s dagályt és homályosságot vet szemére. E bírálat égést
életére elkeserítette s elnémította Berzsenyit.
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Nemzeti Hagyományok.

Mikor a kifejlés útján elrehaladó nemzet közeledik
azon ponthoz, hol a tettek nagysága az ismeretek nagyságá-
val párosul, hol az ész világa a képzelet csillogásának ellené-

ben feltámad, s a históriának pályája megnyílik: akkor az
érzések közönségesen zajlott csapongása sznni kezd, a tisz-

tán természeti állapot mesterségesbre megy által, s már
maga az a komolyabb, hidegebb tekintet, melylyel az érett

ész a körülvev dolgokat tekinti, nem egyéb, mint ezen mes-
terségesb állapotnak következése. Mennél inkább elhideg-

szik a jelenlét, annál hátrább vonulnak a régibb kor tündér-
képei, s a poesis, mely a forróbb élettel együtt ébredett és

járt, lassanként elvonja magát az életkörtl. S íme itt yan a
pont, hol a hskor határai észrevétlenül eltnnek; a poesis

pedig a maga legtündöklbb sugaraiban ragyoghat. Az ilyen-

kor született költ, szintúgy lángkebellel, mint az elbbi kor
gyermeke, de kitisztúltabb fejjel s gazdagabb ismeretekkel,

midn az tet körülvev élettl elvonul, természetesen egy
jobbat, szebbet, belsjével rokonabbat saját hazájának régi-

ségeiben felleli. A költ, ki nem lel magának a régiségben
kielégít világot, nyugtalanul csapong cél és határ nélkül

magából kifelé; s vagy eltompulás a végtelenségben, vagy
megromlott képzeldés a formátlanságban, vagy vészes érze-

lékenység az epedés által lészen csapongásának következése;

midn a hskor maradéka bátran veti a múltra tekintetét,

annak képeit a távolság miatt megszelídült fényben láthatja,

képzelete a bizonyos célra repületben ert és formát nyer,

s ugyan ez által érzelmei kitisztulnak és nyugalommal szál-

longanak, nyugalommal, mely a nemzeti charakterszínhez
képest vagy derültebb vagy borultabb, de mindig felemeli a
lelket, s mvészi virágzatban tenyész . .

.

A nemzeti hskor hagyja maga után a nemzeti hagyo-
mányt; s a nemzeti hagyomány és nemzeti poesis szoros füg-

gésben állanak egymással. Ahol si hagyomány vagy éppen
nincsen, vagy igen keskeny határokban áll, ott nemzeti
poesis sem származhatik; az ott születend énekes vagy saját

<tísztulást és folyamatot nem található) lángjában sülyed el,

A^agy külföldi poesis világánál fog fáklyát gyújtani; s hang-
jai örökre idegenek lesznek hazájában. Mert a nemzeti poesis

a nemzeti történet körében kezdi pályáját, s a lyrának ké-

sbb feltámadó s individuális érzelmeket tárgyazó zengése

is csak ott lehet hazaivá, hol az a nemzeti történet régibb

^ Kölcseynek e tanulmánya, melyben a nemzeti költészet elállásának

feltételeit vizsgálja, s egész költészetünket áttekinti e szempontból, egyik

legkitnbb irodalom-ebn íleti dolgozatunk. Itt az általános, s azután a reánk,

magyarokra vonatkozó fejtegetésekbl adunk egy-egy részt.
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Múzsájától kölcsöuöz sajátságot, s személyes érzeményeit a

nemzeti hagyomány és nemzeti megnemesített életkör nim-
busán keresztül sugároztatja . .

.

Ha nézzük a régiséget, a hunnusok azok, kik hagyomá-
nyaink legtávolabb határszélén elttünk feltnnek. Bende-
gúznak neve hangzik fülünkbe, s Attilának dicsségét látjuk

ragyogni; de ezen ragyogás, mint egy villám, elenyész sze-

münk ell, s ez idtl fogva az avarokig sötétség borút el

népünk emlékezetén. Az avarok egész történetsorából egy
pont sincs kiemelve, mely a hagyomány közfény csillogásá-

ban állana; s így Attilától fogva Álmosig századokon keresz-

tül semmit sem találunk, amivel nemzeti érzésünket össze-

olvaszthatnók .

.

Mi annak az oka, ha valamely nemzetnek hagyományai
úgy megcsonkúlnak, mint például a mienk Álmoson felül?...

