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HETEDIK SZAKASZ.

A NEMZETI KÖLTÉSZET KORA.

36. Közállapotok.

I. Politikai élet.

Magyarország valódi reformkora a múlt század húszas üjjá-

éveiben veszi kezdetét. A nemzetek történetében alig találmik ^tés!"

példát olyan rendkívüli átalakulásra, aminn a magyar közélet és

mívelódés 1820-tól kezdve félszázad alatt átment. Nemzetünk a

mívelt külföld haladásától az utóbbi századok alatt, a török háborúk
és az idegen uralom miatt, messze elmaradt, s midn most egy-

szerre tudatára ébredt annak, hogy csak a szomszédaival egyenl
rangú míveldés biztosíthatja lételét, csodálatos gyorsasággal

kezdte kifejleszteni szellemi, erkölcsi és anyagi erejét. Másodszori
újjászületés volt ez, hasonló ahhoz, melylyel Szent István alatt, az

akkori vallási és kormányzati változás által, a nyugateurópai
nemzetek családjába sorakozott, s jövjének biztos alapot vetett.

F eszközlje, megindítója és vezetje magának e politikai és mível-
dési emelkedésnek is az irodalom volt. De irodalmunknak legnagyobb
érdeme mégis, hogy a nagy átalakulás egészen nemzeti alapon történt

;

hogy mikor szabadsághan, folgáriasodáshan és míveltséghen gyarapod-

tunk, ugyanakkor magyarságunkban is megersödtünk.
A húszas évek elején a bécsi nemzetellenes kormány már- A re-

már gyztesnek hitte magát. Országgylés 1812-tl fogva nem ^^^'

tartatott, a nemzeti szellem nagyobb erélylyel nem nyilatkozott.

De amint Metternich mind merészebb sérelmeket követett el az

alkotmány ellen, mikor kiadattak az 1821. és 22-iki katonaállítási

és adószedési rendeletek s ezekkel mintegy halálos csapást szántak
alkotmánjninkra : a nemzet általános ellenállásra buzdult, melyet
néhány hevesebb vármegye indított meg. Az egyre növekv mozgal-
mat hathatósan táplálta az irodalom : a költk (Kisfaludy Károly,
Czuczor s különösen Vörösmarty) a régi nagyság lelkesít képeivel

izgattak, emlékeztetve a nemzetet kötelességére a haza iránt, melyet
az sök vérrel szereztek és védelmeztek. Végre Ferenc király 1825-ben
újra a' törvény útjára tért s összehítta a nevezetes országgylést^
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mely a nemzeti nagy reformkorszakot megnyitotta. A nemzet min-

denek eltt az alkotmánysérelmek orvoslását és szabadságainak

biztosítását követelte. A nemzeti nyelv és tanítás ügyének elhanya-

golását tárgyalták, mikor a november 3-iki kerületi ülésen elször

lépett fel gróf Széchenyi István, egy évi jövedelmének felajánlásával

alapját vetvén meg a magyar akadémiának. Attól kezdve, hogy
Hitel cím röpiratában (1830) rendületlen hitét fejezte ki a nemzet

jövjében, lett ennek vezetjévé irataival, beszédeivel és izgatásai-

val, fkép a mívelódési és gazdasági haladás útján. Az országgylési

ellenzék, melynek soraiban Deák Ferenc, Wesselényi Miklós, Köl-

csey Ferenc, Beöthy Ödön, majd Kossuth Lajos küzdöttek, egymás-

után vívta ki régi intézményeinknek a kortól kivánt átalakítását.

Emberiesebb szellemben szabályozta az úrbért s a vallásfelekezetek-

nek egymáshoz való viszonyát, az eddig adómentes nemességre is

terheket rótt, kimondta a nem-nemesek hivatal- és birtokképességét.

Az írók Az ellenzéket, mely majd az egész nemzetet magában

repe. foglalta, a kormány elleni küzdelmében fol^-vást támogatták az

írók, kiknek fejk, Kisfaludy Károly, mintegy végrendeletül hagyta,

hogy a reform és ellenzék zászlaja alatt harcoljanak. A hazafias

költészet soha nagyobb virágzásban nem volt, mint ez idtájt.

Költink (Vörösmarty, Bajza, Kölcsey, Garay) lelkesedtek és lelke-

sítettek ; de teljes remén}Tiyel nem mertek a haza jövjére tekinteni

s lelkesülésökbe fájdalmas borongás vegyül. E hangulatnak ád

kifejezést a nemzet híres éneke, Vörösmarty Szózata is. A politikai

kérdések megoldásának útját is egyengette a költészet ; a jobbágyság

sorsának enyhítését s a vármeg3"ei visszaélések orvoslását (Eötvös

regényei. Vajda Péter novellái) hangosan követelte. A költészet

mellett rendkívüli szolgálatot tett a reform ügyének az ISiO-tól

fogva szabadabban mozgó s jelentékenyen emelked sajtó. A közélet

utóbbi tényezi különösen nagy hatással voltak a nemzeti nyelvnek

egyre messzebb terjed térfoglalására. Már 1832-ben sürgetni kezdték,

hogy az uralkodóház tagjai tanuljanak magyarul. Az 1836-iki ország-

gylés (III. t.-c.) a törvények magyar szövegét jelentette ki hiteles-

nek ; az 1840-iki (VI. t.-c.) a magyar nyelvet hozta be a hatóságok

felirataiba, a helytartótanács és királyi kamara levelezéseibe s az

anyakönvvek vezetésébe ; az 1843—4:4-iki pedig kizárólag ezt tette

kötelezvé az országgylésen, az udvari kancelláriánál, helytartó-

tanácsnál, kúriánál s az összes oktatásban ; végre 1847. november

17-én maga a király, V. Ferdinánd is, magyar nyelven nyitotta

meg az országgylést.

A foi- Eközben, a kormánynak és a konzervativeknek halogató

^lom. 6s akadályozó politikáj ával szemközt, egyre általánosabbá lett a

minél gyökeresebi) reformoknak, a kormányzat teljes átalakításának

s a nemzeti önállóságnak vágya. A vezérszerep a mérsékeltebb

Széchenyirl a hevesebb és népszerbb Kossuthra szállott, s a

demokráciái áramlat uralkodóvá vált. Az úgynevezett centralisták



(Csengery Antal, Szalay László, Eötvös József) pártja független

felels magyar minisztériumot kivánt ; az egész nemzet pedig a

középkori jogviszonyok maradványainak teljes megszüntetését.

Az 1848-iki párizsi februári forradalom híre a szellemeket általános

mozgásba hozta, melyet még szított a bécsi fölkelés. Pesten március

15-én a sajtót az ifjúság vezette nép tettleg fölszabadította s az

els, cenzúrán kívül megjelent nyomtatvány a Nemzeti dal cím
forradalmi költemény volt Petfitl, kinek izgató lantja végig ki-

sérte a mozgalmas idket. A fenyeget jelekre az udvar is enge-

dékenyebb lett : kineveztetett az els felels magyar minisztérium,

a rendi alkotmány népképviseletivé vált, a közteherviselés s tör-

vény eltti egyenlség kimondatott, az úrbéri szolgáltatások eltöröl-

tettek, Erdély Magyarországgal egyesit. A nemzet közörörae azon-

ban nemsokára a szabadságharc zajába veszett, melybe a törvény

ellen fellázadt nemzetiségek s a minden áron Magyarország leigázá-

sára törekv udvari párt sodorták. A gyzelmes magyar seregeken

csak az egyesit orosz és osztrák hadak voltak képesek 1849 nyarán
és szén ert venni.

A forradalom elnémítása után gyászos korszak követ- -||^°"

kezett, mely a nemzet életerejét ers próbára tette. Alkotnia- uralom,

nyunk elvétetett ; országunk agyesült területe megcsonkíttatott ; a

magyar n^^lv jogaitól megfosztatott, s helyette a közigazgatásba és

iskolákba német hozatott be. A magyar szellem minden nyilatkozatát

erszakkal fojtották el ; a forradalom eltt már virágzó és gazdag
irodalmunk, fkép az elnyomás legels idejében, elhallgatott, íróink

bujdostak, külföldre menekültek, vagy elvonultak. Utóbb azonban
megindult egy-két hírlap, újabb írók is csatlakoztak a régiekhez,

kik lassankint — kezdetben álnevek alatt vagy betüjegyekkel (Jósika :

Eszter szerzje, Jókai : Sajó, Arany : A, Tompa : T stb.) — újra dol-

gozni kezdtek. Az így megindult irodalom, bár minden módon korlá-

toztatott é^s szoríttatott, hosszú idre egyetlen tzhelyévé lett a

hazafiságnak és nemzetiségnek. A költészet adott hangot célzásokban,

allegóriákban, példázatokban, amint az akkori cenzúra n^iige alatt

lehetett, a nagy nemzeti fájdaloménak (Arany, Tompa, Gyulai, Er-

délyi, Sárosy, Vajda) s táplálta egy jobb kor reményét. Ennek
legels nyilatkozása is egy irodalmi ünnepély volt : Kazinczy szü-

letésének századik évfordulója, melyet 1859. szén Magyarország szá-

mos városában. Tompa ünnepi költeményével, lelkesedve ültek meg.

A németesít és központosító, alkotmányellenes kormányokat egy-

másután buktatták meg a nagy világesemények és az egész nemzet
kitartó ellenállása, melyet sem erszak, sem édesgetések nem voltak

képesek megtörni. 1867-ben visszaállíttatott a magyar alkotmány,

melyre a megkoronázott I. Ferenc József király esküt tett, s a nemzet
sorsának intézése saját kezébe tétetett le. Üj életének legnagyobb

ünnepét a honalapítás ezredik évfordulóján, 1896-ban ülte meg,

királyával és királynéjával együtt, egyetért örömben.



II. Míveldési viszonyok.

^íja- -^z átalakulás nemcsak politikai, hanem egyszersmind míve-
démia. ldési is volt, s mint ilyen még meglepbb és messzebb terjed.

Tényezi közül els helyen említsük föl a Magyar Tudós Társaságot,

vagyis az akadémiát. Azon sikertelen kísérletek után, melyeket egy

magyar akadémia felállítására korábban tettek (Bessenyei, Révai,

Aranka), a rég hangoztatott igének 1825-ben gróf Széchenyi István

adott testet. A pozsonyi országgylés november 3-iki kerületi ülésén

Sopronmegye ünnepelt ellenzéki szónoka : fels-büki Nagy Pál heves

beszédben fakadt ki a nemzeti nyelv és nevelés elhanyagolása miatt.

Indulatosan támadta meg a hazafiatlan frangúakat s egy nyelv-

mível társaság fölállítását sürgette. E szónoklat után szólalt föl egy
fiatal huszárkapitány, ki csak mint hallgató jelent meg a teremben :

gr. Széchenyi István, Ferenc fia, s a felállítandó intézetre birtokainak

egy évi jövedelmét (60.000 pftot) ajánlotta föl. A példa lelkesített.

Hozzá csatlakoztak nagy adományaikkal Vay Ábrahám, gróf

Andrássy György és gr. Károlyi György : a mégy els alapító<<.

Az alaptke nemsokára harmadfélszázezer frtra szaporodott s a

nagyfontosságú intézet, melynek felállítását az 1827 : XI. t.-c.

rendelte meg, 1830-ban megalakult s a következ év elején, gr. Teleki

József elnöklete alatt megkezdte mködését. Kezdetben, jövedelmé-

nek csekélysége miatt is, csak « legels szükségeknek igyekezett

eleget tenni : a tudományoknak inkább meghonosításán és terjesz-

tésén, mint fejlesztésén igyekezett. Jutalmazásain kívül fleg a

nyelvészet terén munkálkodott nagyobb buzgósággal és eredmény-

nyel : több rendbeli kisebb szótárt készíttetett, a nyelvemlékeket

gyjtötte, számos idegen színdarabot fordíttatott, tudományos
folyóiratot (Tudománytár) adott ki. Hosszú idt kívánt, míg 184:6-ban

ki tudta vinni ügyrendjének célszerbb, a szakszer tudományos
munkásság céljainak megfelel átalakítását. Ez irányban a legújabb

ideig tett célirányos javításokat. Ereje rendkívüli mértékben gyara-

podván, munkásságát folytonosan tágabb körre terjesztette és

magasabb fokra emelte. Az önkényuralom ideje alatt is lankadatlan

kitartással munkálkodott a nemzet szellemi gyarapításán. Ez pedig

mintegy háláját fejezte ki azáltal, hogy az akadémiának Budapesten

1859-ben pompás palotát építtetett. A magyar akadémia ma már
legnagyobb hatású s tekintély központja és vezetje az egész

magyar tudományos életnek, melynek legjelentékenyebb mozzanatai

az akadémiai gylések, jutalmazások, kiadványok, kutatások és

választások. Fleg a szakbizottságok buzgósága folytán, különböz
folyóiratokon kívül, hosszú sorozatát adta már ki történetünk forrá-

sainak : okiratoknak és íróknak, archeológiai, mvészeti s fleg

nyelvemlékeknek, régi költészetünk maradványainak, természet-

tudományi, nemzetgazdasági és statisztikai dolgozatoknak és ada-



toknak. A Magyar Nyelv Nagy Szótárát, melynek elkészítésével

Czuczor Gergely és Fogarasi János 1844-ben bízattak meg, 1874-ben

befejezte ; az utolsó évtizedben adta ki, Simonyi Zsigmond és Szarvas

Gábor szerkesztésében, a nagy Magyar Nijelvtörténeti Szótári, Szinnyei

József szerkesztésében a Magyar Tájszótárt s Szily Kálmán vezetése

alatt megindította nyelvünk új teljes szótárának elmunkálatait.

A nevezetesebb külföldi tudományos munkák lefordíttatásával és

terjesztésével is hasznos szolgálatot tesz.i

A vezérszerepet, mely a tudományokra nézve az akádé- kís-

miának jutott, a szépirodalomban a Kisfaludy-TársaságVúte,^^^^^^'

melynek alapját Kisfaludy Károly barátai még 1830-ban, a sasag.

mester halálakor vetették meg. Az intézet maga 1836-ban a Kis-

faludy emlék-társaságból alakúit ama pénzösszeg maradékával,

mely a mester emlékszobrára összegylt. A társaság célja eleinte

csak széptudományi és költi pályadijak kitzése volt. De 1842-

ben mködésének körét kiterjesztette. Tagjait folytonosan az

ország legkitnbb költibl, múbirálóiból és stilisztáiból választ-

ván, tekintélye együtt emelkedett népszerségével. Jutalmazá-

sai, bírálatai és kiadásai a költi nyelv, az írói mgond és a

közönség ízlésének fejlesztésére nagy befolyással voltak. Kiad-

ványai közt ott találjuk az ókori s külföldi remekírók (Izokrates,

Szofokles, Euripides,^ Sliakspere, a francia és spanyol klasszikus

drámaköltk, Cervantes ^ stb.) munkáit, legnagyobbrészt jeles fordí-

tásban ; újabb nemzeti költészetünk legkiválóbb termékeit : Arany
Toldi]it és Madách Emher tragédiáját a Kisfaludy-Társaság mutatta

be, s a költi mfajok elméletének tisztázására (Greguss A balladáról)

is nem kis hatással volt. Munkásságának általános irányára nézve

említésre méltó, hogy a szélsségektl óva, kiváló tapintattal vezette

költészetünket. A neg5rvenes években elterjedt bágyadt érzelgsség

orvoslására az irodalom figyelmét a népköltészetre irányozta, mely-

nek termékeibl gazdag és becses gyjteményeket bocsátott közre.

Utóbb a népies irány túlzóitól meghonosított ízléstelenséget, a

forma teljes elhanyagolását a külföldi remekek tömeges átültetésével

törekedett jobb útra, téríteni. Mai törekvése : irodalmunk nemzeti

jellemének megrzése az idegenszer és kozmopolita áramlatokkal

szemben. Az önkényuralom alatt szünetelni volt kénytelen, de

1860-ban annál nagyobb buzgalommal fogott munkához s 1866-ban

a mvészetek irodalmát is belevonta munkakörébe.^
Az akadémián és a Kisfaludy-Társaságon kívül számos Tudós

egyesület alakult meg, részint egyes tudományszakok, részint letek.

a szépirodalom mívelésére. Legrégibb s legtöbb tagot számláló közöttük
az 1842-ben alakult Természettudományi Társulat ; legnagyobb hatá-

súak emellett a Történelmi, a katholikus irányú Szent-István- Társu-

lat, melynek irodalmi osztályából alakult 1915-ben a Szent-István-

akadémia, a,z\xtán a.z erdélyi Múzeumegylet. 1911 óta nagy buzgóság-
gal és sikerrel n.ködik a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, melynek
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virágzó folyóirata is van. Nemcsak a fvárosban, hanem a vidéken is

sok míveldési irányú társaság keletkezett, melyeknek egy része dicsé-

retes buzgósággal gyarapítja tudományos irodalmunkat. Ez egyesü-

leteknek köszönhetjük különösen azt az érdekldést, mely a tudo-

mányok iránt közönségünkben egyre távoKbb rétegekre terjed.

Egyes ismeretágaknak új meg új munkásokat nevelnek s a tudo-

mányos életnek tzhelyei. Ezeknek köszönhetjük a majdnem hihe-

tetlen haladást, hogy, míg az akadémia megalakulásakor, 1830-ban

alig volt egy-két tudósunk, ki valóban megérdemelte e nevet, fél-

század múlva már a magyar tudós világ méltán fogadhatta nemzet-

közi kongresszusokon számos tudományágnak egész Európából

összegyúlt, legnevezetesebb képviselit. — Itt kell megemlítenünk

az iskolai képz-társulatokat, melyek sok kiváló írónknak els iro-

dalmi iskolája voltak. Nevezetesebbek a pesti kath. növendékpapság

magyar iskolája, a sárospataki (Szemere Bertalan, Tompa), a pápai
(Petfi, Jókai), a kolozsvári és az eperjesi (Kerényi, l2sznyai).^

Folyó- Az irodalom iránti érdekldés fölébresztésére,ismeretek te r-

iratok. jesztésére, a nyelv csinosítására, könnyebbé tételére nagy hatás-

sal voltak a tudományos, szépirodalmi és politikai folyóiratok is,

melyek csak ebben az idszakban kezdtek nevezetesebb szerepet

játszani. Az egykor nagy divatban lev zsebköny%^ek között iro-

dalomtörténeti fontosságú volt Kisfaludy Károly Áurorájsi (1822-tl

1830-ig, utóbb Bajza alatt 1837-ig), mely az új, nemzetiesebb irányú

költészetnek úttörje volt. Munkatársai közül Bajza, Toldy és Vörös-

marty 1837-ben indították az Athenaeum és Figyelmez cím folyó-

iratokat. Amaz (1843-ig) szépirodalmi, ez (1840-ig) kritikai tartalmú

volt. Legjelesebb íróink válogatott dolgozataikat e társlapokban

közölték, melyeknek tekintélyéhez egyetlen magyar vállalaté sem volt

fogható. A negyvenes években azután nagyon elszaporodtak a

jórészt külföldi mintákra szabott szépirodalmi és divatlapok. A forra-

dalom utáni idkben részint az elkedvetlenedett régibb írók mun-
kára serkentése, részint egy új, fiatalabb írói nemzedék bátorítása

és képzése tekintetében Nagy Ignác Hölgyfutárja (1849 novemberé-

tl) és Szilágyi Sándor Emléklapjai (1850-tl) érdemelnek elismerést

;

az elbbibl vált ki Tóth Kálmán s utóbb Vadnai Károly szerkesz-

tése alatt 1864-tl a Fvárosi Lapok szépirodalmi napilap, mely a

magyar közmíveltséget és közízlést nagy buzgósággal és eredménynyel

szolgálta. A szépirodalmi folyóiratok között különben legértékesebb

volt Arany János két lapja, a Figyel (1860—62) és a Koszorú (1862

—

1865). Azon vállalatok száma is egyre emelkedett, melyek a különböz
tudományok képviselését és népszersítését tzték ki feladatukul.

A Tudományos Gyjtemény mellett, mely idszakunk elején még
virágzott, érdemes helyet vívott ki magának a gróf Dessewffy József-

tl alapított Felsmagyarországi Minerva (1825—1836), mel)Tiek

évnegyedes kötetei az irodalmi, nyelvészeti és történeti ismeretek ter-

jesztésére jelentékeny szolgálatot tettek. 1834-ben indult meg az aka-



démia közlönye, a Tudománytár (184:4-ig), melyet kezdetben Toldy s

utána mások szerkesztettek. Többszöri fennakadás után mostanáig
folytatja pályáját, a tudomány minden ágára s a szépirodalomra is ki-

terjeszkedve, a Budapesti Szemle (1840-tól ; szerkeszti Szalay László,

Csengery Antal, Lónyay Menyhért, Gyulai Pál, Yoinovich Géza),

mely fókép a tudományos stíl emelésére, gondosabbá és mvé-
szibbé tételére törekszik. Ezeken kívül ma már számos tudomány-
ágnak van külön képviselje nagyon megszaporodott folyóirataink

között; így a magyar irodalomtörténetnek kett is: az akadémia
Irodalomtörténeti Közleményei és az Irodalomtörténet: amaz 1890-tL
emez 1912-t]. A politikai hírlapirodalom kifejldését hosszú idn
keresztül megakadályozták a mindennem tilalmaknak ránehezed
bilincsei, melyek csak 1840 táján kezdtek tágulni. Korábban a

hírlapoknak a törvényes politikai tanácskozások közlése is tilos ho-

volt, s az országgylési és megyei tudósítások csak kéziratban
•^^^°™-

foroghattak közkézen. A politikai mozgalmak élénkülésével azon-
ban gyorsan vett a sajtó is nagyobb lendületet s csakhamar a köz-

élet legbefolyásosabb tényezi között foglalt helyet. Széchenyi köz-

lönye volt a Jelenkor (1832—1848), melj-nek megindítására Kis-

faludy Károly kapott engedélyt s az halála után Helmeczy Mihálv,
a szenvedélyes nyelvújító, kezdette meg. A Jelenkornak és társai-

nak hatását túlszárnyalta a Pesti Hírlap (1841—48), melyben
Kossuth virágos nyelven, pathetikus ékesszólással és parancsoló
erélylyel hirdette radikális politikáját. A Hírlap utóbb a centralisták

lapja lett, míg a konzervativek nézeteit a gr. Dessewíív Aurél,
majd öcscse, Emil által vezetett Világ, utóbb a Budapesti Híradó
kép\áselte. A szabadságharc kitörése eltt és alatt a forradalmi
tüzet az izgató lapok egész serege élesztette. Az önkényuralom
alatti s az újabb alkotmányos korszak politikai hírlapjai közül meg-
említjük a Pesti Naplót (1850— ), mely b. Kemény Zsigmond szerkesz-

tése alatt Deák Ferenc nézeteit tolmácsolta, ennek tollából közöl-

vén 1865-ben a híres és nagy következés húsvéti cikket, mely a
nemzet és király közötti kibékülés szükségét hangoztatta. A népies
irányú hírlapok közül legnagyobb és legjótékonyabb hatású a Vasár-
napi Ujsá'i (alapította Pákh Albert, 1854; 1867—1905-ig szerk.

Nagy Mikíós, 1905-tl Hoitsy Pál).^

A magyar színmvészet jelentékenyebb emelkedése s színé-
egyszersmind virágkora is abba az idszakba esik, melynek kez- szét.

detén még állandó háza sem volt az ország fvárosában. A mozgalom
azonban egy állandó színház létrehozására a harmincas évek elején
élénken megindult. Pest vármegye 1833-ban pártfogásába vette
a budavári színházban játszó társaságot, az akadémia pedig ugyanez
esztendben pályadíjat tzött ki e kérdésre : mikép lehetne Buda-
pesten a magyar játékszínt megalapítani? Míg Széchenyi a szük-
séges összegnek részvények útján való összehozását javasolta, a
nyertes Fáy András értekezése Ion, mely az ügynek országos inté-
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zését ajánlotta. Mieltt azonban az országgylés valan:it végzett

volna, Pest vármegye, lelkes alispánjának, Földváry Gábornak
buzdítására elhatározta, hogy önkéntes adományokból fölépítteti

az állandó magyar színházat. A terv tetté lett, s a Pest vármegye
tulajdonát tev új színház 1837. augusztus 22-én Vörösmarty
ünnepi játékával. Árpád ébredésével, megnjnlt. Az 1840-iki ország-

gylés átvette az intézetet s a nemességre kivetett 400,000 forinttal

biztosítván. Nemzeti Színházzá emelte, melynek fentartásához

utóbb a király is évi segélylyel járult. A Nemzeti Színház megnyíl-
tával összeesik színmúvészetünk virágkora s az eredeti dráma-
irodalomnak is jelentékeny emelkedése. Késbb azután nagyobb
vidéki városaink közül is többen emeltek állandó színházakat.

Az eredeti magyar drámai mfajnak, a népszínmnek mívelésére,

1875-ben, leginkább a fváros áldozatkészségébl, megnplt a máso-
dik állandó játékszín : a Népszínház Budapesten. 1884-ben Andrássy-
úti pompás palotájában a dalszínház (Opera) nyitotta meg kapuját.

Azután a magán-színházaknak egész sora keletkezett, úgy hogy
ma a budapesti magyar színházak száma, a nyáriakat is ide szá-

mítva, nem kevesebb mint tíz.'

Képz- Míveldésünknek ahg van köre, melyben a haladás

vészét, szembetnbb lenne, mint a képzmvészet. Egész korábbi

mvészettörténetünk csak egyes, nagyon elszigetelt adatokból áll.

A reformkorszakban egymásután merültek föl jeles tehetségek,

kiket a külföld is nagyra becsül. így az építészet trén Schultz

Perenc, Vajda-Hunyad, a középkori gót stíl lovagvár helyre-

állítási terveinek készítje, Ybl Miklós, Schulek Frigyes s velk
többen, kik a fváros gyorsan szaporodó köz- és magán palotáit

emelték. A szobrászat terén a lelkes magyar Ferenczy István volt

az úttör, kinek utódai közül Izsó Miklós a magyar népalakok
jellemzetes alkotásában adta tehetségének legfényesebb bizonyí-

tékát, míg a monumentális plasztikában a korán elhunyt Fadrusz
János halhatatlan emléket hagyott. Képíróink közül világhírre

emelkedett id. Markó Károly eszményi tájképeivel. Ujabban egész

sora tnt föl a jeles festknek, kik közül hírre nézve legmagasabban
állanak Munkácsy Mihály, bibliai tárgyú nagy alkotásaival s komor
hangulatú magyar életképeivel, Zichy Mihály finom és erteljes

allegorikus rajzaival és vízfestményeivel, Benczúr Gyula történeti

képírásának ragyogó színpompájával, és Szinyei Merse Pál a világí-

tásnak és színeknek új hatásait megnyilatkoztató tájfest m-
vészetével. Közönségünkben azonban távolról sincs még ma sem
arányban a mízlés fejlettsége mvészeink számával. Annak
emelésére törekszenek mgyüjteményeink és társulataink. Ama-
zok közül legnevezetesebbek az 1846-ban megnyílt múzeumi Pyr-

ker-képtár, az Eszterházy-családtól megvásárolt Országos Kép-
tár és a Történeti Képcsarnok, melyek a Szépmvészeti Múzeumban
egyesültek. 1839-ben alakúit a pesti megyesület, melyet utóbb
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a nemzeti képcsarnok-egylet, a Képzmvészeti Társulat s a

Nemzeti Szalon követtek.^—^ Ujabban néhány nagyobb vidéki

városunkban is alakultak mpártoló egyesületek.

A közmíveltség leghatalmasabb elmozdítójáról, az ig^^y.

oktatásUyi/rl kell még röviden megemlékeznünk. Egész míve- ^'^^

ldési mozgalmunk 1825-ben épen a nemzeti nevelés kérdésének

országgylési tárgyalásából indult ki. Az átalakulás e téren is gyö-
keres és általános volt. Kezdetét vette iskoláink magyarosodása,

elbb a protestánsoknál, majd a katholikusoknál is. A tudományok
mívelése, a tanítás módja is egyre szabadabb és helyesebb lett. Még
a forradalom eltt (1844:) állítottak katholikus tanítóképzinté-

zeteket. A reáltárgyakban való kiképezteté^t a József-ipartanoda

eszközölte, melybl utóbb a megyetem lett, 1871-tl egyetemi

szervezettel. Az önkényuralom, bár az akkori kormány mindent
elkövetett iskoláink elnémetesítésére, józanabb oktatásmód beho-

zatalával, az általános tankötelezettség elrendelésével, rend-

kívül sok új népiskola fölállításával közoktatásunk fejlesztésére

nagy hatással volt. Az új alkotmányos kormány s az országgylés

nagy buzgalommal intézték e megmérhetetlen fontosságú ügyet.

Az 1868-iki XXXVIII. törvénycikk behatólag rendelkezik a nép-

nevelés emelésérl : a népiskolák (közösek vagy felekezetnélküliek)

szaporítása és javítása, polgári iskolák és tanítóképzk állítása által.

A középiskolák (köztük már számos reáliskola is) javíttattak,

tanárképzk és számos szakintézet létesültek. A középiskolákról

és tanáraik képesítésérl az 1883-iki XXX. törvénycikk intézkedik.

A fels oktatás emelésére is sok történt. l<^72-ben megnyílt a kolozs-

vári, 1874-ben a zágrábi egyetem, 1912-ben elrendelte a törvény-

hozás a debreceni és pozsonyi egyetem felállítását.^"—ii

Jegyzetek. 1. Az akadémia hathatósan megpendített eszméjét a négy els
alapítón kívül csakhamar sokan nagy áldozatokkal karolták föl. így gr. Teleki

József atyja : László 50,000 kötetet számláló könyvtárát ajánlotta oda. Mikor
az 1827 : XI. t.-c. az akadémia felállítását elrendelte, már 250,000 frtnyi adomány
volt együtt. A szervez bizottság, mely tervét kidolgozta, a négy els alapítóból

és 22 íróból állott. Munkálatára a kir. megersít válasz 1830. jul. 7-én jött ki,

s az új intézet még azon évi nov. 17-én gr. Cziráky Antal orsz. biró vezetése

alatt Pozsonyban hat osztálylyal (nyelvtudományi, filozófiai, történelmi,

mathematikai, törvény- és természettudom.) megalakult. Els elnökévé gr.

Teleki József lett (1830—1855), kit gr. Dessewffv Emil (1855—1866), b. Eötvös
József (1866—1871). gr. Lónyav Menvhért (1871—1884), Trefort Ágoston
(1885—1888), báró Eötvös Loránd (1889—1905) és Berzeviczy Albert (1905—)
követtek. Az els titoknok Döbrentei Gábor (1831—1834) volt, ki ellenséges

állást foglalt el a csakhamar hatalomra jutott Aurora-kör ellen s ez meg is

buktatta; utódai: Toldy Ferenc (1835—1861), Szalay László (1861—1864),
Arany János (1864—1879), Fraknói Vilmos (1879—1889). Szily Kálmán (1889—
1905) és Heinrich Gusztáv (1905—). Az akadémia munkásságának firányairól
és nevezetesebb mozzanatairól szólottunk a szövegben. Alakulásakor nyert szer-

vezetének helyesebb megA'áltoztatásán 1840—i6-ig dolgozott. Ez évben végre
volt hajtva az ügyrendi átalakulás, mely az osztályoknak önállóbb, tudományé

s

mködés tekintetében célirányosabb mozgását lehetvé tette. 1858-ban újra

némi szervezeti változáson ment át akadémiánk, mígnem 1870-ben az osztályok.
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melyeknek száma háromra szállott, külön elnököket és titkárokat választottak s

szakügyeikben még kiterjedtebb hatáskört nyertek. A tudományos munkásság
élénkítésére nem kis befolyással vannak a különböz : történelmi, nyelvészeti,

ixodalomtörténeti, régészeti, statisztikai és nemzetgazdasági stb. bizottságok.

2. Euripides, a három nagy görög tragikai költ (Aeschylos, Sophokles és

Eur.) egyike. Született 480 Kr. e. Salamisban, Archelaus macedóniai király ud-

varában élt s meghalt 406-ban. Iránya a bölcselkedésre és érzelmességre hajlik ;

a páthosz nála alantabb száll, a hsök emberiebbekké lesznek, mint két nagy
társánál, s a karok nem tartoznak bele drámái szervezetébe. Ezek közül neve-

zetesebbek : Alkestis (ford. Szabó Istv.), Iphigenia Taurisban (ford. Szabó K.),

Iphigenia Aulisban (ford. Szabó K. és Guzmics íz.), Medea, Aiidromache, stb.

Összes drámáit lefordította Csengeri János.

3. Cervantes Saavedra Miguel, kitn spanyol költ. 1547. okt. 9. szül.

Alcala de Henaresben ; ifjú korában katonáskodott, s a hires lepantói tengeri

csatában fél karját elvesztette ; algiri tengeri rablók fogságában öt évet töltött

;

élete végét egészen az irodalomnak szentelte s 1616. ápr. 23-án halt meg Mad-
ridban. Müvei közt, melyek elbeszélésekbl és színdarabokból állanak, méltán
világhír Don Quijote (1604—14), mely az akkoriban nagyon elterjedt lovag-

regényeket gúnyolja s utolérhetetlen humorával, életteljességével az újkori

regényt megalapítja. Kitn magyar fordítása Gyry Vilmostól való.

4. A Kisfaludy-Társaság 1836-ban alakult át országos intézetté 16 taggal

oly célra, hogy a Kisfaludy Károly emlékére begylt összeg maradékának
(4475 forint) kamataiból pályázatot hirdessen. Els igazgatója Fáy András
(1837—1839) volt, kit Jósika Miklós követett; els jutalmazottjai Tarczy
Lajos (a drámáról írt mve) és Pap Endre (Béla ballada) voltak. 1841-ben Toldy
indítványára mködési körét kiterjesztette s »magyar szépirodalmi intézet

«

nevet vett föl. Elnökké Jósika Miklós választatott (1842—48), kinek utódai

:

b. Eötvös József (1860—1871), b. Kemény Zsigmond (1871—73), Toldy Ferenc
(1873—76), Lukács Móric (1876—79), Gyulai Pál (1879—99), és Beöthy Zsolt

(1900—). A társaság 1848. február 6-ikától 1860. május 20-ikáig szünetehii volt

kénytelen. A pályázatain jutalmakat nyert munlták nevezetesebbjei : Nagy
Imre debreceni tanuló balladája : Árfád (1839), Arany János Elveszeti cdkot-

mánya, (1846) és ToldijeL (1847), Vörösmarty Himnusza, (iSiá), Grcguss Ág. tanul-

mánya A balladáról (1864) és Arany L.-tól A délibábok hse (1873). Ug\'aDe
társaság fölhívására írta Ipolyi Arnold Magyar mythologiá]&t s szintén az

kiadásában jelent meg Madách I.-tl Az ember tragédiája. A tagok száma
jelenleg : rendes 50, levelez 20. A Kisfaludy-Társaság kebelében alakúit és

mködik a magyar Shalcspere-bizottság, mely évkönyvöt is ad ki. ^

5. Társulatok. Az említett tudományos és irodalmi egyesületeken kívül

nevezetesebbek még a következk : a magyar orvosok és természetvizsgálók

vándorgylései (1841 óta), melyek több jeles monográfia készítésére szolgál-

tattak alkalmat ; a középiskolai tanáregyesület (1866), a földrajzi (1872), a
földtani és filológiai (1875), az archeológiai (1877) és heraldikai (1883), a nép-

rajzi, a pedagógiai, továbbá az erdélyi és a protestáns irodalmi társulatok (1888,

1889). 1877-ben nagyobbára ifjú szépirodalmi írókból Jókai Mór elnöklete alatt

alakúit a jelenleg Herczeg Ferenctl vezetett Petfi-társaság, mely nagy buz-
galommal alkotta meg a Petfi-múzeumot. E társulatok közül a legtöbbnek
saját folyóirata van. A vidéken szépirodalmi irányú intézetek vannak ; Pozsony-
ban, Sopronban, Fehérvárott, Pécsen, Marosvásárhelytt, Temesvártt, Debre-
oenbeai. Szegeden, Kassán stb. ; természettudományi : Kolozsvártt ; törté-

nelmi és régészetiek (többnyire múzeumokkal kapcsolatban) : Szombathelyen,
Tem«Bvártt, Pozsonyban, Déván, Kassán, Komáromban, Nagyváradon, Gyu-
lán, Gödölln stb.

6. A magyar hírlapirodalom gyors emelkedését semmi sem mutatja talá-

lóbban, mint újságaink gyors gyarapodása. Míg 1820-ban összesen csak 5,

1830-ban 10, 1840-ben 26, 1850-ben 9 magyar hírlap és folyóirat jelent meg
hazánkban, 1913 elején nem kevesebb, mint 1650.
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7. A magyar színmvészet még rövid történetének nevezetesebb alakjai

a következk : Kantomé (1798—1853), kinek hatalmas, hévvel teljes tragikai

tehetsége a budai színtársulat szereplése alkalmával 1833^1837 aratta babér-

jait ; Megyeri Károly (1798—1852) és Jancsó Pál (1761—1845) kitn komiku-
sok, amaz Pesten, ez Kolozsvártt ; Szentpétery Zsigmond (1798—1858), kinek
jóizü humora különösen a kedélyes apák szerepeiben mulattatta a közönséget

;

a sokoldalú Bartha János (1798—1852) ; a természettl rendkívüli színészi

adományokkal megáldott id. Lendvay Márton (1807—1858), ki nemes hévvel,

közvetetlenségével és szeretetreméltóságával a hs-szerelmes szerepkörben

addig páratlan sikereket aratott ; a mélykedély és mívelt fej Egressy Gábor

(1808—^1866), kinek kiváló jellemábrázoló képessége különösen Shakspere
hseit személyesítette megindító igazsággal ; Tóth József (1823—1870). ki fleg
az úgynevezett jellemszerepekben tnt ki ; Jókainé Laborfalvi Róza (1817—1886),

kinél szebben alig szavaltak valaha magyar verset.

8. A képzmvészetek minden ágában mutathatunk fel ma már kiválóbb

tehetségeket. Ilyenek építészeink közül Hild Lipót (Szt. István-bazilika), Ybl
Miklós (Margit-fürd, operaház), Schulek Frigyes (HalárSzbástya), Skahiiczky

(egyetemi könyvtár), Steindl Imre (új országház), Lechner Ödön (iparmvészeti
múzeum), Alpár Ignác (gazdasági múzeum) stb. Szobrászaink közül : a lelkes

Ferenczy István,ki tisztán nemzeti mvészet alapítására törekedett, melynek
még anyaga, a márvány is magyar legyen ; tanítványa Izsó Miklós, ki a ma-
gyar genreben volt kitn ; az újabbak (Engel József, Huszár Adolf, Stróbl

^ajos, Zala Györgj-, Fadrusz János) a monumentális szobrászatba mentek
át. A festészetben Markó Károlyon, Zichy Mihályon, MunkácsjTi és Barabás
Miklóson (hosszú idn keresztül leghíresebb arcképfest) kívül nevezeteseb-

bek a rajzban kitn Liezenmayer Sándor (Faustképek), a színekkel tün-

dökl Benczúr Gyula (Szent István keresztelése, a milleniumi hódolat),

Wagner Sándor (Csikósok, Cirkus) és Madarász Viktor (Hunyady László).

Jeles freskó-festk : Than Mór és Lotz Károly (a múzeum és vigadó lépcs-
háza, az operaház) ; tájfestk : Keleti Gusztáv, Ligeti Antal, Pál László,

Mészöly Créza, Szinyei Merse Pál. — Már idszakunk elején volt hazánkban
több képtár. 1822-ben említtetik a budai Brunswik-féle s a várpalotai gyjte-
mény : az Eszterházy- és a gr. Viczay-féle képtár Pozsonyban, stb. — Eötvös
1839-ben alapította Pesten az els megyesületet ; késbb keletkeztek a nem-
zeti képcsamokegylet s a képzmvészeti társulat, utóbb a mintarajziskola

8 a festészeti mesteriskola. A kormány ösztöndíjakkal, vásárlásokkal stb.
^

igyekszik a mvészeteket emelni ; e célból szerveztetett 1871-ben az országos
'

képzmvészeti tanács.

9. Zene. Költészetünk fejldésére V-étségtelen hatással volt a magyar ze-

nének szélesebb kör míveltetése is. Jelesebb zeneszerzk még a XVIII. század
végérl s a XlX-nek elejérl Verseghy Ferenc és Pálóczi Horváth Ádám, ki
egy nevezetes népdalgyjteményt hagyott hátra. A híres Haydn József m-
vei között is sok magyar stilt találunk, st egy mag\-ar versre (Csokonaié)
is írt dallamot. A mdalok írásában kitnt Spech János, ki sokat dolgozott fel

Kisfaludy Sándor dalaiból. Winkler Angelus Károly, a nádor zongoravirtuóza,
kitn dalokat és zongoradarabokat írt ; így Klein Henrik is, Hmmel és Erkel
Ferenc tanítója. 1822-ben írta Kolozsvártt Ruzsicska József az els magyar
operát, Béla futását ; Ruzsicska Ignác pedig Veszprémben zenefüzeteket adott
ki, melyekben Lavotta, Csermák és mások mveivel találkozunk. így Mátrar
(Rothkrepf) Gábor is tevékeny részt vett a magyar zene fejlesztésében, egy-
szersmind zenetörténelmi kísérleteket is közölvén az akkori folyóiratokban.
Ezeken kívül említend Rózsavölgyi Márk, ki különösen a tánc-zene alakulá-
sára gyakorolt befolyást egy pár virtuóz cigánynyal (Bihari). Az opera terén
1822 óta hallgattak, mígnem újabban Szerdahelyi József, Császár. Doppler,
Mosonyi (Szép Ilonka, Álmos), Erkel Ferenc (Hunyady László, Bánkbán),
Mihalovich Ödön (Eliána) és gr. Zichy Géza (Rákóczi) léptek föl. A szakaszos
dal végre Egressy Béninél érte el tetpontját. A nemzeti zenede 1848-ban, az
országos zeneakadémia pedig, Liszt Ferenc vezetése alatt, 1875-ben nyílt meg.
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10. Tanítás. A nemzeti míveltség alapja, az iskolaügy terén rendkívül
haladást találmik a reformkorszak alatt. Ennek elején kath. iskoláink még
az 1806-iki szabályzat szerint latin nyelven s szorosan vallásos irányban m-
ködtek. De már az 1844-iki országgylés által felállított 5 tanítóképz intézet

nyelve, néhány tárgyat kivéve, magyar. A reformátusok Debrecenben 1798
óta tanítanak magyarul. 1852-ben gyökeresen átalakult tanítási rendszerünk,

mely addig, csekély változásokkal, a régi maradt. Középiskoláink növendékei
érettségi vizsgálatra köteleztettek ; behozatott a görög nyelv és a tanárvizs-

gálat ; lOOJ-nél több új népiskola állíttatott ; Pozsonyban megnyílt az els
reáliskola. De a tanítás nyelvévé, a hol csak lehetett, a németet kényszerí-

tették. 1861-ben újra visszanyerte a magyar nyelv jogait, s az oktatás azon
tanterv alapján történt, melyet Lonovics József elnöklete alatt egy bizottság

dolgozott ki. 1867 óta a tanügy terén élénk munkásság uralkodik. Nép-, közép-

és szakiskoláink (kereskedelmi, gazdasági, tengerészeti stb.) száma napról

napra szaporodik, négy új egyetem nyílt meg, tanárképz intézetek alapíttattak,

országos közoktatási tanács és tanfelügyeli hivatalok szerveztettek s az egész,

tanítás rendje is még folyamatban lev javítás alá vétetett.

11. A könyvnyomdák és könyvkereskedések számának emelkedése is

egyenes bizonyítéka a közmíveltség haladásának és terjedésének. 1889-ben

volt Magyarországon 513 köujní^nyomda, Budapesten 79 ; könyvkereskedés

az egész országban 448, a fvárosban 61.

37. A költészet áttekintése.

A A magyar reformmozgalom kezdete határk költésze-

mozga-tünk fejldésében is, mely a fölébredt nemzeti szellemet ép
lom és annyira táplálta, mint a mennyire viszont táplálkozott belle.

szét. A nagy mozgalom indító elvei voltak : nemzetiségünk érvényesí-

tése és haladás a míveltségben. Ezeknek felelt meg a költészetben tá-

madt ellenhatás is egyfell az irodalomban uralkodó klasszicizmus

egyhangúsága, tartalmatlansága és a képzeletet megköt bilincsei,

másfell a közönségnél tetszets népies múkedvelség durva, sok-

szor alacsony maradisága ellen.

Rqman- A tettekre készül nemzet reményét egy szebb jövben

mus s erejét a megindult küzdelemhez legfképaz si dicsség lelke-

sít emlékeibl merítette ; ezenkívül a kor elodázhatatlan önismeretre

szólította, érdekldését felhítta saját erejére, életére, társadalmára,

sajátságaira. A képzelet oly idkbe szállott vissza, melyeket eddig

csak ritkán keresett föl : a régi nagyság napjaiba ; s oly tárgyakon

pihent meg, melyeket az elbbi tudákos, általános emberiségre

törekv költészet lenézett : a magyar élet képein. Kisfaludy Károly

vígjátékai és beszélyei, Vörösmarty eposzai és Katona BánJchánisb

új irányt hoztak a magyar költészetbe : romanticizmust. Ez irány

uralkodott akkortájt a nyugateurópai irodalmakban is. De míg itt

megindítója s hosszú idn át táplálója a vallásos elv s képzelg

rajongás volt a középkor társadalmi és állami viszonyai iránt, nálunk

a nemzeti irányt vallotta f-törvényének, míg a politikában határo-

zottan a reforu zászlaja alatt küzdött. A múlt hagyományainak

ápolása amott csak fantasztikus álmodozást, itt tevékeny reményt

ébresztett. Az átalakulás nem történhetett egyszerre. Eleinte csak
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H mithologiai képek kiküszöbölésére, a képzelet szabadabb röptére,

nemzeti tárgyak feldolgozására, a jellemzetesnek és egyéninek

bátrabb jelentkezésére s a nemzeti versmódnak némi alkalmazására

szorítkozott. Fképvi?eli Kisfaludy Károly s Aurórálának dolgozó-

társai voltak : Vörösmarty, Bajza és többen, kik Pestet az irodalom

állandó központjává tették. Szellemök gyorsan uralkodóvá lett az

irodalom egyéb köreiben is. Kazinczyék merev idealizmusával és

örökös lírájával szemben új, szabadabb szellemet s új mfajokat
tettek kedveltekké : az eposzt (Vörösmarty, Czuczor, Horvát Endre),

a drámát (Kisfaludy Károly, Katona, Vörösmarty, Fáy, Kovács

Pál), a balladát, a költi beszélyt, a románcot és a novellát (Kis-

faludy K., Vörösmarty, Garay, Kovács Pál, Gaal József, Vajda

Péter). Az Auróra-kör irányát Kisfaludy Károly halála után is

hn képviselte a tovább folytatott Auróra, majd az Athenaeum,

mely irodalmunkban egy ideig vezérszerepet vitt. Méltán nevez-

hetjük el róluk e kort, melynek végén az eposz örökségét a regény

vette át. Míg egyfell Jósika, az époszírók utódja gyanánt, a régi

nemzeti erények, hstettek, erkölcsök új színezet rajzaival tett

rendkívüli hatást, másfell Eötvös Karthauzija, azon szellemi forron-

gás költi képével ragadta el korát, melynek a mi, nyugothoz egyre

jobban közeled társadalmunk is már-már részesévé lett.

A negyvenes évekkel, amint a rendi alkotmány hova Népies

több sikerrel ostromoltatott, egyre nagyobb figyelem fordult \°zet'

a nép felé. Egyéb viszonyai közt költészete is érdekldés, majd
búvárlat és tanulmány tárgyává s az igazi, a szó szoros értel-

mében vett nemzeti költészet forrásává lett. Népdalok és me-
sék gjnijteményei jelentek meg, s a mköltészet tartalmára és

formáira egyre jelentékenyebb hatást gyakoroltak. A nemze-

ties kifejezés és felfogás többé-kevésbbé sikerit kísérletei helyett

a mvészetbe oltott népi elem egy, minden ízében, tárgyaiban,

érzésében, alkotásaiban és versmódjában nenizeti költészetet ter-

mett, melynek lírája inkább a tiszta dalban s kisebb fest költe-

ményekben, mint ódái emelkedésében tnik ki, míg eposza naiv,

gyermeteg s tiszta nemzeti természetével az igazi eposz meg-
valósítására igyekszik. A magyar ritmus uralkodóvá lesz. F kép-

viseli e költészetnek Tompa, Petfi és Arany, mindahárman a nép
gyermekei. Petfi lírája maga a megnemesített népköltészet : meleg,

szinte, nemes, természetes és ers, mint ez. Idegen szellemnek

nyoma sincs rajta többé ; túlzásaiban ép annyira magyar, mint
erényeiben. Arany mindjárt utána lépett föl s ToZ(?ijával foglalta

el az els helyet elbeszél költészetünkben. Tárgyait mind a magyar
nép költi hagyományaiból meríti, s a legmagasabb összhangban
mutatja be a népköltészet felfogásának és nyelvének tiszta naivitását

az alkotó mvész biztos öntudatosságával. Epikus munkái alko-

tásuk tökéletességére, jellemrajzaik erejére, nyelvök zamatos tiszta-

ságára nemzeti mköltészetünk remekei. Petfihez és Arünyhoz



sorakozik Tompa, költi kedélyének csöndes borongásával. A kevés-

sel elbb oly népszer eposz Garaynál elsekélyesedett s maga mes-
tere, Vörösmarty, már ekkor inkább a lírában tündökölt hasonlít-

hatatlan ékesség nyelvével, mely hol szenvedélyes, hol méla hazafi

•érzésének volt tolmácsa. A drámában is, a franciákat utánzó hatás-

vadászó szertelenségek (Jósika, Kuthy, Czakó) és Shakspere egyre

nagyobb kiterjedésben folytatott tanulmányának némely jeles

gyümölcse (gr. Teleki László) mellett, e korszak termett és érlelt

meg egy nemzeti mformát : Szigligeti népszínmüvét, míg a regény
terén a legnagyobb magyar regényíró : Kemény Zsigmond lépett

föl, a múlt korok szellemének és viszonyainak mély és költi fel-

fogásával és lélekrajzainak megragadó igazságával. Beleszól a regény
a kor tusaiba is : Eötvös Falu jegyzje a leghatásosabb támadások
•egyike volt a nemesi kiváltságok és a megyei rendszer ellen s egy-

szersmind a magyar szatirikus költészet els dicssége,

"dalom
-^ forradalom utáni idkben is költészetünk f díszei :

utáni Arany, Kemény és Tompa maradtak. A nagy nemzeti csapás

^ze^. után, melynek fájdalmát különösen Tompának keserg alle-

góriái és Arany mély érzés lírája fejezték ki legigazabban, alig

hangzott el Tompának >>A madár fiaihoz<<, az ifjú énekesekhez, inté-

zett szózata : költészetünkben új és élénk mozgalom támadt, mely
mind máig tart. Az ujabb költk jelesbjei : Gyulai Pál, Szász Károly,

Lévay József és többen — egyszersmind nagyobbára mbírálók —
a nemzeti mköltészet hagyományait folytatták és elveit védel-

mezték. Elbb a realizmus túlzásai ellen kellett síkra szállniok,

s az ízlés, a mvészet törvényeit hangoztatniok, forradalom után

fellépett költinknek egy nagy csapata ellen, melyet Petfi félre-

értése népiesség helyett vidékieskedésre, ízléstelen szilajságra és

sallangos cifrálkodásra vezetett. Utóbb a külföldi irodalmaknak

mind nagyobb számmal és sikerrel átültetett remekei (Szász Károly)

egyfell, a sallangosok elleni visszahatás túlzása másfell, egész

ellenkez irányba terelték legújabb költészetünket, mely ellen meg
a nemzeti irány hangoztatása lett szükségessé. Ügy látszik, mintha

a nemzet jogainak kivívása, az alkotmány visszaállítása után,

mióta a haza fiait küzdelem helyett munkára szólítja, a nemzeti

eszme varázsa költinkre csökkent volna. A legjelentékenyebb m,
melyet a forradalom utáni idszakban fellépett költ alkotott,

Madách Ember tragédiája, az emberi bizalom és hit nagy költe-

ménye, mely a nemzeti csüggedés napjaiban gyökerezik. A regényt

legnagyobb és legmaradandóbb hatással Jókai Mór mívelte, kinek

utódai közül Mikszáth Kálmán és Herczeg Ferenc a legkiválóbbak.

Fel- Ezek szerint költészetünk fejldése Kisfaludy Károlytól
osztás, mostanáig három fejezetre osztható : az Auróra és Athenaeum
korára, a nemzeti mköltészet aranykorára és mai költészetünk ismer-

tetésére. Ezek után sorozzuk negyediknek a tudományos irodalom

•áttekintését.
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ELS FEJEZET.

AZ AURORA ÉS ATHENAEUM KORA.

38. Kisfaludy Károly.

Az új magyar romantikának, a nemzetiesebb irányú költé-

szetnek megkezdje Kisfaludy Károly volt. Magyar színmvel

•bódította meg elször a közönséget, s a ma;gyar társasélet rajzaival

elsben az vígjátékaiban és víg beszélyeiben találkozimk. Egyike

volt legnagyobb és legjótékonyabb hatású íróinknak mind a közön-

ségre, mind megifjodó irodalmunkra. Sokoldalú tehetsége a költé-

szet minden nemében — a drámaiban, a líraiban és az elbeszél-

ben — becses munkákat adott.

Kisfaludy Károly, Sándor testvéröcs cse. Téten, Gyr vm. giet-

szül. 1788. febr. 5-én. Tüzes természete, melybl életének sok i'^J^a-

szerencsétlensége fakadt, korán összeütközésbe hozta gyri tanáraival,

st utóbb atyjával is. A jószív, de féktelen íiú tizenhat éves korá-

ban katonának állt, résztvett a francia háborúban, harcolt a.leobeni

csatában s fhadnagyságra vitte. Sándor bátyjának példája már
katona korában irodalmi kísérletekre csábította ; több verset és

színdarabot írt s Pesten néhány idsebb íróval megismerkedett.

1811-ben kilépett a katonaságból, s ezzel végkép magára haragí-

totta atyját, ki levette róla kezét. Meglehetsen festvén, ecsetével

akarta fenntartani magát. Egy ideig Bécsben tartózkodott, majd
elkeseredetten indult neki a nagy világnak és sanyarú éveket töltött

külföldön, különösen Olaszországban. E vándorlás, mely alatt a

nyugoti költészettel megismerkedett, rendkívüli befolyást gyako-

rolt írói fejldésére. 1817-ben került vissza hazájába s egy darabig

Pesten egy becsületes vargánál nyomorgott, ki képeit árulgatta.

Ez idbl való festményeinek egy kis gyjteménye látható az aka-

démia Kisfaludy-termében. Nehéz sorsában az 1819-ik év jelent

fordulót, mikor a fehérvári színtársaság az Tatárok Magyarország-

ban cím drámájával- kezdette meg pesti szereplését. A színm
rendkívüli hatást aratott, melytl ösztönöztetve, a nagyon gyorsan

dolgozó Kisfaludy még abban az esztendben több drámát (Ilkát

négy nap alatt készítette el) és vígjátékot írt. A következ évben

ismét néhány darabot bocsátott közre, melyek javították sorsát és

növelték hírét. Már nem volt kénytelen elhamarkodni munkáit,

nagyobb figyelemmel dolgozott,, mélyebben gondolkozott, több

Beöthy : Irodalomtörténet. II. 2
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gondot fordított a nyelvre, tanulmányozta a magyar történelem

korszakait, melyekbl tárgyait merítette. A külföld jeles íróival,

különösen Shakspere-rel és a németekkel behatóan megismerkedett,

ismereteit minden irányban gyarapította, elannyira, hogy a fiata-

labb irodalomnak csakhamar ó lett Kazinczy helyett mestere és

vezére. Az ó vonzó egyénisége, költi híre, nagy világ- és ember-

ismerete, gazdag olvasottsága és jeles itéltehetsége köréje gyj-
tötte a régibb írók közül gróf Teleki Józsefet, Kulcsárt és Horvát
Istvánt, Szemere Pált, Vitkovicsot, Kölcseyt és Fáy Andrást, az

Ifjabbak közül Vörösmartyt, Czuczort, Bajzát és Toldyt. Munkái-
kat hozzá vitték bemutatni, tanácsot tle kértek s az szelleme az

egész ifjú költészetre hatá'rozó befolyással volt. Az Auróra cím
szépirodalmi évkönyvet 1822-ben Kisfaludy az új irány gyakorlati

képviselésére alapította, mely Kazinczytól mind messzebb távolo-

dott, s melytl az agg mester egyre hidegebben fordult el. A szín-

pad és almanachja számára szakadatlan dolgozott Kisfaludy még
hosszú, sorvasztó tüdvészének kínjai között is, mely 1830. nov.

21-én oltotta ki életét, ép azon perd)en, midn barátai híri vették,

hogy a Pozsonyban alakult akadémia nyelvtudományi osztályá-

nak els helybeli rendes tagjává neveztetett. Az egész nemzet gyá-
szolta halálát s az emlékszobrára (Ferenczy Istvántól a Múzeum-
kertben) begylt összeg maradéka tette a nevérl nevezett szép-

irodalmi intézet, a Kisfaludy- Társaság tkéjének alapját.

Kisfaludy Károly legsrbb babérait kétségkívül drámai mun-
káival aratta, melyek hírét megalapították. Jó magyarságát tolmá-

csolja minden sora, különösen komolyabb színmveiben még a

hazafiaskodással sem fukarkodott. Az ers, sokszor dicsekv nemzeti

érzés, az si dicsség élénken színezett képei, a magyar élet szeret
rajza nem tévesztették el hatásukat. Bár a külföldi példáknak,

különösen Shakesperenek s a németeknek, ers befolyása tagadha-

tatlan nála, benyomásait egészen magyar színben tudta vissza-

adni, s a korabeli európai színpad legnépszerbb írójának, Kotze-

buenak ^ hatása alatt is, mely számos jelenetében, helyzetében,

motívumában nyilatkozik, tökéletesen ment tudott maradni a híres

német író erkölcsi léhaságától.