Nem gondolt talán a nemzet saját tetteivel? De olvassuk,

hogy Attilának asztalánál bárdok éneklettenek; s Anonymus
is említi a köznép énekeit, melyekben regi tettek dicsitte-

tének. Ami Attila alatt s az Árpád unokáinak idejében s még
Mátyás alatt is megtörtént, miért ne történhetett volna meg a
köztök lefolyt korban is? Id hosszúsága és státusfelforgató

szélvészek tehették, hogy a hskor nyomai elfeledtettek; te-

hette talán az unokáknak vétkes elhülése is a régiségnek,

nemzetiségnek s hazafiságnak emlékei iránt. Nem merném
meghatározni, ha úgy volt-e századok eltt, de már hosszú
id óta vétkeinket ki nem menthetjük. Nem kérdem, ha szen-

teltünk-e valaha emléket a régiség nöstetteinek; csak azt

kérdem, ha viseltettünk-e valaha tisztelettel valamely emlék
iránt, mely a régiségbl reánk általjött? íme Rákosnak szent

mezején egy magányos embernek ökrei szántanak; magyar
királyainknak sírhalmaikat az elpusztulástól meg nem vé-

delmeztük; s a Bethleneket és Rákócziakat borító márvány-
daraboknak megtagadtuk a kímélést. Mi által dicsítk meg
a helyet, hol Zrínyink elhullott, hanem ha az által, hogy a
tle védett sáncokat kótyavetyére bocsátottuk? Nem kész-

akarva feledkeztünk-e meg Dugovicsról, kinek neve még
Bocskai korában közismeretben vala? Mit talál a szem, mely
régiségeinket vizsgálja? Nemde seinknek várfalait, melye-
ket a gondatlan unoka le hagyott omlani, s köveibl falujá-

ban korcsmát rakatott, s maga városi fedelet ment keresni?
Nem azt mutatják-e az ilyenek, hogy nemzeti lelkesedés hí-

jával vagyunk, s a nemzet hskorának hagyományai kebe-
lünk bnös elhülésében lelték sírjokat?



KIS JAXOS.
1770—1846.

Atyai búcsúzás.'

Elmégy, lelkem nagy része, szí-

veden

Erszakot tesz a szükség vak ké-

nye,

Nfcm rejtezhetik szülföldeden

Term rózsák közt életed ösvénye.

Túl honodon, túl a középszeren

Világ örvénye besodor zajába,

Hajóznod kell sok szirtü tengeren

A jövendség titkos országába.

S haj ! hányszor fo^jikk a most

kék egek

Fedetni felhk gyászos fátyólával

!

Vívnod mely sokszor kell vad szr-'

uyegek

S csalárd tündérek vérengz hadá-

val.

Az álnpkság ezerkép változó,

S mindig szép színnel festett ál-

orcában

Minden nyomon lest áll, mint orozó.

Hogy martaléka légy utad folytá-

ban.

A gg, mely rangban vagy kincs-

ben bizik

NTyilván s dagályos büszkeségben

gázol,

A rágalom, mely más vesztén hizik.

Pokolra hány, ha mákszemnyit hi-

bázol ;

S ha ellenséged kívül vesztegel,

Szunnyadsz s bóhérid kebledben

teremnek.

Ezer hiú vágy öszveseregel,

S méregitalt nyújt szívnek, fülnek,

szemnek.

S oh hány nemes szív részegít-

tetik

A bujaságnak édes maszlagától

:

Miatta hány rút vázzá tétetik.

Ki más veszélynek még ment ostro-

mától.

Ezerszer boldog szülék gyermeke.

Kinek bajnoki lélek lett osztálya,

Kinél világol ész szövétneke,

S az ütközetet ki bátran megállja.

Kemény törvény, de a sors vég-

zete.

Mely bé van vésve örök érc táb-

lára :

»A hold alatt harc ember élete,

S csak munka tesz szert érdem-

koronára.

«

Zsengéje szent lánggal gerjedez

Szerelmemnek, s most f tárgya

gondomnak

!

Eltted is kinyilt a harcmez :

Nyerj szép hírt, s adj fényt ha-

nyatló napomnak.

De ne véld, hogy nekem homlo-

kodon

Csak nimbus kelljen, bármi légyen

ára

:

Örömem lesz akármely polcodon.

Csak törekedjél nagy lelkek mód-
jára.

S ha okosság vezet, nem képzelet,

S f törvényeddé tisztedet csiná-

lod,

S annak szentelsz tavaszt, nyárt,

szt, telet.

Ne félj : hséged jutalmát találod.

í 1833-ból.
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S kiszállva OL'y kis csendes szige-

ten,

Visan áldozol hív Dioskuroknak.

Lesznek oly jók (idünk bár nem
telén),

Kik izzadásod béréül szívükhez

Szorítanak dobogó kebelen,
]

S hazád örönunel számlál jelesek- Menj már, s ne felejtsd, hogy él-

hez, megy veled,

Legszebb reményem, legszebb óhaj-

S utóbb, nyomós szent igyeke- tásom,

zeten, [Lároknak, S hidd el, helyedet akárhol leled,

Csinos tzhelyt is vészsz kegyes Angyalként kísér atyai áldásom.

SZKMERE PAL.
1785-1861.

SzoiieUj«*iböl.

í. licho.

Hallgatsz, s csak sóhajtásid len-
j

El ! Társat a bús nálok nem
gének, [caidra, talál,

Csak néma könny csepeg bús ar- El, énfelém I Szív szívhez szólhat

Esengve fordulsz embertársaidra, itten.

Hogy együtt-érzGSsel könnyítse- , Jer ontsd ki bánatod nekem men-
nek : hitten.

Nem k, nem k, az érzéketle- S ha hívedtl mesfosztott a
nek! halál,

Hi'eg pillantást vetve kínaidra. Jajgasd nevét, nevével költs fel

Miért vonúla köd szép napjaidra ? engem,
Mi bánt ? mit vesztél ? k nem kér- S enyhülni fogsz, ha kínod vissza-

denek.
i

zengem.

2. EmU'kezet.

Ismét eg}' édes, boldog erezet
;

j

, Nem, A helyett, hogy vi?sza-

Pufára deri a messze kor homálya, bájolod

Az elveszett, elslyedt rózsapálya,
j
Letnt korom szent álmait félet-

itmét örömtájak felé vezet. í tem,

1 xjOíKsci 6Í rajtok inkább latyojOCi.

Mely istenség nyújt itt varázs- i

kezet ?
— [gálya !

|
Elég, hogy ket egyszer elvesz-

Mint ömledez hozzá keblem, da-
i

tettem.

Ftfzem, hogy e szív enyhültét ta- 1 Ne kényszeríts újonnan vérzeni

;

Iáija :
' Ah, érezd, mely kín ismét-vesz-

Te ihleted, szelíd Emlékezet

!

i teni i

Beöth?: Irodalomtörténet. I. 23
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VITKOVICS MIHALY.i
1778-1829.

Bácskai népdal.'

Bácsi szekeresek útra indúlának,

Ctra indúlának Ei^er tájékának.

Közöttük volt Palkó maga szeke-

rével,

S ím j a magyarság ers seregével,

Magyarság serege szóla hozzájok :

Bácsi szekeresek ! hova utazná-

tok ?

Akartok-e velünk egy útra indulni,

Avagy mint ifiak akartok elhullni ?

]\Iint ifjak akarunk, mondának, el-

hullni,

Mintsem tiveletek egy útra indulni.

Bácsiak ezt mondván, mind harcra

kelének,

A magyarok még egy legényt sem

vesztének :

A bácsiak közzül elhulltak mind-

nyáján.

Csak Palkó ugrott el tüzes paripá-

ján.

Ebédig vágtatva ért el Jankovacra,

Hol ifjak táncolni mentek a piacra.

Keréktáncba beáll is táncol-

gatni,^

De kezdi a táncot fonákra forgatni

:

Megereszti hangját siralmas nó-

tára,

S így kezd énekelni szívek fájdal-

mára :

»>Amely anya tiát Egerbe ereszté,

Haza t ne várja, nem j vissza

többé.

Elhulltak ma, el, az ifjú szekeresek,

Élt már köztök hiában keresek.

Amely húga bátyját útra készí-

tette,

Ingújjra a rózsát hiában tzgette ;

Nem fogja az inget már bátyja

hordhatni.

Nem fogja ifiú testén elkoptatni.

Amely mátka útra készíté kedve-

sét,

Pávatollszedésben ne fárasz'^;^a

kezét

;

Mert azzal kedvesét, bár miként

hajhászsza,

Ebben az életben már fel nem cif-

rázza.

Tápláljátok hát, sz anyák, maga-

tokat.

Bennünk ne vessétek bizodalmato-

kat
;

Kitl az sólyommadara elrepült.

Vissza nem repül az, szárnyat vesz-

tett s eldlt. <(

Epigramnijaiból.

í. A mái világ. «

Senki ne mondja nekem, hogy lágy S másnak bús esetén megjegesít

a mái világunk, szemét.

És lágysága miatt nagyra nem A bölcsnek míg él, ád csontokat

érdemesül,
,

enni ; ha meghal,

Nézd, mi kemény eledelt adogál ,
Tesz sirjára követ. Nemde ke-

a házi szegénynek,
j

• menyek ezek ?

» Egerben született, s Pesten ügy-

védkedett-
2 Ráe eredetije a kurucvilág ide-

jébl yaló, E költemény egyike a

legels epikai népdaloknak, melyek-

kel a magvar mköltészet megismer-
kedett.

3 A rác nemzeti táncot, a kólót,

körbe fogózva járják.
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2. Kérés.

Könnyeket, ó teieség, ha szeretsz,

síromra ne csorgass
;

Engemet újra neked vissza nem
adnak azok.

S hamvamiíí elhatván, örök álmom
félbcszakasztják :

Éltem örömbe' veled, sírjak-e

holtom után ?

ÚJFALVI KRISZTINA.
1776-1818.

Komor iUök.'

Komor idk, vasszín - napok !

A rosszra csak újat adtok.

Gondolataim hevernek,

Izetlenségim levernek.