Drámái. Komolif színmveinek értéke igen különböz. A legelsk,

a Tatárok és Ilka, igazi drámai élet és jellemek nélkül való kísér-

letek, melyeknek hatását maga Kisfaludy gúnyolja egy xéniájá-

ban ^
: >>Gyz a magyar s tapsra ez ottfenn (t. i. a karzaton) elég.<<

A Hunyadiak korából vett drámasorozata (Kemény Simon, Szilágyi

szabadulása. Mátyás deák, Hség próbája. Barátság és nagylelkség)

csak gyér cselekvény dramatizált történeti képek. — Magasabb
törekvést látunk Stibor vajdában, melynek szenvedélyes hangja az

elnyomott nép védelmében sokakat megdöbbentett. A vajda való-

ságos ördöge, hóhéra jobbágyainak, kiknek egyikébe, a szép Gun-
dába, fia beleszeret. A felbszült Stibor dühét gonosz neje, Dobrochna,
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egész rültséggé fokozza, s midn Gundát és háza népét kiirtja,

ezzel végromlást hoz. családjára, melynek reményét, fiát, tönkre-

teszi. A dráma emlékeztet Schiller Ármány és szerelemére. Bár Stibor

jelleme hihetetlenül, majdnem az állandó bsz dühig túl van csi-

gázva, már itt ersebb drámai szenvedély lüktetését érezzük. —
Legkitnbb drámája Kisfaludynak Iréné, melynek tiszta tragikai

eszméjéhez fogható kevés van irodalmmikban. Eredeti forrása

:

egy anekdota Mikes Kelemen leveleiben, melyet elször Bolyai
dolgozott föl drámává. Irénébe, egy Konstancinápoly elfoglalásánál

foglyul esett görög leányba, a hatalmas török szultán, Mohamed
beleszeret. A leány azt hivén, hogy, mint a császár felesége, segít-

het valamit leigázott hazáján, htelen lesz ehhez és régi jegyeséhez,

s Mohamednek nyújtja kezét. A török harci párt, élén Zagán basá>

val, rossz szemmel nézi, hogy a szultán szép neje kedvéért szegre

akasztotta hódító kardját. Mindent elkövetnek megbuktatására, s

mikor Mohamed meggyzdik róla, hogy Iréné, nemes okból bár,

de mégis csak csalta szerelmével, kedvesét a lázongó népnek fel-

áldozza. A kitn alapeszmén kívül az érdekfeszít s költi helyze-

tek egész sora gyönyörködtet ; számos összeütköz érdek lanka-

datlan és feszít harca készíti el a kifejlést. De sarkhibája ez alko-

tásnak, hogy Iréné átengedése Mohamed iránt és így tragikai vétke

nem lesz teljessé s a szultán boszúja sem indokolttá. Utolsó mun-
kája Csák Máté volt, melynek becses töredéke érdekes kortörténeti

kép, Shakspere úgynevezett históriáinak modorában.
Kisfaludy drámáinál becsesebbek vígjátékai. Méltán nevez- yj-g.

ték t el legnagyobb érdeménél fogva a magyar vígjáték aíy-J^tékai.

jának. A magyar társaséletet, ennek eszmekörét, alakjait, hangját,

félszegségeit és szeretetreméltóságát vitte elször színpadra, még
pedig oly csekély, majdnem semmi elzmény után, amit találhatott,

valóban elismerésre méltó ügyességgel. Legismertebbek a Kérk,
Csalódások és a Leányörz. Az elsben Baltafy kapitány Mali nev
leányát, ki fogadott testvérét, Károlyt szereti, vagy Szélházynak,
a kényes klföldiesked uracsnak, vagy Perföldynek, a deákos
prókátornak, szánta. A kérk megjelennek s a szerelmeseken a
furfangos Lidi segít ; kiadja magát a kapitány leányának s így
magához hódítván az udvarlókat, ezeknek haszonlesése kiderül.

Károly és Mali egymásé lesznek s Lidi a különben jóravaló Per-

földynek nyújtja kezét. — A Csalódások hse Lombay, a hiszé-

keny és tervkovács uradalmi inspektor, ki ervel gazdag házas-
társat akar szerezni fiának, Eleknek, és fogadott leányának, Lidi-

nek. Föl akarja használni földesura összezördülését mátkájával
s amazt Lidinek, ezt Eleknek szánja. A bonyodalom mulatságos
jelenetei után kiderül, hogy a szerelmesek htlensége csak látszó-

lagos és arra való volt, hogy egymást egy kissé meggyötörjék, s a
darab végén kiki párjával boldog lesz.— A LeányrzsiZ öreg Sziklási

;

húgát, Nellit, minden férfitekintet ell meg kell védelaaeznie, mert
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már atyja eljegyezte s másba szeretett. Kedvese, Lángay, azonban
föltalálja Sziklási házánál s egy Morlai nev fiatal emberrel ajtón,

ablakon, kerítésen törnek a házba, tömérdek bajt és gondot okozva

a leányrznek. Végre kiderül, hogy a Nellinek szánt vlegény nem
más mint Morlai, ki lemond róla, s a szerelmesek közt ezzel elhárít-

ván az akadályt, Sziklásit végre megszabadítja gondjaitól.

E vígjátékok mind (jóllehet bonyodalmuk majdnem kivétel

nélkül alakoskodásra, átöltözésre, félreértésre van alapítva) nem
csekély leleményességgel készültek. Nagy . érdemök tárgyaiknak,

alakjaiknak, hangjuknak igazi magyarossága s az a minden keser-

nyésség nélküli, igazi jókedv, mely. elejétl végig pezseg bennök.

Felfogására jellemz a vidám szeretet, melylyel a magyar életet nézi

s erkölcsi erejében való hittel tréfálkozik gyengeségein, ferdeségein.

Keményebb, haragos szatirikusnak jóformán csak a nemzettagadó-

val szemben mutatkozik. E magyaros szín, a magyar alakok sike-

rit rajza volt az, a mi Kisfaludynak mindjárt els, bohózatosább

vígjátékaiban elragadta a közönséget és kritikát, mely épen ez

okból az elsbbeket jobban magasztalta. Pedig a mint komoly

színmvei haladást mutatnak a lovagdrámától a tragédiához, ép

úgy emelkedik komédiáiban a helyzetvígjátéktól a jellemvígjáték

felé. Kisfaludy a mulatságos, gyakran torz vonásokkal jellemzett

alakoknak egész seregét teremtette, melyek közül nem egy (mint a

durva beszéd, de egyenes szív falusi gavallér : Mokány, a férjhez

vágyó vén szz : Luca kisasszony, az üres fej és kényesked uracs :

báró Szélházy) a magyar komikus költészetben félszázadon keresztül

újra meg újra különböz nevek alatt föltámadtak. Különös elisme-

résre méltó Kisfaludynak talpraesett, friss, mag\'aros szólásmódok-

kal fszerezett, csattanós dialógja is. Említést érdemel, hogy a

Pártütkhen már népszínmi elemeket, indítékokat találunk.

Eibe-. Jelesek Easfaludy vig elbeszélései, elsk e nemben s a mi

^^seí a hangot illeti, valóban mintaszerek. Egyikök sem kerekedik

szerves egészszé, de mindegpkök kitn rajzát adja egy-egy alak-

nak, számos mulatságos helyzetben. így Tollagi Jónás els része

egy pallérozatlan, de becsületes falusi ifjú baklövéseit beszéli el

Pesten, hol járatlansága a nagy világ szokásaiban mindenféle nevet-

séges helyzetbe keveri, de jó szive végre is megszerzi neki válasz-

tottját. A második részben féltékenysége van mulatságos jelenetek

egész során át csúffá téve. Sulyosdi Simon kitn képe egy mihaszna

agglegénynek, ki tétlen életét eszem-iszomban és heverésben tölti

s a hol csak kérnek megjelenik, rendesen késn jár. Mindenütt

derit és józan életfilozófia. E jóíz tréfák valóban emlékeztetnek

a régi, patriarkhális magyar házak ártatlan vígságára, melyek éle-

tének számos jellemz vonását tartották fenn.

Versei. Líráján többféle hang zendl meg. Majd szenvedéseinek

emléke hangzik költeményeibl : Honvágya., »a sötét olajfák illatos

hsében bolyongó vándor<< édesbús panaszával, s Mohácsdi, borús,
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erteljes és mégis gyöngéd, képeivel, melyek végül a honíiremény
lelkesedésébe olvadnak, a legsikerültebb magyar elégiák közé tar-

toznak. Máskor meg annyi akadálylyal megküzdött lelkének frisse-

sége a dalban, még pedig a népdalban keres kifejezést. Harminc-
három csinos népdalában, melyek hol bánatosak, hol tréfálkozók

(méltán híresek a Rákosi szántó, Szülföldem, Vedd sarlódat, Nézd a
hegyek. Most jer Iwzzám), a gondolat és érzés igazi naivitása még
nem tudja megtalálni mindig a nyelv tiszta, népies egyszerségét.

Tagadhatatlan hatással volt rá Kisfaludy Sándor modora, ki a szív

érzéseit szerette a természet képeivel magyarázni. Románcai, elbe-

szél költeményei meg, az akkori német költészet hatása alatt, a

sötétet, rejtelmeset keresik : Álmatlan királya, már közel jár a ballada

mai formájához. Az Eprészleány meghatóan kedves leleményével s

festéseinek és érzésének üde bájánál fogva a legszebb magyar költi
beszélyek közé tartozik. Legkevesebb értékek s nyelvökben is

legkeresettebbek bölcselked költeményei.

Jeg:yzetek. 1. Kotzebue Ágoston Ferenc Férd. (1761—1819) a maga
korában egjnke volt Németország leghíresebb színmíróinak ; Oroszországban
magas hivatalokat viselt, sokfelé bolyongott hazájában s végre egy tanuló
tre által erkölcsi hitványságának esett áldozatául. Helyzetvígjátékai (Klein-

stüdter) rendkívüli leleményességrl tanúskodnak, míg drámáit (Menschenhass
und Reue) a társadalom vétkeinek édeskés és érzelgs legyezgetése jellemzi.

2. Xéniának (ered. = vendégnek szánt ajándék) a rövid, élces. tanító

irányú (s többnyire irodalmi dolgokkal foglalkozó) költeményt nevezzük, mely-
nek els mívelje Martialis, nagyobb hírre emelje Schiller volt Musenahna-
?i«cAjában.

39. Katona József.

Katona József, egy igénytelen ügyvéd, épen abban az a
évben készítette el Bánkbáfi cím szomorújátékának átdolgozá- ^^^^'

sát (1819), melyben Kisfaludy Károly Tatáraival els drámaírói sorsa.

diadalait ünnepelte. A Bánkbánt nem koszorúzta hirtelen szerencse,

st még az észrevétetésre is hosszan kellett várakoznia. 1814-ben,

Döbrentei izgatásaira, néhány fiatal erdélyi mágnás 1000 váltó-

forintot tett össze, melybl két, a kolozsvári színházban eladandó
eredeti drámára hirdettek pályadíjat. A pályázatra indult szomorú-
játékok közt volt Bánkbán is. Az eredmény csak 1818-ban hirdet-

tetett ki : legjobbnak Tokody János Pártosság tüze cím drámája
és Bolyai Farkas színmvei találtattak; de a jutalom csak föl-

tételesen, bizonyos változtatások követelésével Ítéltetett oda.
Katona átdolgozta tragédiáját, mely figyelmet nem ébresztett,

s 1819-ben el akarta adatni a székesfehérvári színészekkel Pesten,

de a cenzúra megtiltotta. 1821-ben kinyomatta ; de a munka soká
olvasatlan hevert a könwárusok polcain. Els biztos adatunk
szerint színre 1834-ben került elször Kolozsvárott, hol a legnagyobb
magyar tragikus színész, Egressy Gábor választotta jutalom-
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játékául. A közönség és kritika elbb csendesebben, majd egyre
több elismeréssel adózott a rendkívüli drámaírói tehetségnek, mely
Bánkbánhan nplvánult. A kritikában els méltánylója Vörösmarty
volt ; legkitnbb magyarázói : Arany és Gyulai. A hosszú észre-

vétlenség oka a viszonyokban rejlett. Az irodalom a drámától is

els sorban nyelvbeli csinosságot követelt s e részben Bánkban
még korától is elmarad, jóllehet drámai erre és jellemzetességre

darabos nyelvét máig sem érte utói egy színmírónk sem. A közön-
ség meg hazafiaskodást, a nemzeti hiúságnak való hízelkedést várt
a költtl s ezt Katonában nem találta. De id haladtával, a kül-

földi remekek ismeretének terjedésével, fejlett az ízlés s az egyre
forrongóbb közhangulat alkalmasabbá lett az ersebb szenvedélyek
hatalmas rajzának, egész történeti életnkben gyökerez mély
eszméjének megértésére. Mikor azonban Bánkbán els nagy diadalait

kezdette ünnepelni (1845), mikor a mbírálat kimondta, hogy ím ez

legkitnbb magyar tragédiánk, mely, a shakspereieket kivéve,

bármely külföldi drámával kiállja a versenyt : a költ nem élvez-

hette már dicsségét, ismeretleniil és koszorú nélkül szállott sírjába.

Katona Élete változásokban, eseményekben nem gazdag, Egy
élete, szegény kecskeméti takácsmester fia volt s 1792-ben november
19-én született. Az eszes fiút derék atyja, ki maga is irogatott verse-

ket, tehetségén fölül neveltette a pesti, kecskeméti és szegedi iskolákon,

majd jogi folyamra ismét Pestre küldötte. Míg itt az ügyvédi pályára

készült s fel is esküdött ügyvédnek, megismerkedett a fvárosban
idrl-idre megforduló színtársaságokkal s egész szenvedélye a

színház lett. Színész és drámaíró akart lenni, s míg az egyetemi

köny^'tárban mohón gyarapította ismereteit, álnév alatt évekig

játszott, mint mkedvel. Szerelme is az akkoriban híres énekes

színészn, Déryné iránt a színpadhoz kötötte. Számos darabot

fordított és írt (Ziska, Monostori Veronka, Hédervári Cecília, Luca
széke. Szent István, Jeruzsálem pusztulása stb.), melyek azonban
csak német lovagdrámák átdolgozásai vagy utánzatai. Nagy tehet-

ségének és tanulmányainak, melyekkel Shaksperebe és a magyar
történelembe mélyedt, igazi gyümölcse csak a késbbi Bánkbán
volt, melyet maga elsszülöttének mond elszavában, a többieket

csak gyakorlati kísérleteknek tekintvén. Az erdélyi kudarc s köny-

vének is hideg fogadtatása elkedvetlenítette. A félreismertetés,

meg nem hallgattatás keser fájdalmai közt örökre elnémult. Szülei

iránti kegyeletbl, kiket nem akart megszomorítani, végkép ott-

hagyta a színpadot. Kecskemétre költözött, hol 1820-ban ügyésznek
választották. Tekintélyes üg}^éddé emelkedett és sok jót tett a

szegényekkel ; de mégis csöndes komorságban töltötte napjait s

tévesztettnek tartott életét 1830 ápril 16-án végezte be.

A Bánkbán meséje röviden a következ : Míg II. Endre

^bán"
távol jár, Gertrúd királyné kormányoz idegen udvarával,

meséje. A nemzet nyomora kitörésre serkenti az elégületlen furakat.
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élükön Peturral. Egy udvari vigalom nyitja meg a darabot, melyben
a királyné öcscse, Ottó, el akarja csábítani Bánk nádor ifjú nejét,

Melindát.' A nádor, kit az elégületlenek titokban haza hivattak

krútjából, véletlenül tanuja Ottó föllépésének, s mire magához tér,

hogy lesújtsa a csábítót, már tanuja neje visszautasításának is.

Fölzaklatva siet az összeesküdtek közé, kik a zsarnok királyné

halálát határozzák. De a sérelme dacára is még h és lovagias Bánk
lecsöndesíti ket. Ekkor értesül Biberachtól, egy kóbor szerencse-

vadásztól, hogy Melindának ez éjjel kell áldozatul esnie. A felb-

szült bán elbb gyilkosságra gondol, azután, ha még lehet, neje

megmentésére. De már minden kés, boldogsága fel van dúlva.

Sivár kétségbeesésében nejét is bnösnek hiszi s megátkozza gyer-

meköket. Kiírthatatlan gyanú ver fészket szívében, hogy a királyné

a fbnös s egy udvarhölgy kétes szavai is élesztik gyanúját. Lelke

háborgását még jobban felkorbácsolja egy volt jobbágya, Tiborc,

ki a nép Ínségét jött panaszolni hozzá, Gertrúd és az idegenek fosz-

togató uralkodása alatt. Bánk végkép ki van forgatva magából

;

hsége, lovagiassága elnyomva s csak a boszúra gondol. Siet a

királynéhoz, ki még szemrehányásokkal ingerli. Ottó megpillantása

legmagasabbra csigázza Bánk dühét s megöli Gertrudot. Meg-
érkezik Endre, hogy törvén\i; lásson a bnösök fölött. Az össze-

esküdtek már szétszórva, elfogva, legyilkolva ; Peturt és háza népét
lófarkon hurcolják. Bánk még büszkén vádolja a királynét, de

a hogy Endre párbajra szólítja neje becsületéért, lesújtva teszi le

kardját. Melinda holttestének látása, társainak vádja, kik meg-
vetik a ngplkost, végkép megtörik.

Ez a legjobb magyar szomorújáték tartalma. Tragikuma Tragi-

tiszta és teljes : a hatalmas és nemes Bánkot a szerencsétlenjeimmel,

körülmények ölyvetekre ragadják, mely egész valójával ellenkezik.

ö, a törvény re, megtapodja a törvén}i;, a lovag egy védtelen n
gyilkosává lesz, a h alattvaló felségsértvé és lázadóvá. Ezzel,

midn elrablott boldogságáért és megsértett becsületéért boszút

áll, semmivé teszi létének egész erkölcsi alapját. Jellemének minden
vonása, lelki állapotainak rajza és fejlesztése minden ízében h és

megragadó. A férj szerelme, a nagjúr büszkesége becsületére, az
alattvaló hsége, az államférfi mérséklete és hazaszeretete képezik
jellemének elemeit, melyeknek egyensúlyát felforgatja a sors, s

vészes küzdelembe keveri ket eg\Tnással. Nem kevesebb hséggel
és ervel van rajzolva a többi alak. Különösen kitn Petur, az

elégületlen magyarnak ez si faj képe ; királyához h, de a törvény-

ért lázadásra kész, szenvedélylyel gylöli az idegent, rajongó, er-
szakos és rövidlátó. Gertrúd, a ggös és hiú királyné, ki öcscsére

kudarcáért neheztel ; az ártatlan és gyöngéd Melinda, kinek világi

tapasztalatlansága lesz veszedelmévé ; Tiborc, panaszának egyszer,
jellemzetes s mégis emelkedett hangjával ; a haszonles Biberach,

ki neheztelésének oktalan fellobbanásával elször tagadja meg s el
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is veszti magát : — mind mesteri alkotásai egy nagy jellémrajzóló-

nak és mély érzés költnek.

Szerke- Bánkbán alakítva is jelesül van. A ketts cselekvény

:

zete. az összeesküvk és Bánk családi szerencsétlensége, csak látszóla-

gosan az. A Gertrúd kormánya és udvara erkölcstelenségének magya-
rázatára szolgál mindakett. Melinda sorsa az okok egyike, az elé-

gületlenség a következés. Azontúl a kett Bánkbánra hatásában

mind boszújának elhatározásakor, mind katasztrófájában teljesen

"egygyé olvad. Míg a történelmi érzéknek is kiváló bizonysága e-

szomorújáték, melynek minden eszméje, érzése, alakja egy-egy h;
vonás a kor rajzához, addig méltán lephet meg bennünket ritka

színszersége. Csupán darabos, sok helyen nehézkes nyelvét hibáz-

tathatjuk s ezt sem drámai er szempontjából. Gondoljunk még
a hasonló vonásokra, melyek a Bánkban keletkezése idejének és a:

benne festett kornak képe között mutatkozik (idegen udvar és taná-

csosok, alkotmány- és szabadságellenes uralom, országos nyomor).

E hasonlóság vezeti a költ képzeletét és érzését a két összeütközésre :

aa idegen udvar és a magyar fajszeretet, azután a királyhség és a

nemzeti érzés között. Százados küzdelmeink legmélyebb tragikai

indítékaiból sztte tragédiáját, mely egész drámairodalmunknak
nemcsak legköltibb, hanem legnemzetibb alkotása.

40. Kisfaludy Károly iskolája. — Fáy.

Gombos Még Kisfaludy Károly és Katona József eltt lépett

Bolyai. íöl két, nem tehetségtelen színmíró : Gombos és Bolyai,

kik mindaketten az akkori német költészet hatása alatt állottak.

Gombos Imre (1791—1840), kancelláriai tisztvisel, majd heves-

megyei adminisztrátor, több színmvet írt, melyek közül azonban
egyet sem nyomatott ki. Sokáig híres volt Esküvés cím drámája.

A herceg fia párbajban megöli Corunnát, kinek jegyesét, Júliát

elraboltatta ; atyja halált mond a gyilkosra s mikor megtudja, hogy
ez saját fia, zárt sisakkal megví vele és elesik ; a tilalom ellen fel-

emelt sisakrostély elárulja a fiúnak, hogy atyját ölté meg, mire

öngyilkossá lesz. Az egészen az akkor divatos német végzettragé.

.

diák 1 befolyása érzik, melyek személyeinek sorsát nem jellemök,

szenvedélyeik, hanem a vaksors intézi. Fel-feltn költi melegség

mellett, sok benne az érzelgés, túlzás, szertelenség. — Bolyai Farkas.

(1775—1850) marosvásárhelyi tanárral is, ki mathematikai mim-
káival (Tentamen) európai hírt szerzett nevének, hazafias lelkese-

dése kísérletet tétetett a költészet terén. 1817-ben Öt szomonl-

játékot adott ki s utóbb még két darabot. Színmvei, melyeket,

niint más munkáit is, mindvégig név nélkül bocsátott közre, szín-

padra sohasem kerültek, de Erdélyben sokáig szívesen olvasták

ket. Valóságos könyvdrámák, tele áradozó, sokszor homályos,
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a német idealistákra emlékeztet bölcsejkedéssel, melynek somn"
azonban nem egyszer találmik szép, költi gondolatokra. Leg-
élénkebb még Pausanias, a spártai hs története, ki egy perzsa

leány szerelme miatt lesz hazaárulóvá, tle vette Kisfaludy Károly
az Iréné és Kemény Simon tárgyát.

A gyors és zajos sikernek, melyet Kisfaludy a dráma és novella

terén kivívott, természetes következése volt, hogy számosan indul-

tak utána. Követi közül legtöbben nemcsak az általa mívelt nemek-
ben próbáltak szerencsét, hanem egyenesen az magyaros szelle-

mében dolgoztak. Ez iskolából került ki a magyar társadalmi reqény

és a népszínm kezdete.

Társai közül legkiválóbb volt Fáy András (1786—1864), páy
ki Kazinczy példáján felbuzdulva, már jóval elbb lépett ^^^te.

ugj-íin fel, (fe munkásságának java erre az idszakra esik. Fáy
egyike volt legderekabb és leghasznosabb íróinknak és polgáraink-

nak. Kohányon. Zemplén vármegyében született, ifjú korában
hivataloskodott Pest vármegyében, melynek egy ízben ország-

gylési követe is volt. Munkásságát hosszú élete végéig nemzeti
haladásunk ügyének szeiftelte. Az irodalom, köz- és társasélet terén

egyenl buzgósággal izgatott takarékpénztárak felállítása, a pesti

állandó színház, a nevelésügy javítása, az életbiztosítás, protestáns

felekezetek egyesüléses más közérdek ügyekben. Az akadémiának
1830-tól tiszteleti tagja, a pesti színháznak s a Kisfaludy-Társaság-

nak rövid ideig igazgatója volt. ,

Fáyt, mint írót, szellemének végig friss egészsége, józan -pdy

életbölcsesség, derit kedély s mindig gyakorlati hasznosságra moséi.

való törekvés jellemzik. Valóságos vidám bölcs. Ép szemei föl-

fedezték a legrejtettebb gyarlóságokat is, melyeken sohasem
keseren, de mindig jóakaróan nevetett. Azt tartotta, hogy az
emberek maguk sorsuknak kovácsai, s akik közülök gyarlók is,

a világért, sem javíthatatlanok. Találékony feje végtelen számú
példát eszelt ki oktatásukra, s ezeknek természetes, magyaros,
jóíz eladásába sohasem fáradt bele. Haladást hirdetett a mívelt-

s.égben, de úgy, hogy nemzetiségünknek netlegyen ártalmára. Egyé-
niségét leghívebben fejezik ki meséi, melyeknek els gyjteménye
még 1820-ban jelent meg, a második pedig 1825-ben. összesen
több mint hetedfélszáz prózai állatmesét, parabolát, aforizmát ^

írt. E rövid, csinos, jól gondolt és elbeszélt költeményekben
tömérdek helyes életigazságot érzékített meg, számos emberi és

nemzeti gyarlóságot, félszegséget és elítéletet gúnyolt ki (mindjárt
ajánló levele a nagymájú lúdhoz is kitn szatíra a mecénásokat
vadászó írókra), és sok jó tanácsot osztogatott, gyakran nagyon is

hosszan idzvén az úgyis szembeszök tanulságoknál. E mesék,
melyeket németre s angolra is lefordítottak, irodalmunkban a leg-

jobbak közé tart-oznak s a nemzeti lélek képét a reformkor elején

a legérdekesebben és tanulságosabban tükrözik. A példákban-
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beszélés annyira természetévé lett, hogy eladása másnem mvei-
ben, elbeszéléseiben és színdarabjaiban is tele van képekkel és

Drámái, hasonlatokkal. Az utóbbiak között legnevezetesebb A régi

^pénzek cím vígjáték (1824), mely két indítékból van szve. Kardos,
a, fösvény uzsorás csúfíátétele az egyik s egy családi dráma a másik

:

báró Tordayné hosszú keresés után, az emlékül adott régi pénzekrl,
feltalálja Károly fiát, ki a Hóra-zendülés alatt veszett el, mint
gitármester éldegélt és kedvese, a báróné nevelt leánya után Pestre

vándorolt, hol anyát és feleséget talál. A vígjátéknak gyarló szer-

kezete ellenére is sok érdeme van : számos jól rajzolt alakja (a fös-

vény, a koldusok, Víg Feri), élénk komikai érrl tanúskodó jele-

netei s eleven, ötletekben gazdag nyelve. Kevésbbé sikerült Fáy
hosszadalmas komoly drámája : a Két Báthory, mely azonban szin-

tén ment mind az érzelgéstl, mind a zordon vadságtól. — Nagy
A Bél- érdeme még, hogy írta az els magyar társadalmi regényt

:

*ház." 3. Bélteky-házat (1832). E nemben már elbb is tett egy sike-

rült novellával, a Különös végrendelettel, kísérletet. Fáy regénye

a reformkor küszöbén mutatja az átalakulni kezd magyar társas-

életet. Ennek f képviselje Bélteky Mátyáfe : egy lármás, mulatsá-

goknak, vadászatnak, semmittevésnek él nemesember, ki a dorbé-

zolásban, tékozlásban, hetvenkedésben keresi a magyarságát. Az új

idt, a komoly szándékokat fia. Gyula képviseli, ki mostohája miatt

elhagyja az atyai házat, nevelnek megy idegen födél alá s végre

volt gazdájának, Uzaynak özvegyével új eszmékben, új törek-

vésekben él családot alapít. Az egész regény négy-öt háznépnek
össze-vissza bonyolított története, melynek fonalát nem vezeti

mvészi kéz, a szerkezet zavaros, sokszor ügyetlen, az elbeszélés

pedig tele van tanító elmélkedéssel, különösen a nevelésrl. De a

nemzet erejébe, jövjébe vetett bizalom, mely a regényt áthatja,

a józan, ders életnézet, mely belle kisugárzik, egypár kitnen
festett alakja (Bélteky Mátyás, a régi magyar nemes, Porubay, a

félszeg, de becsületes tudós, Leguli, a pörhajhász prókátor és töb-

ben), eredeti rajzai, elmés, természetes, könnyen folyó nyelve és egész

szellemének tsgyökeres •magyarsága : a magyar regény úttöri

között elkel helyet biztosítanak Fáynak.

(jaai E vidám, nemzeties irány mveli között tisztes helyet
József

. foglal el a székely eredet, termékeny Gaal József (1811-^

1866). ö is Kisfaludy Károly mnemeiben és szellemében dolgozott

;

els vígjátékának (A király Ludason, 1837) még tárgyát is abból

a korból választotta, melyet mestere leginkább kedvelt volt. Mátyás

és menyasszonya, Beatrix ismeretlenül akarnak találkozni ; de a

kölcsönösen felvett álarc alatt is kiki abba szeret, aki élete-párja

lesz. Már e darabja tanúskodik érzékérl a kerek szerkezet, könnyed
eladás és komikai jellemzés iránt. Ez utóbbi tehetsége legersebben

mutatkozik Gvadányi után készített Peleskei nótáriusáhsLn (1838),

mely a magyar vidéki s városi élet komikus rajzaival, hsének
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ügyesen kidomborított jellemképével s az utolsó felvonások mulat-
ságos, furcsa bonyodalmával máig a legnépszerbb magyar bohó-
zat. Vígjátékai közül legjobban tetszett a Szerelem és champagnei.
Ezeken kívül a közönség nagyon szerette Gaal regényes és humoros
tárgyú novelláit s Szirmai Ilona cím történeti regényét, melynek
f érdemét regényes tárgyába vegyül komikus részletei alkotják.

Alföldi képeiben a magyar puszta rajzát vezeti be költészetünkbe.

Ide számítható még Kovács Pál (1808—1886), ki a magyar Kovács,

nemesi életnek, dimántúli úri házaknak számos h és derült jf^^b
képét festette, részletezésre hajló, de mégsem nehézkes modorával.
Rövid vígjátékai, szójátékokkal tréfálkozó elmefuttatásai, de külö-

nösen víg beszélyei (Lúdcomb, Ki hitte volna ?) soká közkedveltség-

ben állottak. — A szenvedélyes, éles hírlapíró, Csató Pál (1804

—

1841) élénk, könny felfogásával és sima, változatos eladó mód-
jával kétségtelen tehetséget tanúsított mind a társalgási vígjátékra
(Megházasodtam), mind a komoly beszélyre (Szerelemmel nem jó
játszani). Munkásságát fontossá teszi, hogy ebben mutatkozik els
nyoma a francia költészet újra éled hatásának. Stíljének válasz-

tékos gondja és elméssége ; novelláiban a szenvedély hevesebb
hangjai és eleven rajza ; drámai törekvéseiben a daljáték, vaude-
ville meghonosítása (Tolvaj) : mind ennek a hatásnak nyomai. —
Jahah István (1798—1876), ki mint dallamszerz és mfordító is

szerzett érdemeket. Falusi lakodalmánsik vidám, szelíd humorával
és kedélyességével, s Zsarnok apa cím drámájának (a leányát
Budetin várába befalaztató, kegyetlen Szúnyogh Gáspár) sikerült
jellemzéseivel tnt ki.

Míg Fáy, Gaal, Jakab vígjátékainak népies jelenetei- Bohózat-
ben a népszínm csiráját kereshetjük, emlékezzünk meg a ír^k.

törekvésekrl is, melyek az ekkoriban nagyon divatos német bohó-
zatnak magyar formát óhajtottak adni. Legtöbb sikert e téren
Gaal József aratott, ki mellett úttörk gyanánt a magát >els magyar
humoristának<< nevez Munkácsy János (Garabonciás diák) és Balogh
István (Ludas Matyi) említendk. Lazán szerkesztett, tündéres
darabjainak, melyeket még németes zene kísért, legfbb érdeme
egypár eredeti alak.

Jegyzetek. 1. A német végzettragédiák voltaképen rémdrámák, melyek>
ben az ember egy-egy átok varázshatalma alatt szenved és pusztul el. A ro-
manticizmusnak egy elfajzása az egész ; f míveli : Werner Zakariás (Február
24-dike) és IVIüllner Adolf (A vétek).

2. Aforizmáknak vagy aforizmusoknak oktató irányú, töredékes gon-
dolatokat nevezünk, paraboláknak pedig olyan elbeszéléseket, melyek egy-
egy hosszabban kivitt hasonlattal valamely élctigazságot érzékítenek meg.
Legszebbek vannak a szentírás új szövetségében.
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41. Vörösmarty Mihály.

irodai- E komak, a tespedésbl tettekre ébredés korának, a.

"ban^ szárnyra kapott képzelet szabadságának, a haza jövje felli

mély aggodalomnak s az európai eszmék felé közeledésünknek leg-

hatalmasabb kifejezést Vörösmarty Mihály adott. Kisfaludy Károly
körének legfbb s az egész magyar költészetnek egyik els dísze .
Hírét epikus munkáival alapította meg, különös vonzalommal a drá-

mát mívelte s legnagyobb a lírában volt. Eposzainak hatása politikai

fontosságú ; drámáinak költi értéke és Skakspere-tanulmányai

irodalmunk fejldésére nemesít befolyást gyakoroltak; lírája, a

legnemesebb életfelfogás és legmélyebb hazaíi-érzés tolmácsa,

sohasem fog becsben veszteni. Költi pályája három korszakra

oszlik : az elsben (1825—^1831) az epikus, a másodikban (1832

—

1844) a drámaíró, a harmadikban (1844—1855^ a lírikus áll eltérben.

Ifjú- 1800-ban, dec. 1-én született Puszta-Nyéken, Fehér megyé-
sága, i^en, hol hasonnev atyja gazdatiszt volt. Iskoláit Fehérvártt

kezdte, majd Pestre került, hol korán árván és szegényen maradván,

a maga erejébl tanítgatással kellett fenntartania magát, s özvegy
anyját, Csáty Annát is segítenie. Azután nevelnek ment Tolna

megyébe, Börzsönybe, a Perezei-családhoz, s a jogot magánúton
tanulta. 1823-ban esküdött föl á királyi táblához jegyznek, a követ-

kez esztendben lett ügyvéddé ; de az ügyvédséget sohasem gya-

korolta. A csendes és szorgalmas fiúban korán ébredtek költi haj-

lamok, melyeket Kazinczy és Virág könyvei, azután Homer és

Shakspere munkái élesztettek s két derék pap barátja : Teslér László

és Egyed Antal (Ovidius fordítója) bátorítottak. Kisebb becs lírai

költeményeken kezdte, majd a romantikus Hség diadahnával az

elbeszél nemben is kísérletet tett ; de legnagyobb szeretettel a

drámához (Salamon király, Zsigmond) fordult. Néhány apró költe-

menyén kívül mi sem jelent még meg tle nyomtatásban, mikor az

1823-iki\fí^é6e c. zsebkönyvnek egy, feltnést alig ébresztett közle-

ménye oly munka megkezdésére lelkesítette az ifjú költt, mely

Székely hírét mindörökre megalapította. Aranyosrákosi Székely Sándor,
Sándor, akkori tordai unitárius pap, késbb püspök, kis hskölteménye
volt ez : A Székelyek Erdélyben, melyben a magyar eposz elször

tért vissza sforrásához : a nemzeti mondához. A véres csata után,

mely Atilla birodalmát romba döntötte. Imák bujdosó himjait a

Tisza mellékérl egy futócsillag keletnek vezérli, s Hadúr, a nem-
zeti isten (ez elnevezés Székelytl ered) fölfedezi elttük a Tündér-

kertnek nevezett székely föld titkait : egy oroszlán riz ott arany-

almát, azaz Kaimbár dák fejedelem, a régi dák istenek utolsó leány-

maradékát, a szép Aliránt. írnák legyzi az oroszlánt, meghódítja

az aranyalmát s népének hazát nyer a Tündérkertben. A kis eposz

nem a régi magyar hsköltemények szokott formájában, alexandri-
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nekben, hanem hexameterben van írva. De nemcsak formája új és

-szokatlan : anyaga, meséje, felfogása, hangja egyaránt. Üj és újító

szellem leng benne : a magyar ósmondákból meríti tárgyát, összeszövi

ezt egy, a hagyomány vékony szálaiból költött nemzeti mitholó-

giával, áthatja lelkesedésével a régi dicsség iránt s ezzel a nemzeti
regényes eposz útját megmutatja.

Á közélet szünetelésének, a nemzeti tétlenségnek, elnyo--^o«p-

matásnak e dicstelen napjaiban nem egy költnk képzelete eposz

foglalkozott a múlt nagyság képeivel. Székely költeménye \l\l\'

gyújtó és iránymutató szikra lett nálok. Fábiáij Gábor, ki Ossiant

és Hafizt fordította, Buda és Atilla viszályát akarta megénekelni
s bele is kezdett Buda haragja c. hskölteményébe, melyet Vörös-
marty sikere után félben hagyott. Czuczor lázas hévvel írta meg
az Augsburgi ütJcözetet. Vörösmarty is olvasta Székelyt s útbaigazí-

tást vett tle. Az keblét is aggodalommal töltötte el a nemzeti-
séget és szabadságot fenyeget veszély, s a nemzet ellenálló mozgal-
mának els jeleire, a hazafi remény és kétségbeesés közt fogott a
honfoglalás megénekléséhez. Zalán futását valóban a kor hangulata
szülte. A hanyatlás képeitl fordult a múlthoz : a hon szerzé-

sét mutatta fel, mikor elvesztésétl félt. A nemzet hatalmát, az
egység erejét hangoztatta, mikor hazafias lelkesedés, bizalom ébresz-

tésére legnagyobb szükség volt. Tizenegy hónap alatt készítette el

Zalánt s 1825-ben adta ki. Bár elfizetje kevés (mindössze 88),

de hatása országszerte rendkívüli nagy volt. A nemzeti keserv-

hangja élénk visszhangra talált, s a fiatal költ híre egyszerre betöl-

tötte a hazát. Az irodalmi köröket, különösen Kisfaludy Károlyt
és barátait, elragadta Zalán, melynek költjében nagy nemzeti
epikust üdvözöltek.

Zalán futása méltó volt az ünnepeltetésre ; de rendkívüli fy^;5^
érdemei mellett nagy hibái is vannak. Tárgya a honfoglalás leg-

fontosabb mozzanata, melyben Árpád leghatalmasabb ellenségét,

•Zalánt, gyzi le : az alpári ütközet. A bolgár fejedelem büszke paran-
.csára, hogy azonnal hagyja el földét, Árpád hadüzenettel válaszol
s az elfoglalt földekrl összehívatja vitézeit. Ezek között van az
ifjú hs Ete. Árpádhoz mentében megáll Bodrogközben, hol az
elaggott vitézek ütöttek tanyát, s betér Hubához, kinek leányát,
Hajnát szereti. Míg Zalán görög és bolgár segédhadai (a fényes és
ravasz Philóval, a rettenetes erej Viddinnel s a szép, szilaj, gálád
Csornával) megérkeznek, a magyar csapatok is sietnek fejedehnök-
höz. De ellenségök, a gonosz isten : Ármány akadályokat gördít
útjokba, s hogy békén hagyja ket, áldozatul követeli közülök azt,
a ki legnagyobb boldogságot vár. A hs Ete fölajánlja magát nemze-
téért. Titkon ugyanazt teszi a bánatos idegen Laborcán is, kit harc-
vágya hazájának és kedvesének elhagyására birt. A bodrogi hadakat
megtámadja Csorna, az ellen seregének egy részével ; Ete elszántan
öldökölve keresi halálát, de Hadúr megtartja. Laborcán küzdelme
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hevében felnyitja a görög Antipater nejének sisakját, ki férjét férfi-

ruhában követte ; megszereti ót, ismét élni óhajt, de Ármány áldo-

zatát követeli s Antipater dárdája átszúrja. Ezt meg a gaz Csorna
keríti hálóba s gyilkoltatja le ; felesége utána hal. A bolgár had meg-
veretik s a fseregben is viszály üt ki a bolgárok és görögök között,

épen mikor Árpád Alpárra érkezik seregével s Hadúr segítségét

kéri a nagy csata eltt. Étét a múlt ütközetben elesettek temetésére

küldi a Bodrogközbe, hol azonközben a leigázott idegen földnépe

is fellázadt az aggok ellen s földönfutókká tette ket. Huba elveszti

leányát, Hajnát, ki eltt megjelenik a délszaki tündér s szerelmét kéri.

Midn a h Hajna nem hallgatja meg, bújában egy tündérlovat

(Tomboli) ajándékoz a szép leánynak s maga semmiségbe oszlik.

Ete ezalatt temeti a halottakat ; de Csorna csapata ráront. A harc-

ban újra vesztesek a bolgárok, s Csornát Ete elejti. Kedvesére is

rátalál, s a lázadó pórokat levervén, Huba házanépét visszaviszi

tanyájára. A nagy magyar hadsereg is Alpáron áldozás és lakoma
után megtámadja Zalán hadait. Az ütközet változásainak, a nagy-

számú párharcoknak leírása három éneket tölt meg. Részt vesz-

nek a küzdelemben az égiek is ; Hadúr leveri és pokolba kergeti

Ármányt. A már lankadó magyarokba Árpád önt új lelket, ki az

ellen legnagyobb hsét, Viddint, ejti el. A diadal az övék s Zalán

Nándor felé menekül.

Zalán A honfoglalás e nagy költeményének tárgyát Vörös-

^ása*^ marty igazi költi érzékkel választotta az Anonymusban talált

mondák közül, összeolvaszt benne történetet, hitregét és mondát

;

de ez utóbbiak szegénységét nem bírja fedezni. Mithologiája : a két

isten szembeállítása, költileg nem terméketlen, de képzelmi és

allegóriái vegyülékeivel sem nem elég következetes, sem nem elég

naiv. A monda vékonysága hatott arra is, hogy cselekvénye nem kere-

kedhetett ki. Mintegy ketté látszik szakadni két hssel : Étével és

Árpáddal, kik két, össze nem olvasztott történet központjai. A harcok

rajzában nyugalma csak látszólagos ; inkább terjengés az, mint nyu-

galom. Árpádot magasra állítja, de alakja belevész a fényárba,

mely körülveszi. Azonban Zalán mégis nagy tehetség munkája,

melynek mély költi hangulata, gazdag képzelete, bájos festései

és hasonlíthatatlan nyelve méltán ragadnak magukkal. Különösen

köUöi érzésének és nyelvének elragadó varázsa az, melyben a Zalán

hatása gyökerezik. Nem tárgyias nyugalommal beszél, hanem elégikus

bánattal és ódái föllengéssel ; érzéseivel színezi végig és szaggatja

meg helyenként elbeszélését. Számos alak, szenvedély, érzés igaz

és megható : a hs Ete, e pogány lovag, a vérszomjas és feslett

Csorna, az elbízott és kétségbees Zalán, s mindenekfölött a bájos

Haj na. Míg csataképei változatosságuk ellenére is végre fárasztókká

lesznek (kitnek Ármány jelenéseinek fantasztikus képei), leg-

megragadóbbak azok az epizódok, melyeknek tárgya illett a költ
elégiái hangulatához : a bús Laborcán, Antipater nejének sorsa,
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a tündér és a bujdosók. Legmeglepbb volt Vörösmartynak nyelve,

e képekben, hasonlatokban, új kifejezésekben és fordulatokban

gazdag nyelv, mely az újítókat és ósdiakat egyaránt bámulatra

ragadta. Hexameterei méltán állhatnak meg a görög mellett. Üj
volt és mégsem új e nyelv, mert csak a régi alapján újított ; mvészi
és mégis magyaros. Bájos és kifejez, zengzetes és harmonikus,

érzést hangoztató és színekkel kápráztató, hogy méltán el lehete

mondani róla : >>Igy még nem zenge magyar lant !<<

Vörösmarty Zalán után több kisebb epikai munkát írtvörös-

s egy nagyobbá is fogott (Magyarvár), melynek tárgyát az "^^^^7

smagyar nemzeti életbl akarta meríteni, de abbahagyta. eposzai.

Valószínleg ennek egy töredéke a Ro?n, melyben egy ifjút, kinek a

Rom-isten három álmát teljesítette, elégedetlensége mindentl
megfoszt. Az egész gyönyör allegóriája az akkori magyar közálla-

potoknak s tragikus apológiája a hazaszeretetnek. Szépiákban a
harcból hazatér Ugod álhíreket hall nejérl, Zenedrl, s midn
útközben paizsának mását Orbainál látja, vad féltékenység ébred

benne, az ifjút kegyetlen üldözbe veszi Leányvárig, s hazatérvén,

ártatlan nejét megöli. E két elbeszélés cselekvénye kerekebb, mint
Vörösmarty többi eposzáé. A Tündérvölgy voltaképen egy tündér-

mese : Csaba vitéz kedvesét, Jevét, visszavívja Döngörétl, s midn
a Napfia ragadja el, neki indul Tündérországnak s onnan is vissza-

hozza. Cserhalom a. kunok vereségét s Etelka megszabadítását László

által, Eger pedig Dobó hs védelmét énekh. Egyiknek szerkezete

sem elég ers, a szenvedélyek harca sem eleven, de egyes részleteik,

különösen lírai hangulatú epizódjaik hasonlíthatatlanul szépek. —
Vörösmartynak kétségkívül legldtünbb epikai alkotása a Két
szomszédvár. A harcból megtér Tihamér a Káldoroktól egész nemzet-
ségét kiirtva találván, László királyi;ól engedelmet nyer, hogy az
ádáz család tagjait egyenként párbajra híhassa. Az ellenséges vár
szolgái, utóbb magok a Káldorok egymásután hullanak el csapásai

alatt. A két Káldor-ifjú tévedésbl eg}Tnást öli meg. A családból

nem marad más, mint Enik ; a rettent vész ezt is sírjába dönti.

De a szép szz árnya nem hagyja pihenni Tihamért, bujdosni zi
a világba. E négyénekes eposzt a tragikai összeütközés hatalma,
a szenvedélyek sötét s mindent megemészt vadsága, az igaz-

ságszolgáltatás költi ereje, a szerkezet kereksége s az elbeszélés-

fenséges nyugalma Vörösmarty minden enemú költeményei fölé

emeh. Ezzel (1831) mindörökre búcsút is vett az eposztól, mely
ebben az évtizedben, 1820—1830 között a magyar költészetnek uralkodó
mága volt.

Terjed hírével sorsa is javult. 1828-ban átvette a Tudó- Szer-

mányos Gyjtemény szerkesztését s öt esztendeig folytatta, \^é|e.'*"

Résztvett az Ezeregy Éjtszaka néven ismert arab regegyjtemény
fordításában s az egész az felügyebte alatt készült. 1830-ban tag-

jává választotta az új akadémia, lelynek nyelvészeti munkássága-
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ban, vitáiban, határozataiban és kiadásaiban elkel része volt.

1837—1843 pedig Bajza és Toldy társaságában az Athenaeumot
szerkesztette.

riimái. Lírai és epikus munkáinak els gyjteményét 1833-ban
kiadván (3 kötet), innen kezdve egészen els szenvedélyéhez, a
drámaíráshoz, látszott visszatérni. Pedig ez tehetségének leggyön-
gébb oldala volt. Tanulmányozta Shaksperet s a francia romantiku-
sok hatásos modorát. De sem gyorsabb haladású cselekvényre, sem
határozottabb jellemrajzra, sem a szenvedély drámai nyelvére nem
tudott emelkedni. Itt is a lírikus érzelmessége s az epikus szélessége

uralkodnak. Jambusai bármi szépek, nyelve bármi zeng és költi
gondolatokban gazdag, drámáinak szini hatása csekély s legfeljebb

egyes jelenetei drámaiak. Els színmvei Salamon és a Kont törté-

netét tárgyazó Bujdosók (átdolg. 1827 és 28) nem mások, mint
dramatizált történeti képek. A Fátijol titkaiban, a nemesebb szerel-

met dicsítve, költi vígjáték alkotására törekedett, szemben az
akkori színpadi komikumnak sokszor lapos prózájával ; de szerkezet

tekintetében gyönge mvet adott. Tragédiái sorát a Kincskeresk
nyitják meg (1832), a fukar Zágony történetével, ki a szegény Szi-

lágytól megtagadja leánya kezét. A szeretket Vári, ki titkon hara-

miavezér s szintén kérje Jolánnak, kincscsel hitegetve az erdbe
csalja, hol rablókkal támadtatja meg. A küzdelemben mind a hárman
holtan maradnak s a pénzvágyó Zágony talál ugyan kincseket, de

családja s minden öröme árán. Érdekes, hogy a magyar szegény-

legény e szomorújáték népalakjai közt lép be elször mköjtésze-

tünkbe. Míg a Kincskeresk a kísérteteshez vonzódó, akkori német
színm nyomát mutatja, Vörösmarty késbbi tragédiáin már inkább

á francia romantika hatása érzik. így a Vérnászon is (1833), mely
akadémiai koszorút nyert. Hse Telegdi, ki ártatlan gyermekeit

kitéteti, s htlenséggel vádolt neje halálának lesz okozója. A gyer-

mekek felnnek és az atya utóbb beleszeret saját ismeretlen leányába,

Lenkébe. Nül is veszi ; fiát pedig, ki mint martalóc tört atyja várába,

meggyilkoltatja. Tanár, a remete, kit egykor neje kedvesének tartott,

felfedezi eltte, hogy Lenke s a megölt Kolta az gyermekei.

A felfedezést életével fizeti meg. Lenke fátyolt ölt, Telegdi pedig

rjöngésében öng^alkossá lesz. — Marót bán (1838) gyermekkorában

elrabolt testvérét keresi s Haszán bég fogságába jut. Míg itt senyved,

egy Bod nev kalandor török elcsábítja a íján nejét, Tdát, kit ura,

Haszán számára kellett volna elrabolnia. Marót háza elpusztul;

Ida, hogy férjét megváltsa, maga adja magát Haszán kezébe ; a bán

Bodban testvérére ismer, ki vele együtt fegy\^ert fog a török ellen,

Idát egy gyilokkal megmenti a gyalázattól s elesik. — Az Áldozat

(1840) is, mint az elbbiek, csak befejezése gyanánt tnik föl egy

régen folyó történetnek. A honfoglalás korában játszik. Az shazá-

ban maradt magyarok közül az ifjú Szabolcs a honfoglalók után jó,
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hogy fölkeresse eltnt kedvesét, Zénót. Ezt már el is hagyta csábí-

tója, Zaránd, sót, hogy összekelhessen Szabolcs testvérével, Csilár-

ral, föl akarja áldozni. De Szabolcs útjába áll s párbajban elejti.

Ezek Vörösmarty tragikai tárgyai. Kétségkívül mindegyikben van
tragikus elem ; de személyei, hsei nem igen vannak élesebben,

erósebben rajzolva. Drámai eróvel csak egyes jelenetek hatnak

(Marót és Bod találkozása, Zaránd és üldözje). Míg utolsó drámáját :

Czillei és a Hunyadiakat megint csak történeti rajznak nevezhetjük,

Vörösmarty színmveinek jótékony hatása gyanánt különösen azt

emelhetjük ki, hogy a színpadi nyelvet költibbé tette.

A drámai nemben Vörösmartynak legkitnbb, az egész Cson-

magyar költészetnek egyik legbájosabb alkotása a Csongor j'^^^^^

és Tünde cím drámai költemény (1831), melyet megjelenésekor

sem a közönség, sem a kritika (az egy Kölcseyt kivéve) nem fogadott

kedvezen. Tárgyát a régi Árgirus-féle széphistóriából meríti, sok-

képen megtoldva s átalakítva azt. Csongor keresi Tündét ; de

Mirigy, a vén boszorkány, az sgonosz képviselje, üldözi ket. Az
ördögfia kt ól hiába szerzi meg Csongor a varázsszereket ; leszállítják,

mieltt célt érne. Xemcsak akadályokkal, hanem kvséitéssel is kell

küzdenie, míg végre hsége diadalt arat s a tündérfánál egyesül

Tündével. A mese szövésében van ingadozás és következetlenség

;

de a magyar költi nyelvnek legszebb diadala e m. A szere-

lem költibb, melegebb ékesszólással sohasem szólott ; a költi
motívumok gazdagabban sohasem áradtak. Helyet talál benne
mindaz, amit csak költivé tehet a ragyogó képzelet : a humorral
rajzolt reális élet (Balga és Ilma), mély reflexiók (a király és társai,

az Éj), a szív egész világa, bohóság és tündérkedés. Mindez ezer

színben tündökl nyelven, melynek gyöngéd zenéje, finom hullám-
zása, kedves játszisága a nemtk jelenetében páratlan.

Vörösmarty Urai és elbeszél kisebb költem éni/eÍ7iek leg- vörös-

nagyobb része is az Aurora és Aihenaeum korából való, niely
i^j.^ja^

idben színbirálataival, dramaturgiai fejtegetéseivel színügyünk
fejldésére is nevezetes és hasznos befolyást gyakorolt. Els lírai

darabjai még élénken emlékeztetnek mind a régi, mind a német
klasszicizmus hangjára. De költi egyénisége nemsokára lerázta e

befolyást magáról s érzésben, színben, kifejezésben egészen magya-
rossá, tisztán nemzetivé lett, st több dalában és genreképében a

népiessel érintkezik. Vörösmarty lírája ép olv gazdag a formák,
mint a tárgyak változatosságában. Általában a reflexióra hajlik

;

de ez mindig szivébl látszik fakadni s képzeletén át lép elénk.

A képeknek, fest jelzknek, hasonlatoknak kiapadhatatlan so-

rával teszi mindig költiekké eszméit, melyekben érzés lüktet.

Bármily merész képpel fejezze ki ezt az érzést, mindig hiszünk
szinteségében. A díszt és igazságot ép oly mesterien egyesíti,

mi-nt a gyöngédséget és mélységet. Mindegyik sorát képzeleté-

nek aranyos fénye ragyogja be és nyelvének csodálatos i^enéje

Beöthy : Irodalomtörténet II. 3
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kíséri. A Kis gyermek halálára cím elégiájától kezdve, mely el-
ször ragadta nemzetét lírájának bámulatára, egész utolsó költe-

ményéig, a Vén cigányig, az érzéseknek mily gazdag sora nyert
nála költi kifejezést ! Lírai epigrammjaita gondolat kedves tiszta-

sága, az érzés melege s a kifejezés találó bája Kazinczyéi fölé emelik;

Egy pár dalában (A kis leány baja. Feledés) oly igaz, egyszer és

dallamos, mintha ezt a mfajt mívelte volna legtöbb szeretettel.

Pedig lírai költeményeinek legnagyobb része bizonyos vegyüléke
a dalnak az elégia szélesebb busongásával s az óda hangzatosabb
föllengésével. Szerelmi lírájában (A merenghöz, A szerelemhez)

nem annyira a szenvedély ereje uralkodik, mint inkább valami meg-
hatott, édes, olvadó ábránd. Hazafias költeményei kora hangulatá-

nak, mely a múlton merengett s egy közel jöv nagyságának vagy
pusztulásának hordozta sejtelmét, adtak maradandó kifejezést, de
a sajátos magyar hazaszeretetnek történetileg fejldött teljes és

jellemz mivoltában. A Szózat (1837) nemzeti ének marad m.ind-

addig, míg meg nem sznünk szeretni és félteni a hazát. Az egész

nemzet remeg és hevül szíve dobog mintegy nála, akár a haza
hideg leányaihoz fordul (Az elhagyott anya. Az úri hölgyhöz), akár
a nemzet hitének, lelkesedésének, imájának ad hangot (Liszt, V.

Ferdinánd, Jóslat, Himnusz), akár a leigázott lengyel nemzet árnya
keresi föl (Az él szobor, A hontalan). Mindenütt, a hol hazaszeretet

vagy az emberiség sorsa fölötti fájdalom (Gondolatok a könyvtárban,

A vén cigány) ihleti, vagy lelkesedés hevíti : szónoki hév vesz rajta

ert, csapongóvá, áradóvá, viharossá lesz s páthosza, melybe egy-

két helyen ég keserv vegyül, itt emelkedik legmagasabbra.
Kisebb Ki kell emelnünk még Vörösmarty kisebb költeményei

^lésiík^ között apró genreképeit (Gábor deák, Mák Bandi, Laboda,

Petiké), melyekben a nálunk akkortájt oly ritka, igazán magyaros
humor nyilatkozik. Kisebb elbeszélései közül pedig Szép Ilonkát, a

legszebb ilynem magyar költeményt. Kerek szerkezettel, elégiái

hangon, találó és mélyen megható vonásokkal mondja el a kis tör-

ténetet, mely egy hervadó szi tájnak méla költiségével hat ránk.

Ilonka egyszersmind valódi mintája az egyszer és igaz jellemzés

mvészetének.

Élete Az ország els költje gyanánt tisztelt Vörösmarty
vége. állandóan Pesten s tisztán az irodalomnak élt. Szemei eltt
fejldött az új, népies elemekkel gazdagabb költészet, melynek f
képviseljét, Petfit, segítette 1844-ben költeményei kiadására.

Szemei eltt a nagy, országos átalakulás is, melynek megindításában

és vezetésében dicsséges része volt. Betetzésekor, 1848-ban, a

jankováci kerület országgylési képviseljévé választotta, 1840-ben

pedig a kegyelmi ftörvényszék bírája lett. A forradalom után szül-
földjére, Nyékre vonult, hol megtört kedélylyel és egészséggel élt,

Shakspere Lear királyit fordítgatva, miután Július Caesart már
régebben lefordította volt. Betegsége súlyosodván, 1855 októberében
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ismét Pestre költözött, hol azonban csakhamar, november 19-ikén

meghalt, a Váci-utcának ugyanabban a házában, melyben egy

negyedszázaddal elbb mestere, Kisfaludy Károly hunyta le szemeit.

A nemzet fényesen megtisztelte emlékét. A szegénj^en elhunyt nagy

költ családját 100.000 forinttal jutalmazta ; Székesfehérvár már
régebben ércszobrot emelt neki (báró Vay Miklóstól) ; nagy nemzeti

emlékszobra pedig a fvárosban (Kallós és Telts munkája) emelkedik.

42. Az epikai évtized kisebb epikusai.

I. Horvát Endre és Czuczor Gergely.

E kor els, évtizedes idszakának, mely az eposzt uralta,

legkiválóbb é; legnagyobb hatású epikusa kétségkívül Vörösmarty

volt. De a mint az tekintetét a nemzeti eposz forrása, a monda-

világ felé egy jelentéktelenebb költ, Székely Sándor vezette, úgy
az eposzi hangot, a klasszikái eladásmódot is mások pendítették

meg eltte, bár kisebb fontosságú kísérletekben.