Borongó felh felettem,

Homály, árnyék körülöttem,

Festik a sors titkolt színét,

* E kis költemény, boriis érzésének

Közvetetlonségével és foruitai csínjával

is, szebb dalaink küzé tartozik.

Az élnek megtört szívét.

Víg mozdulás, hideg vérzés.

Nevet seb, vidám érzés.

Sóhajtó megelégedés,

Mosolygó bú, szép szenvedés

Létünket ti kiséritek,

S jutalmát is kiméritek !

- Borongós, sötét, fénytelen.

23'



FÜGGELÉK AZ OLVASMÁNYOKHOZ.

i

Tinódi Sebestyén dallamaiból.
MÁTRAY GÁBOR közlése szerint.

1* Az Erdélyi HistriánaJc els része.

Adagio. Metrón. , = 50.

P
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Sok csu-dák vol - ta - nak jó Ma-gyar-or - szág-ban^

m ^S ií^h/ h h- r-frj- ^
ki nagy em-lé - ke - zet szé-les e vi - lág-ban ; tíz e8z-ten-d ó - ta

f p erese. fm^M^ ^^^íc*: í *^
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i-lyen nagy boly-gásban nem voltak magyarok ha-son-ló sze-ren-csá-ban.

2. Eger viadaláról való ének elsÖ része.

Andante. Metrón. , = 52.
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Ti ma - gya - rok már Ib - tent

r^ .

mád - já tok,

f
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la-koz-tok, eg - ri vi - té - zek - nek sok jót mond-ja-tok.

5. Verbczy Imre viadala Káseon hadával.

Andantino. Metrón. « = 72.
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zé - be mi -kor fog'-lyá es - tek, ott ma-gyar vi - té - zek lesznek se-gít-

. r
í^^:^ 33 lís:

? t:

ség-tek. kik mi - att sza - bad-ság ha - mar le-szen nek - tek.



TÁRGYMUTATÓ.

Irodalomtörténet.

1. Bevezetés. Alapfogalmak.

I. Az irodalomtörténet hre.

Irodalom és irodalomtörténet. —
iLokou-tudományok

//. .4 ma<]>jar nemzeti iroda-

lomtörícnet korszakai

Els szakasz : Pogány
kor.

Kr. i;. 1000.

?. A magijar pogány kor köl-

tészete.

Közállapctuk. — Ösköltcsze-

tünk nyuiuai. — Nemzeti mon-
dáiik krónikáink !>an. — Ezek m-
alkata

!\Iasodik szakasz : Keresz-
tyén középkor.

1000—1526.

3. Árpúd-húzbeli királyok
kora.

Közállapotok. —^Míveldés. —
Király-mondakör. — Halotti

Beszéd és Königsbergi Töredék.
— Gyulafehérvári versek. —
A krónikák

La;.

14

4. A vegyes házakból származott
királyok kora.

I. Közállapotok. Deák iroda-

lom. Az Anjouk és raíveltsé-

günk. — Mátyás király és a
renaissance. — Humanisták. —
Verbczi István

//. Jlagyar irodalmi emlékek.
— Egyházi irodalom. — Szabács
megvétele és a Pannoniás ének

Lap

Harmadik szakasz
testáns kor.

152(5—160(5.

l>ro-

20

23

> . Áttekintés és vallásos iro-

dalom.

I. Közállapotok. Történetirás :

Istvánfi. A mau' ar nyelv ügj'e.

— A protestantizmus és hatása.
— Tudós irodalom. — Istvánfi

Miklós 28

//. Vallásos irodalom. Ma-
gyári. — Bibliafordítások : Ká-
voli Gáspár. — Hitvitázók

:

..Mélius Péter, Telcgdi Mikló=,

Magyari István 30

6. Vallásos, fedd és tanító

költészet

Egyházi énekek, jeremiádok.
— Az els drámák : Sztárai Mi-

hály, Balassi Menyhárt árúi-

tatása. — A Comico-Tragédia.
— Pesti Gábor é.s Heltai Gás-
pár meséi. 33

7. Históriák és krónikák.

I. Bibliai és történeti költe-

mények. Tinódi. Énekmond 'k, —
Tinódi 36
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II. Széyliistóriáh és jjrózai el-

beszélése/:. Deák és olasz forrá-

sok. — liosvai Toldija. — Szi-

lág\M ós Hajmási. — Prózai el-

beszélések o"^

8. Virágénekek.
Hullni.

Balassi

Lakodalmas énekek. — Vii íg-

éuekek. — Balassi élete és ver-

sei. — Technikája 42

I\e<jyeciik szakasz : A kath.
visszahatás s a nemzeti

harcok kora.

1600— 1711.

.9. Közúii ápolok.