A hexameter, mint eposzi versforma, Baróti Szabó DávidáaX lép

fel költészetünkben, ki egész antik machinával írta le az 1763-diki

Komáromi földindulást ; hexameterekben írt egy kis költi beszélyt

a török idkbl, Egy egri vitéz asszony címmel ; s ugyané vers-

nemben adta Milton eposzának átdolgozását. De az új tartalmú

és formái úéposzszal szorosabb, közvetetlenebb kapcsolatban Horvát
költi kísérletei voltak. Pázmándi Horvát Endre (1778—1839)Horvát
téti, majd pázmándi plébános volt, Kazinczy dunántúli ellen- Endre.

feleinek egyike. Némi csekélyebb próbálkozások után 1818-ban egy
sajátságos elbeszél költeményt bocsátott közre Zirc emlékezete

címmel. A zirci kolostor törtenete ez, Imre király korától a költ
idejéig. Költi alakításra alkalmatlan tárgy ; de érdeme, hogy nem
annyira krónikát írt, mint vázlatos képeket festett a magyar nemzet
és egyház múltjából. Ez alaktalan munkában volt valami új és

meglep : elég ervel omló hexameterei, melyeknek árja egy sereg

mithologiai vonatkozást is hozott magával ; sok helyt ódái emel-

kedése, hazafias heve, élénksége ; színekben is sokkal gazdagabb,
fordulatosabb, mint Horvát késbbi nagy eposza. Az írók már ma-
gyar Vergiliust láttak benne s tle várták a nemzet nagy hsköl-
teményét. A lelkes Horvát István Árpád éneklésére buzdította,

s ki is tzte ezt élete f feladatául. Pályáján való mellztetése
s irodalmi vitái által elmérgesített, komor kedélylyel dolgozgatott

rajta pázmándi szllejének magányában. Azonban Vörösmarty és

Czuczor megelzték s elre árnyat vetettek a hosszan készül Árpádra,.

Végre 1831-ben megjelent ez, de jóllehet az akadémia megkoszo-
rúzta, a nagy várakozásnak nem felelt meg. A 12 könyvre osztott

hosszú költemény a magyarok költözködését és honfoglalását adja
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el, Árpád választásától Zsolt emeltetéséig. A fejedelemségre Lebed

is törekedett s boszújában nemzete ellenségeivel, a kazárokkal,

bolgárokkal szövetkezve, üldözi ket, míg fia, Szabolcs, kit Lebed
megfosztott kedvesétl, Árpádhoz csatlakozik. Az út és harcok

hosszú, kietlen rajzai közt, melyekbe csak futó változatosságot hoz

Ete és Kuldina szerelme, áthozza a költ Árpádot az Etel vizén.

Susdalnál találkoznak a diadalmas vezérek, s miután a m egyik

hsének, a pártüt Lebednek, szövetségeseivel, a bolgárokkal vívott

harcban elestérl röviden és zavarosan értesülünk : leirja a hon-

foglalást, s egy avar keresztyén remetének és Rajmund bencésnek

az ország jövjérl mondott jóslatával bevégzdik az eposz. Alakító

tehetségnek, arányos berendezésnek oly kevés nyoma van benne,

mint Zircben. Az egészen egyhangúság ömlik el, melyet a csodá-

latos hiánya is fokoz, csak az indulatok festésében nyilatkozik

itt-ott er. Töi-téneti jelentsége nyelvében rejHk, mely irodalmunk-

ban els és nem sikertelen kísérlete az archaizáló költi stílnek.

Czu- Horvátnál nagyobb és méltóbb sikert aratott Czuczor

e^iete.
Gergely, ki nemcsak az eposz, hanem a népies dal terén is

kitnt s nyelvészeti m^unkáival is szerzett érdemeket. 1800-ban szü-

letett Andódon, Nyitra vm., egyszer földmíves szülktl. Katonának

szánták, de minthogy az iskolában kitüntette magát, papnak adták.

A Benedek-rendbe lépett s Komáromban és Gyrött tanárkodott.

Els epikus kísérleteit még növendék korában írta, melyek után

különösen népies lírája emelte népszerségét. Az akadémia tagjául

és segédjegyzjéül választotta ; de egyik elöljárója elkeseredettéi!

üldözte múzsájának világias hangja miatt. Hosszú idn át sokféle

méltatlanságot szenvedett, mígnem 1844-ben az akadémia nagy-

szótárának szerkesztésére Pestre hivatván, nyugodalmasabb napjai

következtek. A szabadságharc legyzetése után Riadó c. híres forra-

dalmi költeményeért Budán, majd Kufsteinban két évet fogva töl-

tött. Innen 1851-ben haza bocsáttatván, szótári munkásságát foly-

tatta Pesten, 1866-ban bekövetkezett haláláig.

Eposzai. Czuczor még ,
Vörösmarty eltt lépett föl. kinél tár-

gyiasabb, de sokkal csekélyebb fantáziájú költ. Az 1824-iki Aurórá-

ban adta ki els, négyénekes eposzát, Augsburgi üthözet címmel,

mely a 910-iki ágostai csatát énekli meg, s a melynek még csak

nyelve árulja el a hivatott költt. — Magasabban áll másik e nem
munkája : az Aradi gylés, melynek tárgya Vak Bélának és Ilona

királynénak vérboszúja Borics hívein. Bár a hang itt is kevéssé

változatos, de találkozunk ers vonásokkal, itt-ott igazi drámai

fejldéssel s hatásos típusokban ábrázolt szenvedélyekkel. Kár,

hogy a katasztrófát egy, a BDrics-pártiaktól elnyomorított rabnak

megjelenése majdnem véletlenül idézi el s mintha a költ

ereje kifogyott volna, az öldöklést csak néhány befejez sorral

finnti. — Legjelesebb epikas alkotása Czuczornak : Botond, 4 ének-

ben. Hexameteres hs-költeményeink eladdig alig zengettek egyebet
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átkozódásnál, feg}^'ercsörgésnél és harcoknál. Ez volt az els kísér-

let, mely a tárgynak és hangnak nagyobb változatosságára törekedett

s az érzelmes elemnek nagyobb helyet engedett a fenség zordabb

birodalmában. Botond diadalmas hadjárat után tér haza, meny-
asszonyul vivén magával az elrablott Polydorát. A leányt azonban

Bödölény is szereti s midn rábizza vezére, a >>rhodopei \árágszálat«

visszaszökteti at3;^ához. A haragos Botond megfordul Bizánc vívá-

sára. A megrémült görögök az otromba óriás Alkidot állítják vele

szembe, de az els vívás jogát Bödölény követeli magának, összetz

az óriással és elesik, de Alkidot meg Botond teríti le s dühében bevágja

a burgaszi érckaput. Csak akkor békül meg, mikor vissza-

kapja kedvesét. E meséhez kerekségre kevés hóskölteményünké fog-

ható ;
indítéka tiszta, bonyolítása természetes, megoldása kibékít.

Az egésznek romantikus indítékai és színe ügyesen vannak össz-

hangba hozva a kor vadságával. Költi érzékkel alkotva Botond

alakja, kit szerelme boszúra gyújt, s er és gyöngédség egyesülnek

benne ; Polydora ébred szerelme hse iránt, Bödölény dühe,

Szende apród énekei s a görög ifjak bánata. A színek változatos-

sága, a költi hatás számos elemének jeles egybeolvadása, a ritmus,

szépsége, melyek e költeményt kitüntetik, a kor maradandó becs
termékei közé sorozzák Bototidot. — Még a magyar lovagkor nagy

hsét, Hunyadi Jánost, akarta Czuczor egy terjedelmesebb eposz-

ban megénekelni, de ebbl csak töredékek készültek.

Epikus költeményeinél népszerbb volt Czuczor lírája. Lírája.

Itt szívesen hódolt a népiesnek s els volt, ki nagyobb számmal írt

népdalokat. Egyáltalában Petfiig és Aranyig a népbl származott

költink voltak azok, kik els benyomásaikat a népköltészettl

vévén, ennek üdesége, naivitása, szintesége s dallamos formái végig

határozó vonzóert gyakoroltak reájok. így ók oltották be köl-

tészetünkbe ifjító, a nemzeties fejldést betetz elemül a népiest.

Közéjök tartozott Czuczor is, ki Kisfaludy Károhiiak és Vitkovics-

nak még gyérebb kísérletei után már 1828-tól kezdve srn írt nép-
dalokat, s egyéb költeményeiben is nem ritkán zendített meg népies

hangot. Népdalai érzésben, gondolatban sohasem mesterkéltek ; de
néhol hiányzik bellök a kifejezés könnyed természetessége s a rím
tiszta csengése. Olykor azonban fkép a fakadó szerelem s a \ádám
kötdés pajzán hangját szerencsésen eltalálja (Esik es. Kötdés,
Megcsalt leány), néhol csattanóban végezve ; csak ritkán lesz boron-
góssá (igen szép a Temetben) s az érzelgést itt is kerüli. Sikerült

költeményeket adott a népies genrekép (Falusi kis leány Pesten,

Tómalom), a következ id költinek e kedvelt nemében is. Paprikás
versei jóíz, népies hangú tanító költemények. — Korábbi szenti-

mentális lírája meleg, de áradozó ; ismeretes balladái (Szondi, Hu-
nyadi, Karád és Zemir) jól vannak alkotva, de sok helyt nehézkesek.
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II. Debreczeni Márton ós Garay János.

Debre- ^^ Auiora epikusaival egy idben, Vörösmarty ZaZáwjá-
czeni. tói lelkesítve, Debreczeni Márton (1802—1851) kezdett még egy

smagyar tárgyú hsköltemény írásába Radnán, hol bányahivatal-

nok volt. Míg a bányászat terén tett tanulmányai nevét a külföldön is

ismeretessé tették, életében senki sem tudta róla, hogy költ. Halála

után találták meg Tasso tanulmányáról tanúskodó nagy költeményét,

A kióvi csata c. eposzt 16 énekben, melyek közül azonban a két

utolsónak csak vázlata készült el. Tárgya Kióv ostroma a hon-

keresk által. A történet át meg át van szve a csodálatos szálaival,

melyben Debreczeni mesterkélten keverte össze a szláv és perzsa

mithologiát. Perun, az oroszok istene, mivel szobrának ezüst fejét

Szabolcstól el engedte raboltatni, Oleg fejedelmet üldözi s az ostrom-

lók munkáját megkönnpti. Végre az oroszok végkép legyzetnek,

Árpád elnyeri Atilla kardját, s a hozzá pártolt kunokkal megindul

Pannónia felé. Az eposz, ellenére nemes nyelvének és több szép

részletének (az elalélt Árpádot Ormuzd meghordozza a múlt és jöv
vidékein, XIII. én.), megjelentékor, 1854-ben, már idejét múlta s

hatást nem tehetett. Lelkes kiadója, gróf Mikó Imre, csak az iro-

dalomtörténetet gazdagította vele, mint egy régibb költi irány

emlékével.

Qj^ray Ez iránynak befejezje a sokáig közkedveltségben állott,

János, termékeny Garay János volt, ki 1834:-ben adta ki Csatórját.

1812-ben Szegszárdon szül. s Pécsett kezdett iskoláit Pesten végezte.

Itt is telepedett le, s az eposztól és drámától (Országh Ilona),

melvekben eleinte próbálkozott, nagyobb sikerrel a hra felé fordult.

Pusztán írói munkásságával keresvén kenyerét, különböz lapokba

dolgozgatott, majd zsebkönj^eket s a Regélt szerkeszté. Egyetemi

tanári állását, melyre az 1848-iki kormány nevezte ki, csakhamar

elvesztette, s az egyetemi könyvtárnál nyert kis hivatalából élde-

gélt. Élete utolsó éveit súlyos betegségben tölte s 1853-ban halt rheg.

A Csatár, melylyel föllépett, az I. Ulászló választásakor dúlt

viszályokat, a Gara nádor nagyravágyásától szított pártharcokat

és. Hunyadi János önzetlen hazafiságának diadalát tárgyazza. Alak-

talan allegorizálása (megjelennek a Sátán, Gg, Bánat stb.), kis

meséjének elnyújtása, nyelvének ertlensége méltán jelentik a

hexameteres eposz elhanyatlását. Bár ilynem hskölteményt nem
írt többet, bámulatos termékenységgel folytatta a történeti köl-

tészetet. Alig van a magyar történelemnek nevezetesebb szakasza,

alig nemzeti mondánk, melyet fel ne dolgozott volna. De a feldol-

gozás nagyobbára csak könnyen folyó, tetszets versekbe öntés

inkább, mint költi alakítás. Így írta balladáit (köztük a méltán el-

hiresedett Kontót), melyeknek a maguk idejében inkább szónoki

hangjok hatott, anélkül, hogy a dal és dráma összeolvadásának vará-

zsát éreztetni tudnák ; így írta meg verses képekben az Árpádok egész

történetét, ö tette divatossá a (kitnen sikerült Obsitosáhsin is hasz-



'ód

nált) nibelimgi verset.^ Élete végs évében fejezte be Szent László c.

hosszú történeti költeményét, mely a szent király életviszonyait, há-

borúit, hstetteit,, csodáit, halálát s szentté avatását tárgyazza. Van
egy-két költi részlete (mint Edelény halála), de hiányzik belle

az eposzi egységes szerkezet ; az események csak egymásra vannak
halmozva, történeti rendben következnek egymás után s nem egv-

másból folynak: inkább hosszú verses legenda, mint eposz.— Amint
epikájában válogatás nélkül énekelte meg úgyszólván történetünk

minden eseményét, úgy líráját is a közviszonyok és a magánéletnek

minden nagy és kicsiny, fontos és csekély mozzanata versre han-

golta, a nélkül hogy az utóbbiakat költileg jelentékenyekké tudta

volna emelni. Sohasem tudott megszabadulni Vörösmarty uralkodó

befolyásától ; de míg ez — ahol hajHk is a szónoki felé — az érzés

mélységét és erejét mindig éreztetni tudja, Garay legtöbbször a

hangzatos szólamok hosszú soránál marad. Azonban hazafias hangja,

gyöngéd, olykor kecses olvadozása, könnyen folyó versei népszerek
voltak, s a részvét, melylyel özvegyérl és árváiról a nemzet gondos-

kodott, bizonyítja, hogy kedves költje volt.

Ezek voltak jelesebb míveli a klasszikái formájú magyar eposz-

nak. E mfaj termékei és szelleme uralkodnak egész költészetünkben

a húszas évek elejétl a harmincas évek elejéig, a mely rövid kor-

szakot epikai évtizednek nevezhetjük. Az si nagyságot, egykori

dicsséget, harci erényeket zengték. Az eszmevilág, melyben ez

eposzok mozogtak, megfelelt a nemzet felbuzduló tetterejének.

Megtette kötelességét s a maga idejében mpg is volt hatása. De
mikor a célzatosság : a hazafias buzdítás nagyon eltérbe lépett, a

költi fenség oszlani kezdett, az eposz majdnem tanító költeménynyé
sülyedt, elsekélyesedett. Nyilvánvaló lett, hogy a fejldésnek e stá-

diuma be van fejezve s új fellendülésre csak úgy számíthat, ha új

hangot talál. Aminthogy Aranynál meg is találta a népies, a naiv, az

igazi eposz formáját és hangját. ^

Jeiaryzet. A nibelungi strófa négy, párosan rímel nibelungi sorból áll.

A régi német költészet nibelungi sorát hét emelkedés és esés alkotja, t. i. a
vers els felében négy, a másodikban három ; a versszak utolsó sorának má-
sodik felében azonban három helyett négy emelkedés van. A rímek mind
hímrímek. A magyar nibelungi sor két részre különül : az els negyedfél, a
második három jambus-lábból áll. Ez általában a modem nibelungi vers.

43. Az Athenaeum.

i. Bajza és lírai iskolája.

Az Aurora-kör fiatalabb nemzedéke még Kisfaludy Kriti-

Károly életében törekedett — az irodalom ügyéért való tiszta
^fazo-

lelkesedés, esztétikai önképzés, az újonnan fölmerült költi nyok.

erknek társaságukba vonása és hatásos mozgékonyság által — az
irodalom vezetését kezébe venni, mely t tehetségénél fogva meg is
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illette. Féltették költészetünket az elsekélyesedéstl s eljöttnek

látták az idt, véget vetni annak, liogy boldog-boldogtalan írói

munkásságra buzdíttassék. Irodalmunk már volt ; most ennek eme-

lése, fejlesztése volt a f feladat. A halhatatlan érdem Kazinczy

patriarkhális módján irodalmat akart teremteni. Aki csak tollat vett

kezébe, neki mind >>lelkes istenfi<< volt, s kritikája, melyet buzdító

leveleiben gyakorolt, inkább csak a nyelv és verselés szabatosságára,

csínjára ügyelt. Berzsenyi >>kéregkritikának<< nevezte, mert mindig
csak a szavakra, rímre, mértékre vonatkozott. A folyóiratok bírála-

tokat csak félve és elvétve közöltek, senkisem lévén hajlandó trni
a legszelídebb észrevételeket vagy útbaigazítást sem. így burjánzott

föl a >>majmolás és bálványozás <<. Fleg ezek ellen lépett föl kritikai

kísérleteível, Kölcsey és Szemere Pál néhány idevágó dolgozata

mellett, az Aurora-kör ifjabb nemzedéke. E kritikai mozgalom, a

nemzeti eszméktl lelkesítve, pártolta a nemzetiesebb irányú

romantikus költészetet, elfogadta a nyelvújítást és Révai rendszerét

s üldözte a tehetségtelenséget, készületlenséget, idegenutánzást és

hazafiatlanságot. Els nevezetesebb harcosa Bajza József volt.

Bajza Bajza 1804:-ben Szcsiben, Heves vm. született s mint

%^l\'. követi írnok jelen volt a nevezetes 1825-ki országgylésen,

azután ügyvédi oklevelet nyert, de kizárólag az irodalomnak és

tudományoknak élt, egészen 1858-ban bekövetkezett haláláig.

Kisebb lírai költeményekkel lépett föl. Esztétikai vizsgálatainak

els próbáját 1828-ban adta az Epigramma tfieoriájávaX, mely a

neheztel SzentmiklÓÁ||iy Alajossal vitába keverte. Csakhamar
azután, 1830-ban, egy Sokkal nevezetesebb tollharcban vett elkel
részt, az u. n. Conversationslexikoni joörben. Wigand pesti könyvárus

egy magyar ismerettár kiadását tervezte, s néhány próbacikket

bocsátott közre. Minthogy az egész vállalat oly írók (Döbrentei)

vezetésére bízatott, kik ha a kor jeleseivel szemben álló esztétikai

és nyelvészeti nézeteiket érvényesítik, az irodalom inkább kárát,

mint hasznát vallotta volna : az Aurora-kör tagjai éles vitát kezdtek

az ismerettár dolgozótársai ellen. Leghevesebbek Bajza cikkei voltak,

ki, midn Döbrentei a maga védelmére gróf DessewfEy Józsefet is

belevonta a pörbe, kérlelhetetlenül folytatta harcát az irodalom köz-

társaságában jogosulatlan születési tekintély ellen. Bátor szava oly

korban, melyben a tekir^tély minden téren kelleténél inkább ural-

kodott, szolgálatot tett a haladás ügyének. A fiatal polemikus, kímé-

letlen szinteségével, mely indulata hevében olykor nyerseséggé

lesz, ügyes dialektikájával és stíljének elevenségével már félelmes

ember volt. így figyelmet ébresztvén személye s bizalmat képessége

iránt, 1830-ban megindította széptani és mbíráló folyóiratát

Kritikai Lafok címmel. Itt adta ki töredékeit A regényköUészetról,

melyben a jellemrajzra kívánja fektetni a fsúlyt. Itt foglalt elször

az Aurora-kör ellenzéki állást Kazinczyval szemben, kinek egy

vállalatát (egy magyar ember német mimkájának, Pyrker László
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egri érsek Szent hajdan gyöngyeinek magyar fordítását) a nemzeti

önérzet szempontjából, Toldy és Bajza élesen megtámadták. Vörös-

marty és Toldy (még akkor Sc^edel) Ferenc társaságában 1837-ben

indította meg q.z Athenaeumot (1837—43) ismeretterjeszt és szépiro-

dalmi tartalommal, s kritikai melléklapját : a Figyehnezt (1837—41).

E ketts vállalat nevezetes haladás a magyar hirlapírás történetében :

közleményei válogatós ízlésrl és gondról tanúskodnak s következe-

tesen képviselik az Aurora-kör irányát. Tekintélye addig példátlan :

a kezd írókat avatja fel s irodalmi és mvészeti kérdésekben

csaknem mindig dönt szót mond. A »triumvirátus<< hatalma ellen

támadókkal végtelen polémiákat folytat (így Csatóval s másokkal),

gyakran személyi és alárendelt kérdések fölött ; de nem ritkán elvi

eltérések is merülnek föl és tisztázódnak. így megpendíti Bajza a

mvészi népdal elméletét s f figyelmét a színi irodalomra fordítván,

védelmezi a francia romantikus színmvet, s ennek példájára színi

tekintetben is hatásos nemzeti drámát sürget. A színügy iránti von-

zalma két ízben a nemzeti színház igazgatására vezette. Az Athe-

naeum megsznte után nagy kedvvel fogott történelmi dolgozatokba.

Idetartozó tanulmányait (Coriolán, Kohári, Telekiek stb.) s nagyobb
munkáit (Világtörténet, melybl csak az ókorral készült el) nem
annyira eredeti buvárlat vagy felfogás, mint inkább a stíl s csopor-

tosító és jellemz törekvés tntetik ki.

Bajza mint lírikus is emlékezetes helyet foglal költésze- Baj^^

tnkben. Költi eszmeköre nem széles ; hatását inkább érzésé- "^'^rsei.

nek, hangulatának köszöni. Lelke rokon Köleseyvel, az lágy bánkó-
dása ennek sejtelmes borongásával. Bánatában résztvesz az egész világ,

melynek képét nála bús szi nap világítja meg. Midn helyzetdalai-

ban az élet legszomorúbb mozzanatait — reménytelenség, elválás,

halál— énekli, az emberi sors igazságtalanságaival, kegyetlenségével

voltakép saját fájdalmát példázza. A forma csínjának mestere
;

trochaeusai és jambusai ritka szabatossággal folynak. Gyöngéd
sóhajai közt ersebb hangokra csak a hazaszeretet fakasztja ; de itt

sem ostorozza nemzetének bneit, hanem csak félti a végveszede-

lemtl. Mikor a forradalom után ezt bekövetkezettnek hitte, nemcsak
elnémult örökre, hanem szelleme is elhomályosodott : megrült.
Számos utánzója által költészetünkben bizonyos lágyságnak vetette

meg alapját, melyet késbbi kritikusok szobai költészetnek neveztek el.

Az Athenaeum számos ifjú költt vezetett be az iroda- js^o-

lomba, kiknek lírai termékein félreismerhetetlen közös vonások ^^J*-

uralkodnak. A kerek formára legnagyobbrészt kiváló gondot fordí-

tanak s trochaeusi és jambusi verseiket nagy csínnal alkotják.

Majdnem kivétel nélkül gyöngéd érzelmességét lehelk (a kevésbbé
eredetiek szívesen és sokat utánozzák Bajzát), ritkán pathetikusok.
De Kisfaludy Károly s fleg Vörösmarty és Czuczor hatása mutat-
kozik abban, hogy a régieknél elevenebbek, tárgyakban változa-
tosabbak

; érzelmességök egyhangúságát a gondolatok, képek újsá-
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gával is törekszenek élénkíteni s egyszerségre igyekeznek. Leg-
dagályosabbak közöttük Jámbor Pál (Hiador) és Császár Ferenc,

ki olasz költk (Dante ^) fordítása és ismertetése által szerzett érde-

meket és számos szonettet írt. Az Athenaeum kedveltebb lírikusai

közül megemlítjük még Kölcsey tanítványát, Pap Endrét, ki Éneh
a magyar alkotmányról címmel az alpári gylésrl egy kis alkotmány-
történeti eposzt írt s Cicerót is fordította ; Nagy Imrét, a Kisfaludy-

Társaság egyik legrégibb koszorúsát, a korán elhunyt debreceni tanu-

lót ; Kunoss Endrét, néhány országos kedveltségre jutott dal szerz-

jét ; Kiskó Ignácot s a francia Lamartinenak eszmélked, vallásos

szellem követjét, Beöthy Zsigmondot. Eötvösrl, Erdélyirl késbb
lesz szó, munkásságuk javarészének tárgyalásánál.

A legnagyobb Petfi Sándor, kinek els megjelent költeményét,

Á borozói szintén az Athenaeum közölte 1842 május 22-én.

II. Az eperjesi költk.

Yiszo- Ez az egész líra lágyságával, motívumainak korlátoltságá-

pitöfi-
"^^^' panaszos egyhangúságával, a helyzetdal uralmával szinte

hez. ellentétben tnik föl a szabadságnak, gazdagságnak, változa-

tosságnak, egyéni ernek azzal a szellemével, mely Petfiben megjele-

nik. De azAthenaeum költi között is voltak, kik egyben-másban már

új hangokat pendítenek meg. Költészetöknek nem egészével, hanem
egyes vonásaival, indítékával, hangjával utalnak az új magyar köl-

tészetre, ennek szellemére és alakjaira. Szerény úttöri Petfinek,

kinek lángelméje egységbe foglalva ragyogtatja, ami náluk még
töredékes. Ezeket a költket az a küls körülmény is összeköti, hogy

mindnyájan, hosszabb vagy rövidebb ideig, az eperjesi evangélikus

liceum növendékei voltak : Vachott Sándor, Kerényi Frigyes, Sárosy

Gyula, Szemere Miklós és Szakái Lajos.

Vachot Vachott Sándor (1818—1861) e költi nemzedék egyik
Sándor

]ggjgjggg]-,]3 tagja volt. Tápió-sápi jószágán gazdálkodott s a

társai, budai rültek-házában halt meg. Nemes és komoly szellemét

tükrözik költeményei ; szerelem, haza- és szabadságszeretet (A külföld

rabja) s a természethez való vonzódás lelkesítik legtöbbször. Nyu-

galmában is mély érzés s tiszta harmóniára törekvés jellemzik ; nagy-

bátyjának (György úr) emlékére irt költeményeiben a magyar lélek-

nek s a falusi patriarkhális magyar életnek egypár szép, elégikus

képét adja. — Rokon vele Kerényi Frigyes (1822—1852). Verseibl

egy szeretetreméltó ifjú lélek csöndes ábrándja hangzik, mely

csalódásai után szinte áhítattal keres vigasztalást a költészetben.

Eszmékben nem volt szegény ; néha rövid, friss és ersebb is tár-

sainál, de ez mindig csak egy-egy ábránd hevülete, melynek átadta

magát. Verseiben szinte jellemz motívumul jelenik meg a költé-

szetértvalórajongás, melyben barátjával, Petfivel osztozott. Eleinte

jobban tudott németül s gyakran érezzük is küzdelmét a költi
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kifejezéssel oly nyelven, melyet nem az anyatejjel szítt magába.
Utolsó költeményei, melyeket Amerikában bujdostában írt (hova

Tompa híres elégiája : Levél egy elutazott barátom után követte), hol

mereng, hol tép honvágyának tolmácsai. — Sárosij Gyula (1816

—

1861) nyugtalanabb, változatosabb; de a forma és tartalom össz-

hangja nála már bomlik s a nyelvet sokszor erszakolja. Híres volt

sokáig, szatírájának és lelkesedésének szilaj ságáról, az Arany
trombita cím népies krónikája a forradalomról, melyért hosz-

szas üldöztetést szenvedett. Szeszélyes és merész képzelete, meg-
megcsendül népiesen eredeti hangja, szabadon áradó heve különí-

tik el kortársainak átlagos költészetétl. — Ez idszak eredetibb

költi közé tartozik még Szemere Miklós (1804—1881). Egész életét a

szabad természetben töltvén, ennek derjét és frisseségét tükrözik

vissza költeményei. Vadászkalandjai közt késn kezdette írni nem
sok gondról, de annál jobb kedvrl tanúskodó tréfás, életképies

verseit. Üjnak és meglepnek hangzik humora, természetszeretete

és egyéniségének szabadabb megnyilatkozása. Ujabb politikai költe-

ményei heves indulatosság termékei. — A békésvármegyei Szakái
Lajos (1816—1875) lelkének egész költi tartalmát már a népdal
formájában fejezi ki s Cimbalom néven gyjti össze ; dalai közül
nem egy korán a nép ajkára került.

A vallásos líra terén különösen Székács és Tarkányi Székács

jeleskedtek. Székács József (1809—1876), evang. püspök s íányi."

korának egyik legnagyobb hatású egyházi szónoka, a zsoltárok mód-
jára számos egyszer, igaz áhítatú éneket írt, jelesen fordított a
görög AntJioloqiáhóV- és Horácból s vannak sikerit, szelíden gúnyo-
lódó szatírái (Üj biblia) és eprigrammjai is. — A kathohkusok közül
Tarkányi Béla (1821—1886) egri kanonok tnt ki fleg csinos, dal-

lamos verselésével, mely Cor/o/á;ijában zendül meg legtöbb ervel.
Ö adta Káldi nyomán a szentírásnak új fordítását, valamint Klop-
^io^Messiása els részét is tle vettük magyarul. Mindszenti Gedeon
(1829—1877) is az egri egyházmegye papja volt s vallásos költé-

szete szélesebb körökben is megbecsülésre talált. Hangjának bens-
ségével és fantáziájának melegségével folytatója s régi magyar
egyházi költés jellemz Mária-kultuszának.

Jegyzetek. 1. Dante Alighieri, az olaszok legnagyobb költje s az
költi nyelv megteremtje, 1265. május 27-én szül. Firenzében ; Bolognában
és Pádovában tanúit theologiát és filozófiát ; élénk részt vett szülvárosának
politikai ügyeiben s 1302-ben számzetve, különböz helyeken tartózkodott,
végül Ravennában; megh. 1321. szept. 14-én. Halhatatlan munkája, a Divina
Commedia (Isteni színjáték), meljaiek 3 része 100. terza rimák-ban írt éneket
tartalmaz : egy nagyszer vízió alakjában, a pokol, tisztító tz és paradicsom
jelenetei közt, korának s az egész emberiségnek erkölcsi képét rajzolja. A tel-

jesm magyarul megjelent Szász Károly fordításában ; a Pokoli Angyal János
és_ Babits Mihály is lefordította.

2. Anthologia, görögül virággyjtést jelent s innen gyakori címe költe-
mények, jeles mondások stb. gyjteményeinek. Görög anthologia alatt több,
érzelmes és naiv, epigrammatikus görög vei-s régi gyjteményét értjük.
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MÁSODIK FEJEZET.

A NEMZETI KÖLTÉSZET ARANYKORA.

44. A regény fejldése.

I. Elzmények. — Vajda Péter.

Az A regény és beszély a külföldi irodalmaknak már leg-
Aurorft o •' •/

^ _
o

ésáthe-gazdagabb és leghatásosabb ága volt, mikor minálunk még
"frói^'alig volt mívelje. A közönség olvasókedve, melytl ez ág
virágzása legfképen függ, csak ebben az idben kezdett nagyobb
mértékben emelkedni az irodalmi mveltség terjedése által, melynek
eszközei a magyarosodó iskolák, de még inkább a hírlapok és zseb-

könyvek voltak. Az Aurora és Aihenaeum már szívesen és srbben
közölték akkoriban termett beszélyeink javát. A többi folyóiratban

s könyvalakban is napvilágot látott egy-kett ; de a megjelenteknek

csak igen csekély részét tette az, a mi egy vagy más tekintetben

becses és eredeti. Kisfaludy Károly és Vörösmarty írtak sikerült

életképeket, de csak elvétve s mintegy mellékesen. Nemzeti szín és

frisseség tünteti ki Fáynak és társainak, Gaal Józsefnek és Kovács

Pálnak írásait, melyekbl kisarjadhatott volna egy eredeti magyar
reális regényirodalom. De k is el-elhagyták a novella terét s mind-

össze is kevés volt, amit e nemben írtak. A megjelent regények leg-

nagyobb része az alaktalan német történeti rajzok s esetlen rém-

történetek fordítása vagy utánzása volt. így történt, hogy midn
a magyar költi eladás Vörösmartynál és társainál a fejlettségnek

már magasabb fokára jutott, a széppróza stílje még fejletlen, kife-

jezés nélküli és ingadozó volt.

y^j^a^ A költi prózának a maga nemében egyetlen, sajátságos,

Péter, szemkápráztató alakjával találkozunk Vajda Péternél (1808

—

1846), ki a legnemesebb lelkek egyike volt. Szegény paraszt család-

ból származott a veszprémmegyei Vanyoláról ; orvosi pályára ké-

szült, de nyomorúsága már céljához közel megakasztotta ; így

zte kenyérkereset gyanánt az irodalmat, mígnem tanárnak hittak

meg a szarvasi iskolához. Vajda sokat és sokfélét írt ; vannak költe-

ményein kívül nyelvészeti, filozófiai, társadalmi, történeti és termé-

szettudományi dolgozatai. A sokféle irány zavarólag hatott lelkére,

mely teljesen költi volt. Ez költi színnel vont be minden tudó-
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mányt, melylyel foglalkozott ; de viszont a komoly tárgyak is alakító-

lag hatottak lelke költi tartalmára. így sem tiszta költészetet, sem
világos igazságokat nem tudott adni. Költi mmikaiban különösen

a természet és emberi méltóság, szabadság és igazság iránt rajongó

vonzalma nyer kifejezést. Annyira betöltötte ez érzés valóját, hogy

még kiilönködó viseletében is nyilatkozott (sohasem hordott nyak-

kendt és keztyt, s az üdvözlés szokott szólásmódján sem nevezte

senki szolgájának magát.) A természet erit és szépségeit számos,

prózában írt költeményben énekelte meg (Naj) szakaszai, Természet

hajai) s a fennálló társadalmi renddel való elégedetlenségét keleti

novelláiba (Oihnian, ManaJior, Vajkoontola stb.) öntötte, öt, a jog-

nélküli osztály szülöttjét is nyomta a nagy igazságtalanság, a rang-

különbség súlya, s szelid lelkének költi álmaival síkra szállt ellene.

Az akkori sajtóviszonyok s a maga nemes gyöngédsége is csak példá-

zatokban : a kasztok, zsarnokok, rabszolgák, páriák hazájából, ke-

letrl vett tárgyakban engedték nyilatkozni. Ide vezette különben

a festibb, színekben s megragadó jelenetekben gazdagabb termé-

szet rajzának vágya is. Amint munkái általában középen járnak

a tudomány és költészet közt, úgy stílje is félig k'-lti, félig prózai.

A fölleng lelkesedéshez, melylyel a természetet szemlélte és leírta,

nagyon alacsonynak, szknek tetszett eltte prózánk, st nyelvünk is.

Kifejezbb, ervel teljesebb, hangzatosabb szavakat keres és gyárt, sok-

szor szerencsétlenül, melyek beleilljenek magasan szárnyaló himnu-
szaiba. Bizonyos vallásos kenetességre törekszik gyakran elbeszélé-

seiben is ; de ezt nem az egyszerség erejében és bájában, hanem pom-
pázó ünnepélyességben keresi. E töredékes, föllengz, hangzatos

stíl eleinte tetszett ; de utóbb minden hatását elvesztette s követk
nélkül maradt. Az egyetlen, ki némileg nyomába lépett : Jókai Mór,
korábbi keleti beszélyeiben.

II. B. Jósika Miklós.

Az eposz uralmát a harmincas évek közepétl a történeti regény
veszi át, különösen az alatt a hatás alatt, melyet az egész európai

költészetre az angol Scott Valter ^ gyakorolt. Nem fenségesíti a

múltat, nem felrázni akarja képeivel a tespedt jelent, hanem m-
vészi célból megeleveníteni : szemléletessé tenni képében és szelle-

mében. Scottnakez a megelevenít történeti köllészete hat a mienkre
is. Jósika Miklós megeleveníti a magyar múlt idket inkább küls
képökben. Kemény Zsigmond pedig leiköknek jellemz tartalmában.

A magyar regényirodalom tulajdonképeni ynegteremtöje s Jósika
hosszú idn át legszorgalmasabb és tehetségesebb mívelje :Páij'ája.

háró Jósika Miklós volt, kinek 1836-ban megjelent Abafiikt a közön-
ség és kritika egyaránt nagy elragadtatással fogadta : els bírálója,

Szontagh Gusztáv, »a maga körében elsnek, legjobbnak nevezte,

mióta nyelvünk zeng<<. Ahaji és Jósika többi regényei addig pél-
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dátlan nagy olvasóközönséget hódítottak s úgyszólván elször nyi-

tottak utat a magyar irodalomnak a felsbb körökbe. Az érdekl-

dést, melyet els munkáival ébresztett, fenn is tudta tartani ritka

termékenységével, melylyel körülbelül harminc év alatt százhuszonöt

kötetet írt. A nemzeti szellem táplálására, élesztésére is jelenté-

kenyen befolyt, midn a múlt dicsség képeit, az erdélyi nemzeti

fejedelmek, Mátyás, az Anjouk és Árpádok korát oly nagy hatás-

sal rajzolta.

Élete. Élete pályája szerencsésen segítette el írói fejldését.

IVOü-ban ápril 28. Tordán született, Erdélyben. Fúri család gyer-

meke volt s ifjúságát azokban a körökben töltötte, melyek nyelvök-

ben, szokásaikban és gyjteményeikben a régi nemzeti világnak

számos hagyományát s emlékét rizték, szemben a külföldiesebb

magyarországi furakkal. 1811-ben katonává lett, részt vett az

olasz- és franciaországi hadjáratban, a Mincio melletti ütközetben

kitüntette magát, országot-világot látott, sokféle emberrel meg-

ismerkedett, s 1818-ban kapitányi ranggal kilépett a hadseregbl.

Els házassága szerencsétlen volt, s szivének hányatásai is szomo-

rúan, de gyümölcsözen nevelték élettapasztalásait. Szenvedései

késbb második nejében, báró Podmaniczky Júliában nyerték meg
jutalmukat, ki élete legborúsabb napjaiban, számzetésében és öreg

korában, h és szeret társa volt. Katonai pályája után visszavonúlt-

ságában történelmi és irodalmi tanulmányokkal foglalkozott. Sem
1832-iki kolozsvári országgylési szónoklata, sem politikai röpiratai

(Irány, Vázlatok) nem gerjesztettek figyelmet. Azonban szurdoki

magányában írt s 1836-ban megjelent kétkötetes regénye : Abafi,

nevét rövid idn ünnepeltté tette, s az akadémia és Kisfaludy-Társa-

ság siettek t kebelükbe fogadni ; az utóbbi intézetnek igazgatója,

majd els elnöke is volt. Termékeny írói munkássága közben érte a

forradalom, melyben a honvédelmi bizottság tagja volt. A világosi

fegyverletétel után külföldre menekült s Brüsszelben és Drezdában

lakott. Itt fkép tolla után élt, srn küldvén haza regényeit, melyek

közül az elsk, a forradalom hatása alatt keletkezett //. Rákóczi

Ferenc és Egy magyar család a forradalom alatt, csak a hatvanas

években jelenhettek meg ; ez a kett a leghosszabb regénye : amaz

hat, ez pedig tíz kötet. Az önkényuralom alatt a halálra ítélt költ

nem jelentkezhetett saját nevével ; Eszter cím regénye után, mely-

nek hsnje Kázmér lengyel király zsidó származási! kedvese, regé-

nyei az elnyomatás éveiben »Eszter szerzje<< névvel jelentek meg.

Regényein kívül vezette a magyar emigráció hirlapirodalmi tevé-

kenységét, a külföldi sajtó útján igyekezvén érdekldést és részvétet

ébreszteni a magyar ügy iránt. Folytonos munkásság közt 1865.

febr. 27. érte utói a halál Drezdában ; tetemeit születésének száza-

dos fordulóján szállították szülötte földébe, a kolozsvári temetbe.

Els Jósikának els s máig leghíresebb regénye : Abafi, Báthori

"ye." Zsigmond korában játszik s egy elkel erdélyi ifjúnak, Abafi
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Olivérnek, kit elhanyagolt nevelés és könnyelm hajlamok léha és

korhely életbe sodortak, megtérését rajzolja. A véletlen, mely egy
elhagyatott gyermek megmentésére vezeti, összeköttetése magasztcs
jellem, önfeláldozó rokonával, Mikola Margittal, eszményi sze-

relme a fejedelemné iránt, lassankint felébresztik szunnyadó jobb
természetét ; a harcjátékokban, tanácstermekben és csatasíkon

kitünteti magát. A fejedelem zsarnoki tettei és üldözése végre eré-

lyét is fölkeltik. Midn egy haldokló leánynyal, ki életét mentette

meg, egybe akar kelni, áldozatkész nemeslelkúségének is bizony-

ságát szolgáltatja, s végre a gyöngéd Csáky Gizella oldalán, kit

megszeret, boldoggá lesz. Abafit követték többi regényei ; elbb
a jelesebbek : Az utolsó Bátori, mely akadémiai koszorút is nyert,

A csehek Magyarországon, Zrínyi a költ s utánok a késbbiek,
egészen a Sziklarózsáig, mely a hosszú sort 1864-ben befejezte.

Jósika a világhír angol regényírónak, Scott Valternek jgigg.

hatása alatt kezdte írói mimkásságát ; ez a skót várkastélyok, ségei.

mezei lakok regényes múltját elevenítette föl mveiben, amaz az
erdélyi kastélyok és udvarházakét. Tehetségének uralkodó oldala

hivatottá is tette reá. Ez rendkívüli leleményessége volt ; meséi

kigcndclásában igazán gazdag, majdnem kifogyhatatlan. Már ezzel

megnyerte és lekötötte a nagy olvasóközönség figyelmét, melyet
elbeszélésének könny, szinte áradó folyamiával nem fárasztott ki.

De kcra kiváló szívesen is látott mindent, ami a fényes múltra
emlékeztette. Ennek Jóíika, az époszírók után, a magánélet rajzá-

ban új oldalát mutatta be, vonzó hajlammal hangjában és felfogásá-

ban az emlékek iránt. Erdélyben akkor kéziratban forgott krónikák
és emlékiratok, családi régiségek és hagyományok lehetvé tették,

hogy számos érdekes apróságot, részletet írjon le s a régi életnek

legalább külsleg h képeit fesse. Ezenkívül a komolyabb olvasó-

kat megnyerte regényeinek erkölcsi alapeszméivel ; így ^6a^ban
az ers akarat gyz hatalmát példázza a rossz hajlamokon. Bátori-

ban a fékevesztett szenvedélyek pusztító erejét. Vonzó hatást gya-
koroltak ideális alakjai, különösen a fenség és a báj képviselivé
tett némely njelleme ; szemléletes táj rajzai, melyekben eldjeit
messze meghaladta ; s némely lélektani feladatának szerencsés
megoldása.

Jósika pályájának els, sikerültebb alkotásai után lejtn Fogyat-
haladt lefelé. A mesék feltalálásában való könnj-ségének elle- hozásai,

nére is, tehetsége lényegesen elütött mintájától, Scottól. Jósikának
inkább csak a regényes, rendkívüli iránt volt érzéke, az aprólékosabb,
reális élet rajzolására pedig sem humora, sem frissesége. Hasonló-
kép a jellemrajzban sem elég változatos és határozott. Hosszasan
leírt alakjaival legnagyobbrészt külsleg, vázlatosan ismerkedünk
meg

; gyakran igazi élet híján egészen egymás képére teremtvék.
A múlt idk szellemiének, hangulatának mélyebb felfogását és vissza-

adását h hiába keressük akár történeteiben, akár személyeiben ;
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ilyetén volta az angoloktól szükségkép oda vezette, ahova termé-

szeténél fogva tartozott : a francia romantikusokhoz, kiknél a fe-

szít jelenetek, élkre állított jellemek, borzalmasságok, titkok és

meglepetések voltak a fdolgok. Késbbi regényeiben Jósika is

kizárólag ezekre látszott törekedni. Fogyatkozásai, gyöngéi egyre

fokozottabb mértékben tnnek szembe. Szerkezetei zavarosak, jel-

lemei felületesek és színtelenek lesznek. Egészen ezt a rémletest,

szemkápráztatót hajhászó irányt szolgálja néhány gyönge drámá-
jában (Két Barcsai, Adorjánok és Jenk) is. Nyelve költi lendü-

letre, jellemzetességre ritkán emelkedik, szabatosságra soha ; de

szenvedélyes szóalkotó volt, s különösen társalgó nyelvünket nem
egy jó, meghonosodott kifejezéssel gazdagította.

Irodalmi érdeme azonban igen nagy s teljes elismerésünket

érdeml. Senki sem tagadhatja, hogy a magyar regénynek az

igazi atyja. Élete végén a kritika nagyon ellene fordult s befeje-

zetlen Emlékirataihan hevesen és keseren védte magát. Iskolát

nem igen alkotott ; újabb íróink közül egyedül P. Szathmáry Károly

az, aki szorosabban igyekezett nyom.ában járni.

Jegyzet. Scott Valter (1771—1832). Nevezetes angol költ s a történeti

regény tulajdonképeni megalapítója volt, miután eldeinek e nem munkái-
ban rendesen csak a nevek történetiek, minden korfestés nélkül. Leleményes-

sége, friss elbeszélésmódja és történeti színezése kitn. Tárgyait többnyire

hazájának, Skóciának, múltjából merítette. Nevezetesebb munlcái közé tar-

toznak : Waverley, Lammermoori menyasszony, Kenilworth, Ivanhoe stb.

45. B. Eötvös József.

f^öi Jósika pályájának épen deleljén állott, mikor egy fiatal

jeUeme. író egyszerre hatalmas lépéssel vitte elre a magyar regényt. Ez

b. Eötvös József volt, kit mélyen érz kedélye, átható értelme, európai

m íveltsége és gazdag költi ere az irodalom több ágában, de külö-

nösen a regényben tüntettek ki. Bölcselked és költ volt együtt

;

mint ilyen, megérté, átérzé és kifejezésre juttatta az emberiségnek

és nemzetének bajait, küzdelmeit, szükségeit. Tehetségének e ketts

oldalát mutatják nemcsak költi mvei : versei és regényei, hanem

a szónokiak és politikaiak is.

ifjQ. Budán született 1813. szept. 3-kán s b. Eötvös Ignác
sága. tárnokrrvester fia volt. Fejldésére nagy hatást gyakorolt derék

nevelje, Pruzsinszky József, a francia felvilágosodás híve, ki tanít-

ványában korán élénk érdekldést ébresztett a politika és filozófia

kérdései iránt, míg szoros barátsága Szalay Lászlóvá] irodalmi

hajlamait táplálta. Az ifjúnak minden benyomásra rendkívül fogé-

kony lelkét jókor foglalkoztatták, tndésre serkentették és bels

küzdelmekbe keverték amaz ellentétek, melyek már szüli háza
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tagjaiban körülvették : a hit és kételkedés, hség és függetlenségi

vágy, egyenlség és arisztokratikus érzés. Fogékony lelke, bölcsel

és költi íajlama s az egész lelkét elfoglaló benyomások határoztak

pálvája felett. Ügyvédi vizsgálata s egy nyugot-európai utazás

után udvari fogalmazóvá, majd kerületi táblai bíróvá neveztetett ki.

De neki hivatal nem kellett, inkább irodalmi kísérletekkel foglal-

kozott (lefordítva Hugó Viktor i Angéláját s védve Kazinczyt Bajza

ellen), melvek korán utat szereztek neki az akadémiába. Szorgal-

masabb írói munkássághoz azonban csak 1838-tól fogva atyja sályi

jószágán kezdett, honnan 1840-ben költözött Pestre.

Szívesen olvasták és magasztalták az ifjú fúr költemé- Tersei,

nyeit az akkori folyóiratokban. Verset mindössze is keveset irt
;

de e kevés közt néhány olyat, melyet méltán mindenki ismeí. Hang,

verselés és kifejezésmód tekintetében Vörösmarty követi közé

tartozik. Mint ezek legnagyobb részébl, úgy belle is hiányzik

az igazi hév és er, s ha a fenségesre törekszik is, csak a komoly,

megillet merengésig emelkedik (Búcsú). Xála is az érzelmesség

az uralkodó elem ; csakhogy nem afEektált, magára erszakolt érzel-

messég. Lelkének bens hangulata ez, mely nemcsak líráját, hanem
regényeit és szónoklatait is jellemzi. Innen dalaiban is e szelid,

úgyszólván szerény fájdalom nagyobb hatást tesz ránk, mint leg-

több kortársánál. Románcaiban egy-egy jelenet vagy kép leírása

sokszor eszmék példázására szolgál, rendesen azokéra, melyekért

Eötvös az életben és irodalomban mindvégig harcolt (Vár és Tcunyhó).

Verselése gyakran pongyola.

Nevezetesebb hatást tett mint regényíró. Els e nem ^Kar-
munkáját, a Katihauzit, huszonhat éves korában írta. A mun-t^a"zi.

kának már egyes darabjait, m.elyek az 18.39. és 40-iki Árvizkönyvhen

jelentek meg, elragadtatással fogadta a közönség, melynek máig
egyik legkedveltebb olvasmánya. Üj volt hangja, tárgya, eszme-

világa. Az els magyar munka volt ez, mely mélyebben hat az embe-
riség lelkébe s a kor forrongó eszméit, törekvéseit, szenvedélyeit

és küzdelmeit fényesen fejezi ki ; az els, m^ely egy, eddigelé majd-

nem teljesen idegen elemet, a bölcseletit, beleviszi a magyar költé-

szetbe ; az els, mely a külföldön is nagyobb elismerésben részp^ült.

Egy fiatal francia grófnak. Gusztávnak, önéletrajza e kön}^". Hié-
nek nemes, eszménp irányú, fogékony lelkét magánviszonyba és

korának forrongásai a legélesebb ellentétek s csalódások között

hányják-vetik s zik a kételyig és meghasonlásig. Az arisztokrácia

elítéletei s a demokrácia féktelensége, a hit ostromoltatása s a

fölvilágosodás vigasztalansága : az ellentéteknek egész sokaságával

zaklatják, míg egyik csapás a másik után nehezedik rá. Meny-
asszonya, Júlia, elhagyja s alacsony származású kedvesével távozik.

Büszke atj^ának átka s Gusztáv mély fájdalma kiséri. Júlia csaló-

dik Dufeyben, szerencsétlenné lesz s Gusztáv ön kínzó bánatában
magát vádolja érte is. Párizsba siet s az élvezetek zajában keres

Beöthy : Irodalomtörténet. II, 4
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feledést ; e helyett azonban az erkölcsi nyomor képei kínozzák.

Sülyedten találja egykori menyasszonyát is, s midn ezt megszaba-

dítja nyomorából, új kedvesét, Bettit, ki odaadó ragaífezkodással

csügg rajta, boldogtalanná teszi s önkénytelenül eltaszítja magától.

Lelke végkép fel van zavarva, sehol sem találja nyugtát s egy kar-

thauzi kolostorba lép. De békéje nem egyhamar tér vissza ; már
az öngyilkosság küszöbére jut, m'dn egy szent ének hangjai meg-

állítják. Végre a hit s a csendes és hasznos munka képei kibékítik

az élettel s ifjan, de nyugodtan, a halhatatlanság hitével s azzal

a tudattal hal meg, hogy : csak ai önznek nincs vigasztalása e

földön. — E rendkívüli hatást t^tt könyv tagadhatatlanul az élet-

nek majdnem kizáróan sötét, vigasz nélküli oldalaival foglalkozik

;

egy sebzett, beteg lélek érzékeny felfogásával és hangján bírálja

a viszonyokat és embereket s tárgyalja köz- és magánéletünknek
számtalan kérdését, az állami és társadalmi átalakulás forrongásá-

ban. De foglalkozik velk, bírálja, tárgyalja ket s irodalmunkban

már ezzel az elsség érdemét szerezte meg. Azonban, ha keresett

komorság és lélektani túlhajtások kifogásokat idézhetnek is föl

ellene, hathatósan védi magát a költ, harmonikus, magasztos,

kiengesztel befejezésével s mély és ihletett keresztyén szellemével.

Az önzetlenséget hirdet ethikájával nemesen kapcsolódik a jobbágy-

ság fölszabadítására törekv reformkor szelleméhez. Mint regény,

a Karthauzi nehéz menet, meg van terhelve elmélkedéssel, melyet

ily nagy kiterjedésben semmiféle elbeszél költemény nem trhet

meg. Ám a könyvnek ép e reflexiók alkotják egyik f vonzó erejét,

mert minden lapja tele van a meglep eszméknek, találó ötletek-

nek, ragyogó képeknek és hasonlatoknak nálunk addig példátlan

s kétségkívül aránytalan gazdagságával. Képeit legszívesebben

a természet világából meríti. Nyelve, mint Jíötvösnek minden mim-
kájában, nemessége ellenére is nehézkes, bonyolódott körmondatok-

kal teljes és nem igen magyaros.

A falu Hatásra nézve a Karthauzit elérte, elevenség, jellemzetes-

^zoie ség tekintetében felülmúlja Eötvös második regénye : A falu

jegyzje (1845). Jóllehet e munka kompozíciója nagyon szétfoszHk

s indokolatlanság is nem ritkán fordul el benne, mindazonáltal a

magyar vidéki életrl festett eleven képek, h és jól rajzolt alakjai,

hangjának páthosz, gúny és érzelmesség közb mvészi váltakozása,

az emberi jogok mellett s minden elnyomatás ellen küzd lelkese-

dése : a magyar irodalom legjelesebb és legnemesebb termékei közé

sorozzák. Egy magyar vármegye élete tárul föl elttünk : uraival,

tisztviselivel, jobbágyaival és rabjaival. A történet maga három,

egymással többé-kevésbbé összefonódó ágra szakad : Réty alispán

családi tragédiájára, melynek hse az alispánné, ki fenyegetett

ggjében és gazdagságában bnre vetemedik ; az igazságért küzd
szegény falusi jegyznek, Tengelyinek sorsa, ki iiemességét nem tud-

ván bebizonyítani, kmos üldözéseken és megpróbáltatásokon megy
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keresztül ; végre az egyenes, heves lelk paraszt, Viola meséje, kit

a földesúri önkény és enibertelenség világgá üldöz és zsiványnyá tesz.

Els lapjától az utolsóig az egész egy élen, fájdalmas, keser hang a

wégi Magyarország<<, az osztályok kiváltsága s a vármegyei intéz-

mény ellen, melyet a'visszaélések és erkölcsi romlás fészkének tüntet

föl. De a célzatosság nem kisebbíti a m költi értékét, mert végig

uralkodik fölötte a mvészi szempont ; túlzásai nem fosztják meg
bels igazságától. Magva, lényege igaz mindannak, a mi itt elmon-

datik s a szatíra rendesen igénybe veszi a torzítás, túlzás hatásos-

ságát. A gúny pedig, a tréfás iróniától a keser szarkazmusig soha

és sehol a magyar költészetben nem nyilatkozott erteljesebben,

gazdagabban, metszbben, mint e regény lapjain. A vármegyei

alakok : szolgabirák, esküdtek, táblabírók legnagyobb része kitn
torzkép ; a népalakok közt is sikerült jellemrajzokat találunk, bár

Eötvös érzelmessége, melylyel legkedveltebb alakját, Violát, elárasz-

totta, épen nem válik ennek elnyére. A sötét képnek e munkában
is van ders, vigasztaló háttere. Néhány alakja az egyenlség, sza-

badság, míveldés új korának bekövetkezését jelzi, azét, melynek
Eötvös mindvégig elkel bajnoka volt.

Még két regényt írt ; az egyik : Magyarország ll4-ben Többi

(1847) a Dózsa -lázadást írja le nagy történeti tanulmán}TiyaF^^sénye

és jellemz ervel, s a múlt fenyeget tanulságaival hátha- játéka.

tósan szól bele a jobbágyság felszabadítására megindult eszme-,

áramlatba ; a másik : Nvérek (1857), mely különösen a nevelésre

vonatkozó eszmékben igen gazdag, de minden eldjénél vontatot-

tabb és lassúbb menet. •— Politikai irányú Eötvösnek Éljen az

egyenlség (1840) c. vígjátéka is, mely az egyenlség következetlen

szájhseit gúnyolja, nagyobb ügyességgel a feltalálásban és jellem-

zésben, mint a színi berendezésben.

Nagy irodalmi sikerei nagy kitüntetéseket is szereztek g^^jjo^.

neki. Az akadémia elbb tiszt, tagjává, majd (1855) másod- ^^^tai.

elnökévé, végre (1866) elnökévé választotta. A Kisfaludy-Társaságnak
1847 óta volt elnöke s nagy buzgósággal vett részt szépirodalmi intéze-

tünknek az önkényuralom után új életre ébresztésében. Ez intéze-

teknek nemcsak lelkes tagja és vezetje, hanem legünnepeltebb
akadémiai szónoka is volt. Kölcsey, Kazinczy, Körösi Csorna, Vörös-

marty, Szalay László s többek fölött tartott emlékbeszédei, vala-

mint közülési megnyitói valódi ünnepei voltak a magyar szónoklat-

nak. Mindig a szív embere szólott belle, kinek az eszmék ritka

bsége s ragyogó képzeltehetség áll rendelkezésére : rendkívüli

részvétével az emberi szenvedések, hódolatával az erkölcsi és szel-

lemi nagyság, lelkesedésével a hazafi érdemek iránt. Részletes rajzba

nem igen ereszkedik, nem kicsinységökben jellemz adatokból
állítja össze képeit ; nagy vonásokkal fest, általánosabb eszméivel,

ers godolataival, gazdag szónoki figuráival a hallgatók szivét és

képzeletét foglalkoztatja. Jóllehet eladása nem volt gyújtó, értei-



52

mes nyugodtságán csak a megindult érzelmesség hullámzása rezgett

olykor végig, mégis hatásra alig versenyezhet egy akadén.iai szó-

nokunk is Eötvössel.

Poiiti- Mint "politikai írót és szónokot is filozoíi magasabb fel-

páíy^ája. fogás, államférfiúi . tapintat és nemes iTumanizmus jellemzi.

Fejében gondolatok forrottak, melyeket sokszor idejekorán hirdetett.

Mikor azután meghódították nemzetét, belle hiányozván a kivi-

telre, végrehajtásra szükséges nagyobb erély, más valósította meg
s másnak nevéhez kapcsolvák. így, mellzve törekvéseit s munkáit
a börtönügy javítása s a zsidók felszabadítása tárgyában, Szalay

Lászlóval volt a magyar parlamenti kormány elvének els neve-

zetesebb harcosa s az ú. n. centralisták iskolájának egyik kitn-
sége. Ez iskola a vármegyei rendszer helyett ers felels központi

kormányt s független, az egész nemzetet képvisel országgylést

kívánt ; ezekben kereste ép úgy a közszabadságnak, mint a jó és

igazságos törvénykezésnek és közigazgatásnak biztosítékát. Küz-
delmök eleinte nem volt népszer, de annál lelkesebb és meggy-
zbb. Eötvös a centralisták lapjában, a Pesti Hirlaphan, e tárgyra

vonatkozólag megjelent cikkeit Reform (1846) c. munkájában öntötte

egészszé. Eszméi nem sokára diadalt arattak, az egész nemzet el-

fogadta, új alkotmányában életre hívta és vérével védelmezte azo-

kat. Az önkényuralom alatt ugyancsak Eötvös volt az elsk egyike,

ki megjelent röpirataiban az alkotmány visszaállításának feltétele

alatt a közös ügyek intézésére nézve az Ausztriával való kiegyezés

szükségét hangoztatta. Legnevezetesebb s a külföldön is kiváló

méltánylásban részesült politikai munkája : A XIX. század ural-

kodó eszméinek befolyása az álladalomra (1851—54), melyben korunk
vezéreszméit : az egyenlséget, szabadságot és nemzetiséget fejte-

geti. Ügy említett munkáiban, mint országgylési szónoklatai-

ban inkább az emberi jogokból s nemzeti nagy érdekekbl folyó

elvek hatásos hirdetjének, mint a részletek emberének mutatta
magát. Mestere volt a formának : nemes, meggyz és fölmelegít.