Politikai viszonyuk. — Eller-
refor;uáció. —• Erdély. — Isko-

lák, nyomdák, könyvtárak 45

13. Gijönqijösi István. —
.Mesék prózában.

Lap

Gyöngyösi élete. Munkái. —
Kszegi Pál. — Haller János
Hármas I^tóriája. — Rosnyai
Dávid 63

1i. Líra és dráma.

I. Balassi iskolája. Rimái
János, Madách Gáspár, Be-
niczki Péter. — Gr. Kohári
István. — Petrczy Kata Szi-

dónia, gr. Balassi Bálint, Zichv
Péter ", 66

//. Színészet és dráma. Actio
curiosa 6S

15. A kiiriicvilág köllészete.

Történeti énekek. — A Tö-
köli - eposz és Dalnoki Veres
Gerzson. — Balladák. — Líra

;

a Rákóczi-nóta 69

10. Vallásos irodalom.

I. Púzmáni/ Pélcr és a pole-

ntikusok. Vallási viszonyok. —
Pázmán}' élete. A Kalauz és a
Prédikációk. — Polemikusok

:

Alvinczi, Komáromi, Csipkés,

Balásfi, Káldi. Veresmarti 48
//. Szenei jlolnúr Albert és

(lekji Katona István. Szenei
Molnár Albeit. — Gelcji Ka-
tona István. — KíUh. egyházi
énekek. — A szombatosok "1

11. Tudományos irodalom. —
Apácai Cseri János.

Bölcselettan. — Apácai. —
Krónikák ; Petth Gergely és

Szalárdi János. — Xvelvészet . .

12. Epikus költészet. —
Zrínyi Miklós gróf.

Köröspataki János. — Zrínyi
élete. — A Zrínyiász. — Zrínyi
egyéb munkái. — B. Listius

László 58

Ötödik szakasz : Nemze-
tietlen kor.

1711-1772.

16. Közállapotok.

A kor jelleme. — Iskolák,

nyomdák, könvvtárak. mvészet 72

17. Tudományos irodalom.

I. Törféneiirás. — Cserei Mi-

háh^ — Apor Péter. Bél Má-
tyás. — Pray György. — Katona
István , T5

//. Irodalomtörténet és Bod
Péter. — Irodalomtörténetünk
kezdete : ( z^ ittinger Dávid. —
Bod Péter. — Horányi Elek. —
Xj-elvtudomány : Sajnovics Já-
nos. — Bölcselettan, földrajz,

természet- és mermyiségtan,
törvénytudomány, vallás 7S

18. Széppróza. — .Mikes és

Falndi.

Hailer László. — Mikes Kele-

men. — Faludi Ferenc 81
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19. Költészet.

Általános jelleme. — Gr. Lá-
zár .Tános. — Faludi Ferenc.
— Báró Amadé Lá<zló. — Rádai
Pál. — Színmvek 83

Hatodik szakasz : A. fel-

új ulás kora.

1772—1820.

?5. A moggarosak i.^kolája

Lap

/. A prózai regtnyirodalom
kezdete. Dugonics András. —
Pálóczi Horváth Ádám. — Gróf
Gvadányi József. — Kónyi Já-

nos. — Szekér Joakhim 105
//. A debreceni kör és a mes-

terkedk. Földi János. — Fa-
zekas Mihály. — Gj^öngyösi Já-
nos, Édes Gergely, ifj. Kovács
József • 109

?0. Közállapotok.

Politikai viszonyok. — Az
1790-diki mozgalom. — A re-

akció. — Tanügy. — Akadé-
miai tervek. — Hírlapok. —
Színészet 86

?/. A költészet áttekintése.

I. A költi iskolák. Klassziciz-

mus. —- Franciások.— Deákosok.
— Magyarosak. — Válogatók.
— Xémet-görög irány. — Ön-
állók .' 9^

II. A költi irányok elágazása

és kapcsolata. Magyarosak. Ide-

genesek 93

2?. Az els munkások.

Orczy Lrinc. — Ráday Gedeon 9

26. A válogatókt

Az iskolák kiegyenlítése. —
Verseghy Ferenc. — Bacsányi
János. — Szentjóbi Szabó László.— Dayka Gábor 111

27. Kármán József.

A magj-ar mpróza. — Kár-
mán élete. — Fanni hagyományai 113

?5. Csokonai Vitéz Mihály.

Élete. — Költészete. — Do-
rottya 115

29. Kisfaludy Sándor.

Élete. — Himíy szerelmei. —
A regék. — Drámái 118

23. A franciás iskola.

I. Bessenyei György és a testr-

írók. Bessenyei élete és nnmkái.— Társasága. — Barcsai Áb-
rahám. Báróczi Sándor. — A
többi testríró 97

//. A n l/OS és Péczeli. Ánvos
Pál. — Gróf Teleki József.'—
Péczeli József. — A fordítók 101

24. A deákos iskola. Virág.

30. Kazinczy és a nyelvújítás.

I. Nyelvtudományi elzmények.
Nyelvünk állapota. — Pályáza-
tok. — Debreceni grammatika.
— Révai. — Verseghy 121

//. A németes iskola. Kazinczy
Ferenc. Ifjúsága. — Pályájának,
második fele. — Munkásságának
jelleme. — Prózái. — Versei ....

///. A nyelvújítási harc. Kez-
dete. — A neológok eljárása. -

—

A Mondolat. — Az eredmény

124

129

..»/. Kazinczy követi.
Idmértékes versek példái. —

Baróti Szabó Dávid. - Ri'-vai

Miklós. -— Rájni.< Józ-cf. -- Kis János. — Szemere Pál.
Virág Benedr-k 103 — Szent mikló.ssy és a többiek. , 132
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32. Deákos iskola. Berzsenyi.

. Berzsenyi élete. — Költészete.— Ungvárnémeti Tóth László.. 134

33. Kölcsey Ferenc.

Elete.— írói jelleme.— Versei.— Szónoki mvei. — Bírálatai 136

5^. A népköltés hálása az
irodalomra. — A keszíhelyi

Helikon.

Népköltési gyjtemények. —
Vitlíovics Miliáiy. Dulvai Takács
Judit. Újfalvi Krisztina. — A
keszthelyi Helikon 139

35. A tndnniáiuios irodalom
áttekintése.

I. A fölvilágosoilás irodalma.
Elzbiények.. Támadások az egy-
ház ellen. A forradalmi írók 141

//. Tudományok m'ívch'se. Hor-
vát István. Általános jellemzés.

Vallási irüdalom. Tudományos
irodalom. A Budai-testvérek.
Horvát István. Irodalomtörténet 143

Jegyzetek.

Aeneas Sylvius 41
Aesop'js 36
Alexandrin 98
Anaximcnes 134
Apácai és a magyar nyeiv .57

Aristoteles. .' '.

57
Baccalaureus 54
Bacon Ferenc 57
Balassi 44
Ballada 139
Basire Izsák 57
Biste'icld János Henrik 47
Bisterfeld epigrammja Molnárról 54
Boccaccio János 41
Boileau Despréaux Miklós 94
Bürger Gottfried Ágost 139
Cicero Marcus Tullius 129
Comenius Amos János 47
ComeiUe Péter 94
Descartes René 57
Egyetemes irodalomtörténet-írás 7
Elégia

^ 103
Eis idraértékes verseink 44

* ap

Encyclopaedia 95
Énlakai székely írás 12
Énekkar Mátyás alatt 27
Epigramm 63
Fénelon ,s2

Gessner Salamon 128
Gesta Romanorum 44
Goethe János Farkas 95
Gomezné Poisson Ma^idolna. . . . 82
Herder János Gottfried 128
Heroid 95
Hírlap Rákóczi alatt 47
Hírlapiruualom a felújulás korá-

ban 89

Holberg Lajos 85
Horatius Flaccus 105
Homér 109
Hroswitha 27
idill 62
Irás-olva«ás 20
Irodalomtörténet 6
Iskolák az Árpádok alatt 18
Iskolák a vegyes házakból szár-

mazott királyok alatt 25

^skolák a protestáns korban. ... 32
Iskolák a katholikus visszahatás

korában 47
Iskolák a nemzetietlen korban. .

74'

Iskolák a felújulás korában. ... 89
Iskolai vagv jezsuita dráma .... 36
Kantát •. .T. . .-. 118

Kant Immánuel 146
Képzmvészetek az Árpádok

alatt 19
Képzmvészetek a vegyes há-

zakból származott királvok

alatt ' 26

Képzmvészet a prot. korban.

.

33
Ké^izmvészetek a kath. vissza-

hatás korábi L 47
Képzm, a nemzetietlen korban 74
Királymondakör 19

Klasszicizmus 94
Klopstock Jridrik GottUeb 128

Kódex 19

Könyvnyomtatás Mátyás alatt .

.

26
Könyvnyomtatás a prot. korban 33
Könyvnyomtatás a katii. vissza-

hatás korában 47

Könyvtárak Mátyás alatt 26
Könyvtárak a nem.zetietlen kor-

ban 74

Kupetzky János 75
Lafontaine 103
Legels magyar nyomtatvány .

.

26
Legenda 19

Leonin vers 111

Lessing Gotthold Efraim 128
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Linné Károly 146

Litoratura 6
Livius 58
"Magyar irodalomtörténet -írás .. 7

Magyar mondakörök 13
Magyar nyelv és írás 12

Magyar si írás 12

Magyar ;?i vallás 11

Magyar verstan 44

Mányoki Ádám 7ö
Mátyás király énekkara 27

Metastasio Péter 118

Milton János lül

Misztérium 19

Moliére 94
Monda 13

Moralitások 36
Nveivmível társasa trok 89
Óda ". 95
Opitz Márton 47
Ossian ^ 113
Petrarca Ferenc 120
Presbiterianusok 54
Priszkosz rhétor 13
Popé Sándor 101

Postilla 54
Racine János 94
Regesek 13

Romanticizmus 94
Rousseau János Jakab 95
Sallustius C'aius Crispus 129
vSchiller Fridrik 134
Shakspere Vilmos 12S
Színészet a felújulás korában .... 89
Szombatosok 54
Szonett 134
Stanza 97
Torquato Tasso 62
Új-klaeszicizmus *..... 129
Vergilius Maró 62
Voltaire Ferenc 95
Vulgata 27
Wi'ber Vida 121

Wicland Kristóf Márton 128
Youns Eduárd 103

Olvasmányok.