Eötvös nemcsak az irodalomban, hanem a gyakorlati politika

terén is nevezetes szerepet játszott. A frendiház ellenzékének már az

1843—4-iki országgylésen elkel tagja volt. Az els magyar felels

kormánynak 1848-ban mint vallás- és közoktatásügyi miniszter lett

tagjává. A forradalom kitörésekor külföldre vonult s 1853-ig München-
ben lakott. Hazájába térvén, újra minden erejét a magyar irodalom és

tudomány ügyeinek szentelte, elnökévé lett a Kisfaludy- Társaságnak,

majd az akadémiánaks 1867-ben ismét meghivatott régi miniszteri szé-

kére, melyen legnevezetesebb alkotása a magyar népnevelésnek tör-

vényes szervezése volt. Hazánk míveldcsi ügyének szentelt buzgó
munkásság közt 1871. febr. 2-ikán halt meg. A nemzet Budapestnek
róla nevezett terén szobrot emelt neki, melyetHuszár Adolf készített.

Jeg^yzet. 1. Hugó Viktor Mária, a francia romantilíus költészet feje,

1802-ben született Besan9onban, megh. 1885-ben. Korán hírt szereztek neki
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költeményei, melyek a képzelet káprázatos ragyogása, a színek gazdagsága, a
kifejezés ereje s a nyelv szépsége által kitnk. Az újklasszikai iskolát gyzte
le romantikus drámáival (Hernani, Marion Delorme, Ruy Blas, stb.). Eleinte
királypárti és katholikus hajlamú Tolt, késbb a liberalizmushoz hajlott,

majd a legszélsbb szabadelvséget kéjjviseli. Lajos Fülöp alatt lett pair és

akadémikus. 1852-ben számzetésbe ment Guemsey szigetére^ honnan csak
1870-ben tért vissza. Híres költi mondagyüjteménye : Századok legendái

(ford. Szász Károly). Regényei közül nevezetesebbek : A Notre-Dame Párizs-

ban, A nyomorultad, stb.

46. Novellaírók.

Jósika és Eötvös buzdító sikerei, az olvasóközönségnek |juti,y

általok lett gyors megnövekedése s az egyre szaporodó szép- Lajos.

irodalmi lapok a negyvenes években élénk regény- és novellairodal-

mat teremtettek. Ez ifjabb irodalomnak mintegy tiz éven keresztül

legolvasottabb és legmagasztaltabb hse a biharmegyei származású
Kiithy Lajos (1813—1864) volt, ki politikai okok miatt ügwédségre
nem bocsáttatván, íróvá lett. Rendkívüli tehetsége rendkívüli botlá-

sok között nyilatkozott. Nagyszámú novelláiban, melyek hatalmas
képzeler szülöttei, a hazai élet jeleneteinek találó festéseit, az

egyszer és természetes hangot, a bens igazságot lassankint elhagy-

ván, egészen a francia romantika hatása alatt dolgozott. Az eszmét.

valót, igazságot elhanyagolta és féktelen képzelete korlátlanul

csapongott. Erejét fleg a viharos szenvedélyek festésében tündököl-

tette, s ernek erejével tragikai hatásra törekedett. Bizarr, képtelen

meséinek megfelel eladása ; most üres szóvirágokat, nagy mon-
dásokat hajhászó tarkasága, majd csinált rövidessége is, holott

nyelve magyaros és költi szárnyalásra képes. Hazai rejtelmek c.

nagyregényében, melyet a francia Sue Eugen^ példájára írt, néhány
alföldi táj- és életképe plaszticitásra, élénkségre, a színek gazdag-

ságára a legszebbek közé tartozik, miket m^agyarul írtak. De az

egész borzalmas képtelenség ; minden szerkezet hiánya, a bens
igazságnak, st a józan észnek semmibe vétele miatt elhibázott

munka. A nagy zajjal megjelent könjrvet ép oly hamar elfeledték,

mint egykor ünnepelt íróját, ki az önkényuralom alatt hivatalt

vállalván, az akkori szenvedélyes közvélemény elfordult tle. Tollát

kénytelen volt letenni (utolsó nagyobb munkája : A hiráhjné olvasója)

s élete végét visszavonultságban töltötte. — Inkább a reálisabb,

lélektani feladatok költi megoldására igyekv angol irány híve
volt Kelmenfy László (1815—1851), ki Meghasonlott kedélyé:- Kei-

ben s novelláiban magasabb törekvést, de gyönge alkotó
L^^^g'^ló.

tehetséget bizonyít. Az emberi szenvedélyek összeütközésének iga-

zabb rajzára törekedett (regényében sikerült a megcsalt vlegény
öngyilkossága).

Ezek mellett a novella terén kitntek még néhányan, ^^sv

kik némi rokonságban voltak Kisfaludy Károly és Fáy András ^is
°

jókedv és magyaros irányával, odább vivén ezt a torz és /j^ert



54

gúnyos felé. Közéjök tartozott a termékeny iVaj/?/ hpiác (1810—1856),

ki Keszthelyrl való volt s csak ifj úkorában- tanult meg magyarul.
Egész életében buzgó hírlapíró volt s politikai lapban kezdett

elször újdonságokat írni. Az újságíró frissesége, elevensége, hama-
ros munkára való hajlama mutatkozik beszélyeiben és életképei-

ben. Ezekben, valamint egykor sok derültséget okozott Magyar
titkokjáham a magyar vidéki és fvárosi élet jeleneteit, alakjait,

szokásait, gyarlóságait a torzító tréfálkozásnak felületes, de köny-
nyed és mulatságos modorában mutatja be. Nagy Ignác mint
színmíró is jelentékeny sikereket aratott, különösen vígjátékával,

a Tisztújítással, s a forradalom után az Hölgyfutár c. lapja körül

gyülekezett elször össze az akkori fiatal irodalom. — Ersebb
volt a szatírái elem s több a stíl gondja Pákh Albertben, ki Kaján
Ábel név alatt írt néhány sikerült génreképet (XJtazás Debrecen-

ben) , melyek csak halála után jelentek meg összegyjtve ; ó alapí-

totta a Vasárnapi Újságot. •— Frankenburg Adolf (1811—1884) is

ebben az irányban dolgozott, cseveg, enyelg, élcet keres mód-
ján, de izmosabb komikai ér híján. Emlékirataiban kora írói és

társadalmi éktébl számos becses és érdekes adatot jegyzett föl.

Dolgozatai közül legsikerültebbek a Regélben közölt Budapesti

levelei, humoros rajzok a magyar fváros régibb társas és mvészeti
viszonyairól.

Freskók. Akkoriban jöttek divatba az ú. n. freskóképek: köz-

napi jeleneteknek, embereknek még a torzképen is túlmen furcsa

rajzai, hosszabb lére eresztett adomák, kalandok, úti képek. Mind
az alacsony komikum körében mozogtak. Egyetlen céljok volt :

a képtelen nagyítás, csúfolódás, élcelés, st bohóckodás által meg-
nevettetni az olvasót. Dolgoztak e nemben az utóbb említettek is,

de különösen Bernát Gáspár és Lauka Gusztáv. Az utóbbi sikerrel

mívelte a nagyobb víg beszélyt s a komikai és komoly románcot is.

Jegyzet. 1. Sue Eugén (1804—1857) híres francia író, eleinte hajóorvos
volt, majd példátlan küls sikerrel a regényírásra adta magát. A közízlésnek

többet ártott mint használt : fmestere az érdeldeszít, bár kéjitelen mesék-
nek s az idegizgató borzalmasságoknak. Európai hírét fleg Párizsi titkok

és Bolygó zsidó cím regényeinek köszöni.

47. B. Kemény Zsigmond.

írói Novellaíróink gyorsan szaporodó, mozgékony seregének
jelleme, közepette zajtalanul, kevesek által olvasva, üdvözl fogad-

tatásban nem részesülve, lépett fel a legnagyobb magyar regényíró.'

1840-ben egy regénytöredéket bocsátott közre MartÍ7iuzzibó\,

1846-ban Gyulai Páli adta ki báró Kemény Zsigmond. Minden teldn-

tetben a legkiválóbb szellemek közé tartozik ó, ki a hatalmas tehet-

ségnek és gazdag ismereteknek oly szövetségével jelent meg, mely
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irodalmunkban eladdig páratlan volt. Az emberi lélek titkaiba,

mint a társadalom hullámzó viszonyainak homályos belsejébe

mélyen és világosan látott be. Értelme meg vala áldva a hajlam-

mal és képességgel, hogy minden jelenséget indító okaira vigyen

vissza s szinte alapsejtjeire bontson szét. A tudomány számos

ágában az alapos, beható ismeretnek ép oly bvében volt, mint

eredeti eszméknek. Gazdag képzel és szemléltet tehetsége a min-

dig biztos Ítélet uralkodása alatt munkálkodott. Az emberi szen-

vedélyek harca, az élet nyomorai iránt mély, szinte keser részvét

töltötte el, mely azonban csak az epikai költ tárgyias eszközeivel

nyilatkozik. Mindez Keményt nemcsak nálunk, hanem bármely

fényesebb irodalomban is a legels helyek egyikére emelné. Fényes
elméje nemcsak a szépirodalomban tündökölt : a politikában, napi

sajtóban szintén kitn szerepet vitt ; nemzetünk mozgalmas évei-

ben tollával a vezérek egyike volt. Terjedelmes röpiratai és nagy-

hatású hirlapi cikkei annyira magukon viselték az állambölcselet

és történelmi tanulmány, gondolatok bsége, mély tekintet, helyes

tapintat és erteljes eladás bélyegét, mint nálunk talán senkié,

a miért Szász Károly t emlékbeszédében a magyar J^írlapírás feje-

delmének nevezte el. De Kemény, ha hatására és népszerségére

nem is, de hivatása és érdeme szerint, mint regényíró volt legnagyobb.

1814. júniusban született Alvincen ; atyja : báró Kemény Élete.

Sámuel, anyja Tsóka RozáHa. Gyermickéveit Magyar-Kapudwi
Alsó-Fehérmegyében töltötte atyja házánál. A nagyenyedi kollé-

giumból tizenegy évi tanulás után kikerülvén, 1834-ben politikai

iskolára a kolozsvári országgylésre m^nt, majd Marosvásárhelytt
töltött egy évet joggyakorlaton. Els kiadott dolgozata 1839-ben

A mohácsi veszedelem okairól szólt, majd 1840-ben hosszabban id-
zött a bécsi egyetemen, különösen természeti tanulmányokkal foglal-

kozva. Visszatérvén Erdélybe, az Erdélyi Hiradó szerkesztésében

vett részt, majd Kapudon megírta hatásos röpiratát, a Korteskedés

és ellenszereit, s kiválóbb kedvvel történeti buvárlatokkal foglal-

kozott. Publicistái híre gyorsan emelkedett, s miután 1845-ben
Pestre költözött, Széchenyi t szemelte ki alapítandó hírlapjához

szerkesztnek ; de Kemény szívesebben csatlakozott a centralista

Pesti Hirlaph.oz. 1846-ban adta ki els nagyobb, öt kötetes regényét.

Gyulai Pált, melyet a többi a forradalom után követett. A költ
mellett folyton munkás volt benne a poHtikus is. Az önkényuralom
kezdetén írta két röpiratát : A forradalom után ; majd a Pesti Napló
szerkesztését vette át, melyet különösen saját munkásságával els-
rangú politikai tényezvé emelt. Az alkotmány visszaállítása után
Budapest egyik kerületét az országgylésen is képviselte ; a Kis-

faludy-Társaság pedig, Eötvös halála után, elnöki székébe emelte,

melyet azonban betegsége miatt rövid id múlva kénytelen volt

odahagyni. Irodalmi munkássága is lassan-lassan félbeszakadt.
Utolsó megjelent dolgozata egy Anna cím drámai költemény
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töredéke volt III. Károly király korából. Gyógyíthatatlan kórja

miatt megtörten, reménytelenül vonult szülföldjére, Erdélybe,

hol 1875-ben Puszta-Kamaráson elhunjrt.

Gyulai Ifjúkori kísérletei közül csak nemrég került napfényre
Píii- Élet és ábránd cím regénye 18'12-bl. A Luziáda nagy költd

jenek, Camoénsnak tragikus történetét tárgyazza, hátterében Por-

tugalliának és Sebestyén királynak bukásával. A költ ábrándvilága,

a fúri társadalom és a politika szövdnek benne össze megrázó
képpé. Képzelete a romantikának egész hevével nyilatkozik meg
úgy meséjében, mint eladásában, de megnyilatkozik gazdag mívelt-

sége s lélekrajzoló erejének mélysége is. Szenvedély lüktet benne,

mely e regény sajátságosan szaggatott szerkezetében és eladá-
sának bevében szinte a ballada hatásával van reánk. — Kemény
írói egyénisége els megjelent regényében, Gyulai Pálban, már
határozottan nyilatkozik minden jellemz vonásával. Az ember
és államférfi meghasonlását rajzolja benne. Gyulai Pál kegyence

volt Báthori Zsigmondnak, kihez mély hála csatolta s nemes
szíve feláldozó rajongással ragaszkodott. Tudós hajlamai azt

az ábrándot tápláltatták vele, hogy a mint a fejedelemnek nem
lesz szüksége rá, az udvar zajából a természet magányába és

könyvei közé vonul vissza. De nem tehette, mert Báthori Boldizsár,

e népszer dalia, folyton fenyegette Zsigmond trónját. Gyulai min-

d£ji áron meg akarta menteni urát s Boldizsárra rábizonyítani az

árulást, melylyel a nagyok és a nép rokonszenvének ellenére megbuk-
tathatja. Nem volt bizonyítéka : bíínre akarta ingerelni, de azt

csak bnnel tehette. A fejedelemnek egy elbízott olasz komédiását,

ki megsértette s tüntetett a félelmes fogarasi gróf mellett, börtönbe

vettette. A véletlen, katonai mozgalmak, cselszövények úgy mutatták,
mintha az elzárt Senno igen szoros összeköttetésben lenne Bol-

dizsárral, ki érte törvénytelen föllépésre, is kész. Hogy erre ragad-

hassa és a fejedelmi tanács határozata szerint megsemmisíthesse,

G}nilai nagy lelki harc után meggyilkoltatta Sennót. De nem ért célt,

st saját sírját ásta meg. Az olasz felesége, ki neki ifjúkorától eszmény-

képe volt, a hígvelej fejedelem kegyébe jutván, boszút állt férjeért.

Gyulainak füstbe mentek álmai : a féltett Zsigmond vesztébe rohant

s maga bnterhelte lelkével sohasem látta meg kedves Abafáját.

Az, a kit szeretett, Eleonóra, attól, kiért életét és nyugalmát áldozta,

Báthori Zsigmondtól, kieszközölte bukását és kivégeztetését.

Többi Ép ily tiszta, lépésrl-lépésre következetesen vezetett

^^fX tragikum uralkodik többi regényeiben. Az Özvegy és leánya

(1857) a Mikes-család tragédiáját beszéli el, melybe Tarnóczi Sárá-

nak meggondolatlan elszöktetése sodorta ket ; a cselekvény indí-

tékai között nevezetes szerep jut az uralkodó kálvinizmus hatal-

maskodásának. Keménynek leggazdagabb, legváltozatosabb és leg-

elevenebb regénye, a Rajongók (1859), I. Rákóczi György korá-

ban játszik, s a szombatosok üldöztetésének keretében mesteri
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rajzát adja két hatalmas fúr, a zsugori és alacsony Kassai István

s a pazar és ábrándos Pécsi Simon vészes harcának, mely egy sze-

gény szombatos pap családi idilljét rettenetesen zúzza össze. A nagy
történeti regények sorában utolsó : a Zord id (1862), Izabella korá-

nak rajza ; a költ sötét felfogása legmagasabbra emelkedik benne :

a nagy nemzeti tragédia katasztrófáját, Buda várának elvesztését

festi, a kor hatalmasainak, élükön a törökpárti Verbczivel, csaló-

dását és pusztulását, s velk mindazokét, kiket végzetük körükbe
sodort. Ugyanez a tragikai felfogás jellemzi a modern társadalom-

ból vett regényeit : a Férj és nt, a Szerelem és Jiiúságot, a Kdképeket,
a Szív örvényeit ; sót kisebb elbeszéléseit (Két boldog, AlkJnmet,

Erény és illem, Kaland a Missouri melll) is. Mindenütt sötét, komor,
szinte zordon felfogás, csupa tragikus tárgy. Az embernek nem
annyira nagy szenvedélyeibl és vétkeibl, mint inkább ballépé-

seibl, hibáiból, gyöngeségeibi fejlik bukása, melynek katasztrófája

aránytalan nagyságával megfélemlít. Történetei azzal a hatással

vannak ránk, mint egy komor, verfénytelen vidéken kis gömbben
meginduló s alárohantában rémes és pusztító nagyságra növekv
lavina. A biztosság, következetesség megdöbbent nyugalmával
mutogatja, hogy eszményeink sohasem valósulható, kába álmok.
Kételkedést ültet szívünkbe s csupán a megfigyelés, ecsetelés mély
gondja és hsége által mutatja részvétét az ember sorsa iránt. Der-
sebb hangnak, komikumnak alig van nyoma nála. Ahol megjelenik is,

mint a Zord id némely részletében (a Deák-testvérek, budai lantos)

sohasem tiszta nevetséges, inkább csak tragikomikmn. Sehol sem biz-

tat és vigasztal, séma múlttal, séma jövvel; inkább kiábrándít. Mind-
ez kétségkívül zord, sivár hatást gyakorol ránk ama fényes tulajdo-

nok mellett is, vagy*pen ezek által, melyekkel Kemény dicsekszik.

Az embert kívül és belül, testben és lelkében egyetlen írónk jeies-

sem ismerte és írta le hívebben, mint Kemény. A szív minden ^égei.

rejteke, a vel minden szála ép oty ismeretes eltte, mint izmaink,
idegeink, szívünk, alakunk ; ismeretes a titkos vonatkozás küls
és bels világunk jelenségei között, gondolkodásunk és érzéseink,

ösztöneink és szenvedélyeink. Az igaz, meglep és új alakoknak
egész seregét teremtette, bámulatos lélektani húséggel és pontos-
sággal jellemezvén ket, különösen gyöngeségeikben. Küls leírásai

is mind bels, lélektani jelentéssel bírnak, festve jellemeznek. E jellem-

rajzok lélektani szilárd alapján épülnek mindig cselekvényei. —
A milyen mély hatással nézte keresztül mintegy az egyes embert,

ép oly átható volt tekintete az emberi viszonyok, a történelem
vizsgálatában. A múlt korok lelkébe alig látott úgy be történet-

íróink közül is egy, mint . Nemcsak a régiségbúvár figyelmével

és szorgalmával gyjti össze és mutatja be mindazt az apróságot,
ami egy kor küls képét alkotja, hanem a múlt idk mozgató eszméit,

szenvedélyeit, gondolkodásmódját egyéniségekbe, él alakokba
öntve támasztja fel. A Báthoriak és Rákócziak kora, a mohácsi vészre
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következett viszonyok hbben, élesebben jellemezve és mélyebben
bírálva egyetlen történetírónknál síncsenek, mint az regényeiben.

Ugyanez jellemzi történeti tanulmányait is, melyeket A két Wesse-

lényirl, Széchenyi Istvánról és Erdély reformkorszakáról írt.

iröi Á hség iránt való hajlama a részleteknek ers, alapos
módja, és hosszas kidolgozására, szinezgetésére vezette. Kutató szeme

egyetlen kicsiséget sem hagy felfedezetlen, fáradhatatlan keze

vásznának minden pontját telefesti. Nem csak nagy vonásokkal

fest, a legfinomabb hajszálig kidolgozza képeit, de mindennek jel-

lemz értéket tud kölcsönözni. Mindig teljességre, befejezettségre

törekszik. Innen azután eladása gyakran túlterhelt, lassú menet
;

nyelve kevéssé hajlékony, nem igen valószer és folyamatos, soha-

sem könnyed ; minthogy minden szavának súlya van, beszéde

nehézkes. Dialógjai sokszor nem elég természetesek, nehezen fzdk
és terjengk ; annál megdöbbentbbek gyakori monológjai, melyek-

ben személyeinek lelki állapotait festi. Ehhez járul csekély szerkeszt

tehetsége ; bármilyen biztos meséjének még apró részleteiben s jel-

lemei fejlesztésének árnyalataiban is : kompozíciói ziláltak, cselek-

vénye meg-megáll, nehezen halad. A forma iránt egyáltalán kevés

érzéke van ; mindig küzdeni látszik vele. De lassúságával kincsesházba

vezet, hol minden lépten-nyomon van valami élvezni, bámulni és

tanulni valónk. Eszméi, eredeti gondolatai, megle^D ötletei gazdagon

nyilatkoznak valamennyi lapján. Képeit, hasonlatait, vonatkozásait

nem annyira a természet világából meríti, mint Eötvös ; inkább a

mvészetek, tudományok és történelem körébl. Ismereteinek, tapasz-

talatainak gazdag bányájából vett megjegyzései nem ritkán nehezek

6 az olvasótól is fejlett értelmet és széles olvasottságot igényelnek.

Mindezeknél fogva Kemény munkái nem mrtoznak a könny,
csakis szórakoztató olvasmányok közé. Nincsenek is annyira elter-

jedve, mint nagy becsök szerint megérdemelnék. Természetesen,

mert nemcsak történelmi, politikai és esztétikai (a regényrl és

drámáról, a klasszicizmus és romanticizmus, Toldi méltatása) dol-

gozatait, hanem regényeit is nem elég egyszeren olvasnunk ; fárad-

ságot, belemélyedést, tanulmányt kívánnak azok. De méltók is reá,

mint a hegytetre vezet út. Szívünknek, eszünknek és mérzé-
künknek egyaránt gyönyört és okulást szereznek.

48. A népköltés és hatása.

Nem- Költészetünk csak egy század alatti fejldésének folya-

/íem. mában is különböz hatásoknak volt kitéve. Érezte az antik,

a francia és német költészet befolyását, melyeknek most a tarta-

lomra, majd a bels vagy küls formára : tárgyak választására,

alkotó módra és nyelvre minden esetre megvolt a maguk haszna.

Mindez idegen elemek azonban gyöngébbek voltak a reformkorban

egyszerre ébredett és erteljesen fejld nemzetiségnél.
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Már Kisfaludy Károlynál és követinél (különösen Czuczomál)
a külföldi befolyásnak némi ellenzékét találjuk. A költészet próbál-

kozik egészen hazaivá lenni, azzá nemcsak érzésben, hanem fel-

fogásban és kifejezésben is. A nemzeti forma élénk kísérletei azon-

ban még elenyészen ritkák : az alak, melyben a mondai és tör-

téneti tárgyak s a hazafias lelkesedés megjelenik, idegen. Ámde a

félúton nem történhetett megállapodás. Vörösmarty és Bajza epigon-

jainál megint valami lankadtság köszönt be, emlékeztetve a klasszi-

cizmus elhalványodó korára. Költi eszme, mélyebb érzés, ersebb
hang, eredetibb kifejezés minél kevesebb ; a mind üresebb szónokias-

ság és egyhangú érzelmesség uralkodnak ; számtalanszor meg-
énekelt általános érzések közhelyekben ismétldnek, az egyéniség

újító ereje nélkül ; a nyelv mesterkéltté, erszakolttá, ellágyulttá

lesz, a mester ragyogó színei nélkül. Ez a szobai költészet, bágyadt,

finomkodó mnyelvével, kevés mívelt olvasóra látszik csak számí-

tani ; akaratlanul is Kazinczy lenézését érezteti újra a >>sereg« iránt.

Hogy olyan hangot hallasson, mely az egész, innen-onnan már a

népet is magába számító nemzet szívéhez hasson, nemcsak magyar-

nak, hanem magyarosnak is kell lennie. Megifjító, újító forrásra volt

szüksége, hogy tartalmasabbá és egyszerbbé, változatosabbá és

természetesebbé, nemzetiebbé és egyénibbé lehessen. Hol kínál-

kozott e forrás? A kor demokrata iránya, a jobbágyság fölszaba-

dítására törekv politikai mozgalmak iiiind nagyobb érdekldést
ébresztettek a nép iránt. Ennek egyéb viszonyai közt költészete

is figyelem, st tanulmányozó gond tárgyát kezdte képezni.

Itt, a népnél találta meg költészetünk újító elemét : a

nemzeti gondolkozás-, érzés- és kifejezésmód világos, hathatós
példáit.

Korábban csak néhányan s kivételesen érdekldtek Nép-

népünk szellemi termékei iránt s szedtek össze és adtak ki,^°yté^*

többnyire átdolgozva, ezekbl egyetmást (Kulcsár, Gaal tések.

György, Mednyánszky Alajos). A népdalnak még nemrég meg-
állapodott neve sem volt ; a virágének kiveszett szokásból, a nép
maga nótának nevezte költeményeit, az irodalom közné-pi éneknek,

'parasztdalnak, pórdalnak. De mindjárt az akadémia munkássága
kezdetén ez irányban nagyobb figyelem nyomaira lelünk s lépésekre
a népköltés termékeinek gyjtése felé. Komárom vármegye volt az
els, mely még 1832-ben felhítta e fontos tárgyra az akadémia
figyelmét. Ez bocsátott is ki felszólítást a gyjtésre, de az ügyet O
jelentékenyebb eredménynyel a Kisfaludy-Társaság vette kezébe,

1843-ban elhatározván egy népköltési gyjtemény kiadását. A munka-
megindult s 175 gyjt adalékaiból Erdélyi Jánostól szerkesztve
1846—1848-ban a Magyar népdalok és mondáknak három kötete

jelent meg. Ujabban pedig (1871—82) Gyulai Pál és Arany László
ismét egy gazdag Népköltési gyvjteméiiynek bocsátották közzé
három, Vargha Gyula és Sebestyén Gyula pedig (1902-tl) újra tíz
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kötetét, szintén a Kisfaludy-Társaság kiadásában, mely már nemcsak
a magyar, hanem a hazai más né^fajok (orosz, tót, oláh) költi termé-

keinek kiadását is megindította magyar fordításban. E becses munká-
kat Fogarasi János, Bartalus István, Sebestyén Gyula és Vikár Béla a
népdallamok gyjtésével egészítették ki. Az ekként megindult buzga-

lom, ellenére annak, hogy legújabb mköltészetünk megint távozni

látszik a népiestl, st a nemzetitl, máig sem szünetel. Számos

gy]t fáradozik népünk mondáinak, meséinek, dalainak, balladáinak,

játékverseinek, misztériumainak, mondókáinak és közmondásainak

lehet teljes és h összeszedésével s megismertetésével. Ide tartozó

kiadásaink között, melyeknek száma napról-napra növekszik, külö-

nösen nevezetesek Kriza János Vadrózsái (I. k. 1863), melyeket a szé-

kely nép ajkáról jegyzett össze ; Kálmány Lajos nagy népköltési tára

az alföld vidékeirl ; Sebestyén Gyula regös-énekei s Thaly Kálmán
gyjteményei, melyek népköltészetünk múltját ismertetik rendkívül

fontos és becses adalékokkal. Népmesegyjteményeink közül érdeme-

sebbek Ipolyi Arnold, Arany László és Merényi Lászlóé ; közmon-
dásokat gyjtöttek Ballagi Mór, Erdélyi János, Sirisaka Andor.

jjép. Az a forrás, mely ekként egyre jobban megnyilatkozott
dalaink, az irodalom emberei eltt, kik eddig nem sok figyelemre

méltatták, hivatva volt egész költészetünket felfrissíteni, új életet

önteni bele. Mindenekeltt az idegen, antik és nyugateurópai kül-

formák helyébe az eredeti, nemzeti versidomoknak gazdag változatú

példáit n}aijtotta. Ezeknek alapján nyomozta ki Arany János a

magyar nemzeti versmód és rímelés törvényeit, s nyújtott, a nép-

mesékbl kiindulva, Henszlmann Imre és Arany László fontos

adalékokat a magyar népszellem ismertetéséhez. Bennök nyilat-

koznak legeredetibben, idegen befolyásoktól legkevésbbé meg-

vesztegetve, a magyar nyelv sajátságai, költi fordulatai, ts-

g3rökeres kifejezésmódjai : szépsége, ereje és zenéje. Itt találjuk

népünk eszmekörének, kedély- és képzeletvilágának, gondolkozás-

módjának legtisztább és leggazdagabb képét. Nyilatkozik bennök

líizonyos nemzeti rátartósság és kizárólagosság, mikor a ma(/i/atok

istenéi emlegetik ; a vallásos tárg\mak sohasem mulasztják el Máriát

a magvar nemzet különös pártfogója gyanánt keresni föl, s a bibliai

hagyományokat is sokszor nemzeti színbe öltöztetik. E magyar
büszkeség lengi át a katonadalokat, sokszor könnyelm hetykeséghe

csapva. E nóták csak ott lágyulnak el, hol a katonáskodás a házi

,;5 tiízhelylyel szembetéve jelenik meg, mely a szegény jobbágjoiak

mindene, s a melynek elhagyására kényszeríti Icemény sorsa. A szül-

földhöz, a faluhoz, az otthonhoz való ragaszkodás megható hangok-

ban lel kifejezést. A szabadság szilajsága hatja át a betyárdalokat,

melyek eredetét még a kuruc seregek szétszórt maradványainak

üldöztetése korára vihetjük viswsza ; s a minta betyáréletet, úgy a

költészetét sem engedték kiveszni a jobbágyság súlyos kötelékei,

melyek közül egy-egy rakoncátlanabb természet minduntalan
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kitört. Dalai tolmácsolják a korlátlan élet féktelen élvezését, a

félmámoros létben lelt gyönyört, bizonyos naiv hitet a gazdagok

tulajdonához s a szegények szivéhez való jogukban, elszántságot

az elre kikérülhetetlennek tudott akasztófa iránt; kegyetlenkedést,

vérszomjat soha. A szerelmes dalokat mindig élénk erkölcsi érzés

hatja át. A tréfa és enyelgés a boldog szerelem dalaiban talál legfbb
helyet, míg a boldogtalan hol szilaj humorban, hol dacban nyilat-

kozik. A -sdszonzatlan szerelem méla, lágy nyögése igen ritka ; a

htlen szerett is inkább fenyegeti kedvese, mintsem sír utána.