Els szakasz
kor.

Pogány

Krónikák.

Béla kiráh- Névtelen Jegyzjének
könyvébl a magyarok tettei-

rl.: Szálán vezérrl. A gö-
rögök és bolgárok seregérl.

Lap

Szálán vezér megindulásáról

Árpád ellen 147

A Bécsi Képes Krónikából

:

Vatha lázadása. Szent Gellért.

Henrik császár veresége. Cser-

halom. A mogj'oródi csata

után 149

Regös-ének 156

Második szakasz : Keresz-
tyén középkor.

1000—1526.

Legrégibb nyelvemlékeink.

A Halotti Beszéd és Könyörgés 157

A (jynlafehérüári versek 161

A Köniysbergi töredék eleje ... 162

A huszita bibliából.

Judit Holoferneshez megj' 163
Példázat a magvetrl 165
CXXXVII. zsoltár 166

A Jordánszky-kódexbl.

Példázat a szüzekrl 166

Legendák.

Margit-legenda : 1. Szent. Margit
ünnepi imádkozása és bojtö-

lése ; 2. Margit jóval inti Ist-

ván és Béla királyokat ; 3.

Margit halála után csodákat
tesz 167

Alexandriai szt. Katalin legen-

dája : Szent Katalin vértanu-
sága 170

Prédikációk.

Remete Szt. Pálról 171

Imádságok és elmélkedések.

Kinizsi Pálné imádságos könyvé-
bl 172

A halál himnusza 172
Mária siralma 173
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Középkori költészet.

Egyházi énekek.

Szent Bernát himnuszából 174

Vásárhelyi András éneke 175

Ének Szt. László királyról 176

Emlék-ének.

Mátyás király halálára 177

Históriás énekek.

Szabács viadala 178

Pannónia megvételérl 180

Gúnyos és virágénekek.

Apáti Ferenc fedd éneke 182

Virágének 183

Harmadik szakasz : Pro-
testáns kor.

1526—1606.

Komjáthi Benedek.

Szt. PáUiak a zsidókhoz írt leve-

lébl 184

Sylvester János.

Új-testamentomából 185

Károli Gáspár.

A vizsolyi bibliából 185

Telegdi Miklós.

Szt. István-napi prédikáció 187

Félegyházi l'amás.

Az istennek és az embernek esme-

retirl 188

Magyari István.

Az országokban való sok rom-
lásoknak okairól: 1. A tob-

zódásról a táborokban ; 2. A
békességrl 189

Lap
Mindszenti Gábor.

János király utolsó napjai 191

Székely István.

Világkrónikájából ; 1 . Évjegyze-
tek ; 2. Mátyás királynak egy
trufája ' 192

Az els zsoltár 193

Heltai Gáspár.

Magyar krónikájából 194
Meséibl 195
Reggeli ének 195
Hogy a halál i eni fél sem hatalom-

tól, sem ertl, sem tudo-

mánytól 196

Pesti Mizsér Gábor.

Meséibl: 1. Az erdrl és pa-

rasztemberrl. 2. Az oroszlán-

ról és a vadászról 197

Jeremiádok.

A magyaroknak siralmas éneke
a tatár rablásról 198

Bornemisza Péter éneke 199

Az átokról -. 199

Karádi Pál névtelenje.

Balassi Menyhárt áruitatásából 201

Tinódi Sebestyén.

Szondi eleste 204

Török Bálint megíogatása 205
Kis András halála 207

A Zsigmond-krónikából 207

Ilosvai Selymes Péter.

Toldi Miklósból 209

Gergei Albert.

Árgirusból 21 í

Harci és lakodalmas énekek.

Túri György éneke 213
Asszonyok intése 214

Házasok éneki 216
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Balassi Bálint.

Burivóknak való 218
Losonczy Anna nevére 21lt

A magyar nemzetnek romlott

állapotáról 220
Katona-ének 220
Könyörgés 221

Búcsúének kedveséhez 222

Negyedik szakasz : A kath.
visszahatás és a nemzeti

harcok kora.

160^—1711.

Pázmány Péter.

Az Imádságos könyvbl 224
A Kalauzból 225
Prédikációiból 228
Az Öt Levélbl : 1. Az elsnek

bevezetése. 2. Utóirat 230

Káldi György.

Bibliafordításából : Krisztus a
tengeren f 232

Szenei Molnár Albert.

Kálvin Institutióiból 233
Üjesztendei prédikáció 234
A zsoltárokból : 1. Az isten jó

pásztor. 2. Vágyódás Isten

után
"^

23ö

Egyházi költészet

Katholikus énekek : 1. Szz Má-
riához. 2. Szt. István királv-

hoz \. 236
Az öreg Graduálból : Versiculus 23S
A szombatosok énekes könvvé-
bl : 1. Ének. 2. A 126. zsoltár 233

Ec^edi Báthori István zsoltárai-

b! 239

Apácai Cseri János.

A Magyar Encyclopaediából 240

Petth Gergely.

Krónikájából : Rudolf halála 241

Lap

Szalárdi János.

biralmas Krónikájából: 1. Beth-
len Gábor iskolái és épületei.

2. A Mikesek 242

Köröspalaki János.

Lupuj vajdáról 246

Gr. Zrínyi Miklós.

A feszületre 247
A Szigeti Veszedelembl : 1. Tö-

rök gyermek éneke. 2. Kumilla
halála. 3. Deli Vid és hit-

vese. 4. Zrínyi halála 248^

Az török Áfium ellen való or-

vosság 255

B. Listius László.

A Magyar Marsból 257

Gyöngyösi István.

A Murányi Vénusból 25&
Kemény Jánosból 25M
A Tököli-époszból 261

Rimái János.

Megnyugtatás 201

Beniczki Péter.

A kikeletnek gyönyörségérl . . 263
Példabeszédeibl 264

Gr. Kohári István.

A rab vasat penget 264

Népies költészet.

Kuruc dal 26ö
Tatár rabságban lev erdélyiek

dala 265
Kuruc tábori dal 266
Ne higyj magyar a németnek .

.

267
Esztergom megvételérl 267
Ocskai Lászlóról való ének 268
A Rákóczi-nóta 27(i

Könnyem csordul 271
Egy bujdosó szegény legény. . .

.

271
Virágénekek 272
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//. Rákóczi Ferenc.

Beszéd a gyömrei táborban.... 273

>

Ötödik szakasz : Xenize*-
lietlen koi*.

1711—1772.

Cserei Mihály.

<3r. Zrínyi Miklós halála 275

Bod Péter.

A Magyar Athenásból : Székely

István 277

Kiss István.

A Magyar Filozófiából : Istentele-

nek tudománj'a ésszel ellen- i

kez ". 278 '

Mikes Kelemen.

Törökországi Leveleskönyvébl

:

1. A bujdosók élete Rodüstó-

ba^. 2. Mahomed császár rab-

nje. 3. Bercsényi halála. 4.
|

Rákóczi József. 5. Az utolsó
(

levél 2S0
I

Falndi Ferenc.
\

A Szent Emberbl 287 :

ATéliÉjtszakákból 288
Az Ür Jézushoz 29

)

Forgandó szerencse 291

Útravaló 291

A feszülethez 291

B. Amadé László.

Énekeibl: 1. Virág-ének. 2.

Katonadal 292

Rádai Pál.

A szeretetrl 293 í

Hatodik szakasz : A fel-

új ulás kora.
1772—1820.

B. Orczy Lrinc.

Szerelem és bor 29 ~>

Lap
Gr. Ráday Gedeon.

Török ifjú éneke 296

Bessenyei György.

Ágis trasédiájából 297
A^'Holmiból 298
A Természet Világából _30<3

Báróczi Sándor.

Erkölcsi leveleibl 301

Ányos Pál.

Egy boldogtalannak panaszai a
halvány holdnál 302

Sóhajtás ' 303

Péczeli József.

Meséibl : 1. Király és kapás.

2. Egy szegény házaspár. 303

Baróli Szabó Dávid.

Egy ledlt^ diófához 305

Révai Miklós. '

A lélek halhatatlansága 306

Yirág Benedek.

Változás 307
A kalitkába zárt madárról 303

Bátorítás 308

Pálóczi Horváth Ádám.

Vidúlás 309

Dugonics András.

Etelkából 310

Gr. Gvadányi József.

A peleskei nótáriusból : 1. A csi-

kóstanyán. 2. Miként csúfolt

meg eg\' magyar grófot 312

Az Istenmezei Palócból 31-t

Fazekas Mihály.

Ludas Matyibl 31.5
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Bacsúnyi János.

Lap

A franciaországi változásokra.. 31tí

(ívotrdés 317

Verseghy Ferenc.

Klárikához 317

Szenljóbi Szabó László.

Az együgy paraszt 31-

Dayka Gábor.

Titkos bú 319

A rettenetes éj 31i)

Kármán József,

Fanni hagyományaiból 32* i

Csokonai Yitéz Mihály.

Dorottyából 322
Rémít s vidító kétségek 324
Az ódák közül : Magánossághoz . . 32ö
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