Az elbeszél költemények tárgyaikat mind azokból az xépbai-

összeütközésekbl merítik, melyek a nép egyszer viszonyai ^^^^^^

közt leggyakoribbak. Személyeik : az üldözött betyár, a cok.

htlen vagy boszúálló szeret meg feleség, a falunak nag}Tavágyó

és meglakolt szépe, a szégyene által még nagyobb romlásba vitt

bukott leány. A vidámabb románcfélék legnagyobb részében a sze-

retk közeledésének, félreértésök kiderülésének, érzésök csodatev
hatalmának egy-egy képét találjuk. Mindig ers, friss, rövides

drámaiasság lüktet bennök. Még a magyar népi lírának is tulajdona

e drámai hajlam : igen gyakran szereti cselela^ényben vagy legalább

egy jelenetben adni el az érzést. Inkább az érzelem mélysége és

igazsága, mint a képzelet gazdagsága uralkodik bennök. Az érzés

körébe vonja a természetet, dúsan merít jelképeket, hasonlatokat,

vonatkozásokat ennek minden országából
;
gyöngédségén, eleven-

ségén kívül egpk fjellemvonása a festiség.

Mieltt a népköltés termékei gyjteményekbe szedve a cim-

közkézre jutottak volna, hatásuk els fuvallata már érezhet ^-'^i*^'^-

volt az irodalomban, s a közönség is kétségtelen bizonyságát adja

hajlamának. A kritikától észre sem véve. Szakái Lajostól 18J:3-ban

Cinihalom nev kötet jelent meg, mely ersebb költi tehetség

nélkül, de egészen népi hangon szóló dalokat tartaimazott (Meg-

köthetem a téns nemes vármegyét stb.) s igen nagy sikert aratott. Pél-

dányait gyorsan elkapkodták s nem egy verse ment át a nép ajkára.

Két buzgó és nagyérdem gvjt éreztette elször,Krizaf^s

mint költ is, értékesebb dolgozatokban az új szellem jelent- i^lnyV.

kezesét : Kriza és Erdélp. Kriza János (1811—1875), ki az unitáriusok

püspöke volt, a kolozsvári Remény (18.39—1841) zsebkönyvben
közölt költeményeivel okozott méltó feltnést. Ez egyszer, tiszta

dalokban a székely népköltészet hangja szólal meg. Legnagyobb érde-

met azonban Vadrózsáivdil szerzett magának Kriza, ki ritka érte-

lemmel és valódi szeretettel szedte össze és ismertette gyjteményében
a székely nép szellemi nyilatkozatait, költi és nyelvi tekintetben.

Hozzá hasonló szellemben, vele egy helyen és idben lépett fel székely

népies zamat ú dalaival földije, a korán elhunyt Szentiványi Mihály,
ki a beszélyírás terén is nem közönséges tehetség jeleit adta.

Az ungvármegyei kaposi születés Erdélyi János (1811—Erdélyi-

1868), ki a Kisfaludy-Társaság titkára, kritikai lapjának, János.
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a Szépirodalmi Szemlének s els népköltési gyjteményének szerkesz-

tje, rövid ideig a pesti nemzeti színház igazgatója, utóbb a sáros-

pataki kollegimn bölcselettanára volt, mint költ, íilozóf s különösen

mint mbíráló jelentékeny helyet foglal el irodalmmikban. ö volt

legfbb mozgatója, hogy a Kisfaludy-Társaság karolja fel a népköltés

ügyét, s ez iránti hajlamának saját költeményeiben is ers nyoma
mutatkozik. Nem írt sokat ; de hathatós gondolatait törekszik

egyszerbb nyelven, bátrabb fordulatokkal s magyarosabb formák-

ban fejezni ki ; könnyedségre azonban nem jutott, bizonyos dara-

bosság nehezedik alkotásain. Irt egy Velencei hölgy cím könyv-
drámát is. — Legnagyobb érdemeket szerzett széptani irodalmunk
körül, melyet elméleti fejtegetéseiben és bírálataiban oly magas böl-

cseleti álláspnntról és széles tanulmánynyal mívelt, mint eltte senki.

Kitnek a magyar népköltésrl s irodalmunknak 1830—1855 közé es
századnegyedérl írott dolgozatai. Eleinte a bágyadt eszményiség ellen

küzdött az egyéni mellett, a klasszicizmussal szemben a romanticiz-

musért. Utóbb a Petfi-utánzók üres, sallangos költészete, melyet ó
kelmeiségnek newezett, az eszményi felé terelte. Széptani és kritikai dol-

gozatai három gyjteményben jelentek meg : Kisebb prózák. Pályák

és pálmák s Tanulmányok cím alatt. A világirodalom történetének

megírásához is hozzáfogott ; de csak egy füzetet adhatott ki belle. —
Élete utolsó éveiben különös kedvvel foglalkozott bölcselettel. Külön

rendszer felállítása helyett azt vitatta ffeladatunknak, hogy kutas-

suk ki, ismerjük meg azt a részt és módot, melylyel nemzetünk az esz-

mék fejlesztéséhez hozzájárult. Dolgozott is a bölcsészet történetén,

Magyarországon ; de stílje ebben, mint fleg utóbbi munkáiban,

nagyon is tömött, nehezen s mégis gyorsan forduló, homályos.

A nép- A népköltés hatása ennekutána egyre érezhetbb lett.

^°tás^a.
Megismertette költinkkel népünk lelki világát, eszményeit

és érzéseit ; meg a tárgyakat, melyeket a múltból tudatában riz s

magáéinak tart ; meg a hangot, melyet az egész nemzet megért.

Megtanította különösen a nyelvre, az eladásnak átlátszó, könnyeá,

naiv menetére. Mint üde, tiszta, egészséges leveg járta át költé-

Bzetünket, elkészítve, lehetvé téve ennek eddig legmagasabb

emelkedését. Az irányt, mely e hatás alatt fejlett, nem nevezhetjük

tisztán népinek vagy népiesnek, mert így ellentétbe állítanók a

mköltészettel. Pedig ez, lényegére nézve, még a népköltészettel

sem áll igazi ellentétben : ugyanaz teszi egyiket költészetté, ami

a másikat. Annál kevésbbé áll szemben a mköltészettel az az irány,

mely a népköltés elevenít nemzeti elemeit felvette, nyelvével gazda-

godott, formáit felhasználta a nélkül, hogy ne tisztelné a mvészet
követeléseit s lemondott volna a tartalom és formák azon gazdag-

ságáról, melyet korábbi iskoláktól örökbe vett. így, mint igazán

nemzeti költészet míveli, jelennek meg egymásután : Tompa dús

költi szemléletességével ; Petfi hasonlíthatatlan elevenségével,

érzelmi gazdagságával és könnyedségével ; és végre Arany, a mvé-
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szinek és népinek, az egyetemesnek és nemzetinek mesteri össze-

olvasztásával. Az eleinte nem egészen barátságos kritika is rövid id
alatt az új irány zászlaja alá szegdött, s Eötvös már 1847-ben,
Petfi verseinek bírálatában kimondta : »Ha a magyarnak egykor
nagy írói leendenek, azok nem külföldi nagy példák utánzása által,

hanem csak úgy fognak támadni, ha a lehetségig önállóan lépnek
föl s nemzetök sajátságait tartják szemök eltt. <<

49. Tompa Mihály.

A népiessel szövetkezett új nemzeti irány három leg- Élete.

kiváló költje közül idre elsnek Tompa Mihály lépett föl. Az
Athenaeumban 184:1-tl közölt korábbi lírai költeménvei még a
régiek csiszolt, lágy. ertlen módjának bélyegét viselik. De 18-45-tl

határozottan a népies felé fordult, népmeséket, regéket dolgozott
föl, népdalokat írt s egyéb költeményeiben is nyilatkozik az új
szellem, melynek egyik kiváló képviselje. Ö volt a legels, ki

szatírával támadt az almanach-líra mesterked ürességére (Eg^
magyar poétához).

Egyszerség, csöndes béke, a természethez való vonzódás ural-

kodnak életében, mint költészetében. Szegény szülktl született

Rimaszombatban, 1817. szept. 28-án. Gyermekkorában \átték Igricibe

s az odavaló iskolamester ösztönzésére és segítségével kezdett csak
tanulni. Iskoláit Sárospatakon nyomorogva s egy évig meg is sza-
kítva végezte. Eperjesen neveli mködése alatt ismerkedett és barát-
kozott meg Petfivel és Kerényivel ; ott énekeltek meg hárman ver-
senyezve egy Erdei lakot. Már ekkoriban közölgetett az Athenaemn
is verseket Tompától, ki 1845-ben Pestre jött, hogy ügyvéddé legyen.
A sors azonban máskép akarta ; a Rókus-kórházban töltött hosszas
betegség után elfogadta a gömörmegyei bejei ref. egyház meghívását
s papnak ment. Irodalmi sikerei egyre emelkedtek : 1846-ban kiadott
Népregéi, néptnondái húsz nap alatt második kiadást értek ; Szuhay
Máti/ása, jutalmat nyert 1847-ben a Kisfaludy-Társaságnál, mely
Tompát tagjává választotta. A szabadságharcban mint tábori pap
vett részt : utóbb keleméri, majd hanvai prédikátor lett. Hazafias
költeményeiért üldöztetést is szenvedett. Falusi magányában hívei-

nek, családjának és a költészetnek élt. Verseinek különböz gvj-
teményei egymás után jelentek meg s 1868-ban az akadémia nao-v-

jutalmával koszorúztattak. Utolsó öröme volt ez, mert hosszas és
kínos szívbaja még ez év július 30-án kioltotta életét.

Tompa költeményei közül els nagyobb elismerésben az ei-

elheszélk részesültek. Népregéiben különösen a sajóvidéki nép
^^^f^^^*^

mondáit öltöztette költi alakba, részint saját leieménveit menyei.

fzte át népmesei vonásokkal s kötötte egy-egy helyhez vagy történeti

tényhez. Némelyek közülök még nagyon is virágosak, cicomások;
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bár másutt már igaz népies hang (Árvalányhaj, Jávorfa) üti meg
fülünket ; a felfogás költisége, egy-egy jelenet egyszer bája s külö-

nösen a vizi képek festi színei méltán ragadták el a közönséget. —
E körbe tartoznak Virágregéi (1854), melyek divata német eredet.
Emberi érzéseinket és áorsunkat példázza a virágok történetében

;

gyakran nyilatkozó finom megfigyelésének és édes gyöngédségének
ellenére is, az allegóriák e tömege egyhangú és homályos benyomást
tesz.— Derekasabbat adott víg költi beszélyeiben, milyenek a kuruc-

világ kalandjaiból merített Szuhay Mátyás, a Mária Terézia idejébe

helyezett adomaféle Vámosujfálusi jegyz, a tréfásan szeszélyes Három
a daru. Amazokban a korra is, mindegyikben népünkre s a szerepl
alakokba- jutnak jellemz, találó vonások. Szellemben és kifejezésben

egyaránt magyaros, igazán népies humor uralkodik bennök ; a min-

den keserségtl, gúnytól ment komikumnak, kedélyesen tréfás

eladásnak legsikerültebb termékei közé tartoznak irodalmunkban.
Lírája. Azonban Tompa fereje mégis a lírában volt ; költi

egyénisége itt leghatározottabb. Alanyi verseiben elégiái hang az

uralkodó. Csöndesen hullámzó kedélye, egyszer szívének gyöngéd
és mély érzései, nemes lelkének sokszor magasztos eszmélkedése

nyilatkozik bennök. Alaphaiigja a bánat, mely azonban sem er-
szakos dacban nem tör ki, sem gyáva siránkozássá nem lágyul

;

férfiasnak, nemesnek és meghatónak marad, akár reflexiókban, akár

az érzés közvetetlenebb nyilatkozataiban jelenik meg. Lemondás szól

hozzánk egy magas lélek sok álmáról, de oly lemondás, mely melegen

tartja a szív vonzalmát minden isteni és emberi iránt. Motivumai

:

a múlt emlékei, családi örömök és bánat (megható szépségé

k

feleségéhez s korán elhalt fiának emlékére írt költeményei),

barátság, ragaszkodás a szülföldhöz s a természethez, az életböl-

csesség igazságai s a hit sugallatai, mindenek eltt pedig a haza-

szeretet. Az remél bánatának nem lehetett alkalmasabb ideje

a forradalom utáni éveknél s fogékonyabb közönsége az akkori

nemzedéknél. S valóban, e kor érzéseinek, gyászának és reményei-

nek adott legtalálóbb és leghatásosabb kifejezést. Még az a hajlam

is, hogy allegóriákban szeretett szólani, illett ez id hangulatához
;

bizonyos, csak a benyomást fokozó gyöngédség érzett abban, hogy
a vérz sebeket csupán képben, mintegy fátyol alatt mutogatta.

Költemény alig tett oly nagy és mély hatást hazánkban, mint az

egy egész évtizeden keresztül csak kéziratban olvasott Gólya,

a protestánskori jeremiádoknak e kései, mvészi hajtása. Ugj'ane

hangulat, e biztató bú, e ragaszkodás a gyászoló hazához szülte

a Kerényi után küldött Levelet, ez a Madár fiaihoz, A folyam,

Heródes, Gályarab, Ikarus stb. cím szebbnél-szebb allé oriákat.

Hazaszeretetében mindig volt valami gyöngéd, az ellentéteket,

pártok tusait kiegyenlít vonás ; így bár a népjogokért lelkesen

emelte szavát, a nemesség régi nagyságát és érdemeit is szívesen

énekelte. Ép ez a tárgya a SirboUban cím költeményének is, melyet
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a jellemz vonások gazdagsága, a költi képek hangulatos színezése

s a borongó hang páratlan nemessége a legszebb magyar elégiák

sorába iktatnak. Itt is, mint mindenütt, szembetnen nyilat-

kozik Tompa vonzalma a természethez. Nincs magyar költ, kit

annyira át- meg áthatna ez, mint t. A természet képei, jelenetei,

változásai benne találtak legszeretbb énekesökre ; a küls és bels
világ legtöbbször szerencsésen olvadt össze nála. Különösen sok

szép sorban emlegeti a kedélyének megfelel szt, melynek hervatag,

méla képei foglalkoztatják Utolsó verseiben is. E hajlam szorosan

összefügg vonzalmával a kép, a jel, az allegória iránt. Ez meg
bölcselked, erkölcstanító kedvével s verselési könnységével
párosulva, nem ritkán teszi terjengvé, szétfolyóvá, bbeszédvé.
— Tompa írt néhány gunyoros költeményt is, különösen a vidéki

magyarság si gyarlóságai ellen ; de jóakaró lelkében mélyebb gylö-
let nem fogamzott s szelíd ajkáról szigorúbb szó nem tudott fakadni.

Tompa költi pályájának érdekes sajátsága, hogy egész haláláig

emelkedben volt : fiatal lelkének a természethez való vonzódását,

majd családi örömeit, azután honfibánatát s keser megpróbálta-

tásainak tépeld fájdalmát egyre fokozódó ervel és mélységgel

fejezte ki. — Egyházi szónoklatait is, melyek három füzetben jelen-

tek meg (1859—67), egyszerség és bensség tüntetik ki.

50. Petfi Sándor.

1842-ben egy ifjú költ lépett föl az Athenaeum hasábjain, Pályája,

ki a magyar líra legkitnbb képviselje lett, Petfi Sándor volt az,

kit lángelméje, viszontagságos sorsa, szerepe a szabadságharcban
8 hsi halála nemzetünk minden osztályánál a népszerségnek eddig
példátlan magas fokára emeltek. Ö az els magyar költ, ki népe
érzelemvilágát a maga egyszer igazságában fejezte ki ; ki az egyéni-

ség, eredetiség hatalmát a lírában mélyen és általánosan éreztette
;

ki nyelvének természetes erejével és bájával, népies zamatával,
jellemzetességével hódított ; ki az új, nemzeti költészetet diadalra
vezette. Annak az egész nemzetnek lett költjévé, mely magába
foglalta a népet. Ezen kívül az els költink között, ki világ-

hírre emelkedett, még pedig a legnagyobbak közé : az emberi lélek

ifjúságának legnagyobb lír.kusává.

Petfi az 1823-dik év els órájában született Kiskrösön. Éieíe.

Atyja, Petrovics István, vagyonos mészáros volt, anyja Hrúz Mária,
Turóc vármegyébl való szegény földmívesleány. Sándor gyermek-
éveit Félegyházán töltötte, hova családja költözött s azt is tartotta

igazi szülföldjének. Iskoláit hat éves korában Kecskeméten kezdte
s Sze niiicen, Gyönkön, Pesten, az evangélikus és piarista iskolák-

ban, majd Aszódon folytatta. Míg apja jó módban volt, nem sajnáli

semmi költséget az eszes fiiútól ; de 1838-ban végkép elszegényedett

Beöthy: IrodHlomtörtéaet. TI. 5



66

és Sándor csak nagy nehezen mehetett a selmeci líceumba. Könny
szívvel viselte a nem szokott szegénységet, verselgetett s az iskolai

tilalomnak és nyomorának ellenére, rendes vendége volt a német
színháznak. Eossz bizonyítványt kapott, s gazdája is korhelység-

gel vádolván, a sorscsapások miatt különben is elkeseredett atyja

levette róla kezét. A magára hagyott fiú zordon, februári idben
gyalog Pestre jött s némi szolgálatokra a Nemzeti Színházhoz sze-

gdött. Egy rokona Vasvármegyébe, Asszonyfára vitte és Sop-

ronba akarta küldeni iskolára, de utóbb megváltoztatta szándékát.

Petfi új csalódása fölötti keservében, amint Sopronba ért, a kaszár-

nyába sietett s a G-oldner-gyalogezredbe állt. A katonaélet nyomorát
és megaláztatásait ers lélekkel trte ; sorsát csak egy Kupis Vil-

mos nev közlegénytársának barátsága s a költészet enyhítették,

ört állva, versekkel írta tele a faköpönyeget. Utóbb Horvátországba,

Károlyvárosra rendeltetett, hol mellbetegség jelei mutatkozván rajta^

1841 telén hazabocsátották. Téli idben, vékony és kopott egyen-

ruhájában gyalogolt Pápára s a következ két évet részint itt töl-

tötte tanulva, részint különböz vidéki társaságoknál színészkedve.

Pápán Orlai Petrich Soma és Jókai Mór voltak bensbb barátai

;

az önképztársaságban Lehel cím balladájával díjat nyert ; a

Borozó pedig az Athenaeumba is fölvétetett. Tanulását folytatni

akarta tovább is; de színész-szenvedélye elcsábította. Játszott

Fehérvárott és Kecskeméten s 1843-ban Pozsonyba ment föl, hol

sanyarú napokat töltött. De nem csüggedt ; költeményei már ismertté

tették nevét s buzgón fáradozott töredékes ismeretei kiegészítésén.

Olvasta a történelmet s a költket, különösen kedves Horatiusát.

Pestre kerülvén, a Kisfaludy-Társaság regényfordításokkal bizta

meg (Koros hölgy Bernar(ítól, Robin Hood Jamestl). Azonban
nyugta nem volt ; újra színészekkel indult kóborolni s betegen és

rongyosan ért Debrecenbe, hol úgy ahogy felépülvén, 1844-ben

megint Pestre sietett. Itt a Frankenburg Életképei, majd Vahot Imre

Pesti Divatlapja, mellett dolgozott s a Nemzeti Kör, Vörösmarty

közbenjárására, megvette s kiadta Versei els gyjteményét. Még
egyszer tett kísérletet a színészettel, de a nemzeti színpadon meg-

bukván, lemondott szenvedélyérl s végkép az irodalomnak szen-

telte idejét. Próbálkozott a drámában (Zöld Marci, Tigris és hiéna

1846) s a regényben (Hóhér kötele 1847) is ; de valódi nagy sikereket

csak egyéb költeményeivel (Hehjség kalapácsa 1844, János vitéz

1845, Versek 1844—45, Cypruslombok, Szerelem Gyöngyei 1845,

Felhk 1846, Összes költeményei 1847) aratott. Hire, népszersége

egyre emelkedett s már els verskötetei után az egész közönségnek,

de különösen a fiatalságnak bálványa lett ; két felvidéki útjában

mindenütt lelkesedéssel s ünnepélyekkel fogadták. E közben folyton

mívelte magát : megtanult franciául és angolul s a nagy nyugati

költket szorgalmasan olvasta. 1846-ban Szatmármegyében ismer-

kedett meg Szendrey Júliával, kit a következ év szeptemberében
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nül vévén, addigi nyugtalan, hányatott életét a családi boldogság

nyugalma váltotta fel. Aranynyal és Vörösmartyval Shakspere

lefordítására egyesült s meg is jelent tle Coriólanus s belekezdett

Romeo és Juliáho,. Az 6 Nemzeti Dah. nyitotta meg a forradalom

költészetét, melyben szenvedélyes lelke egész Levével vett részt.

1848 végén a hadseregbe lépett s Bem oldalán, mint kapitány,

utóbb mint rnagy mködött. Vitézül viselte magát Dévánál, Szász-

sebesnél s legutolszor a segesvári csatában látták, 1849 jul. 31-ikén.

Bizonyára elesett s társaival közös sirban pihen.

Petfi a legeredetibb költi szellemek egyike ; költészete
^jfj^'h tükre egyéniségének és életviszonyainak s amannak varázsa köité-

részben emezek vonzó és érdekes voltán alapszik. Jellemének ^^lu."

nem egy uralkodó vonása közös az egész nemzetével, különösen pedig

az mozgalmas korabeli magyar ifjúságéval, mely sok tekintetben

saját képét látta és szerette halványában. Eszményi lelkesedés, naiv

fogékonyság és szilaj tz, az érzés melegsége és kihivó türelmetlen-

ség, nemzeti büszkeség és féktelen szabadságszeretet, felbuzduló

eréíy, áldozatkészség és dacos hiúság, — mindez megvolt ép úgy
benne magában, mint költészetében, mely mindenekeltt igaz és

szinte. Természetes, hogy az, mert nem valami tudatos elhatározás,

rákészülés szülte, hanem igazi bels szükség, ösztön. E költészet

önkénje buzdult föl lelkébl, hogy megpróbáltatása, szenvedése nap-

jaiban egyedüli vigasztalója, könnyítje legyen. Csak arra való volt

neki mindvégig, hogy érzéseit, gondolatait kifejezze, bánatát eny-

hítse, örömeit édesítse. Bele tartozik életébe, egy ezzel ; költészetét

átélte, életét költészetté tette. Mindent elmondott igazán és híven,

ami csak hatott rá s rendkívüli mértékben birt azzal a költi adomány-
nyal, hogy mások lelkében is hasonló hatást idézzen el. Egyénisé-

gének szeretetreméltósága költészetének szinteségében rendkívül

hódított s ez arra vonzotta, hogy mindent elmondjon, néha válogatás

nélkül (Deák-pályám, Dáridó után, Vizet iszom). Minden cicoma nél-

kül is költi hangon tudván szólani, keresetlen egyszerséggel tárja

föl lelkét. De élete legtöbb mozzanatát érdekessé teszi e költi lélek-

bl reá áradó tiszta fény : naiv fogékonysága, gyöngéd melegsége,,

lobbanó heve, fejedelmi önérzete. Mert mindent egyéniségébe olvaszt,

nála minden eredeti módon jelenik meg. Érzéseit nem általános-

ságukban, elvontan szedi rímekbe, mint eltte a szobai költészet

szokta tenni. Költeményeinek központja mindig ; maga, amint
van, sajátságos életviszonyai között, egyénileg. Szerelme, barátsága,

jókedve, bánata nem olyan, mint minden emberé s ép ennél-

fogva igazán emberi ; amint nála megszólalnak, úgy egyedül az
lelkébl fakadhatnak. Ez a valóság, élethség bélyegét nyomja

költészetére, mely még az érzések mozgalmas, cselekv, mintegy
drámai kifejezésében is (Gyere lovam, A faluban, Boldog éjjel)

rokon a népével. Költészetének f vonásai tehát : eredetisége, egy-

szersége, szintesége, élethsége ; csodás hatását az a bens kap-
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népével áll.

Lírája. Petfi minden ízében magyar költ s idegen kedvelt

költinek, Béranger-nek i és Heine-nek^ hatását is úgy magába
olvasztotta, kogy egészen"*^ eredeti, gyökeresen magyar maradt.
Még pedig határozottan népiesen magyar. Igazi eleme a népdal,

melyben a nép egyszer érzéseit, jellemvonásait, a hangnak hol

pajzán játsziságát, hol meleg érzelmességét, hol meg igaz keservét

mesterien tolmácsolja. Jóllehet röpke képzelete gyorsan szokta

egy tárgyról, képrl, benyomásról a másikra ragadni, a hangulat

egységét s a véghatás tiszta összhangját nem sérti meg. Érzelmeit

szereti a természetre átárasztani, melyet saját lelkének költi szí-

nével von be. Legszívesebben idz szülföldjén, újra meg újra

leírja az alföldet, a szabadság képét, a pusztát, a Tiszát s kitn
fest költeményei mind eszméket, érzéseket ébresztenek (Alföld,

Csárda romjai, Sivatag koronája. Kutyakaparó) : szemléltetk,

éreztetk és eszméltetk. Ugyanaz a finom érzék a lényeges, jel-

lemz vonások iránt, ezen kívül humor és vidám szeszély nyilat-

kozik genreképeihen és románcféléiben (Pál mester, Sári néni, Megy
a juhász, Alku). Mindenütt a gondolat tisztasága, az érzés bens-
sége egyesül nála a kifejezés keresetlen egyszerségével. Ott látszik

legkitnbbnek, a hol az élet friss benyomásaiból merít, a természet

egyszer képeit, jeleneteit szemléli s csöndesebb, szehdebb érzése-

ket, vágyó ábrándot, szerelmi örömöt, bánatot, szülföldjének,

gyermekkorának emlékeit (Távolhói, Szülföldemen), a családi élet

boldogságát és gondjait (A jó öreg korcsmáros. Füstbe ment terv,

István öcsém, Feleségem és én, Szeptember végén) énekli meg. A hol

ellenben mélyebben rejtett dolgok homályába akar hatni, költi

ereje egyenetlenebbnek látszik s a Felhk reflexiói nem is mindig

sikerültek. Hazafias versei, politikai ódái, harci dalai, melyekkel

a forradalmat végig kísérte, lelkesedésének és haragjának szikrázó

tüzével s a prófétai vízióig emelked ihletének erejével ragadnak

meg. Néha féktelenül kitör nyerseségét az idk magyarázzák.

El- Politikai tekintetben a legszélsbb demokrácia, a leg-

^^?^^^g\° véresebb forradalom híve volt. A nemzet múltja iránt kevés

ményei.az érzéke s ha ennek alakjaival foglalkozik, azokat mind a

jelen emberei közé vonja. így Szécsi Máriáhan s Lehel töredékében.

Elbeszél költeményei egyáltalában csekélyebb alakító és jellem-

rajzoló errl tanúskodnak. Sokáig kéziratban terjesztett és olvasott

Apostolában a népszabadság egy vértanújának életét beszéli el.

Szilveszter lemond a megalázkodással járó jóllétrl, hogy a nép közt

s a népért éljen. Falusi jegyzvé lesz, de a felizgatott parasztság

elzi s forradalmi könyveket kezd írni, mígnem e mellett gyermeke

éhen vesz s maga börtönbe kerül ; a tíz év múlva kiszabadult rab

feleségének sírját sem találja, meg akarja gyilkolni a királyt s vér-

padon vész el. Költi szépségek híján nincs e munka ; de jellemzés-
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hanem órjöngjét festi. Sok részletében saját dühe tombol, a mint
hogy valóban tárgyias Petfi nem is tudott lenni soha. Bolond
Istók igazán kedves, szeretetreméltó versei voltaképen a költ
lelkét festik hsének álarca alatt, még pedig legszeretetreméltóbb

oldaláról. Elbeszél munkái között kétségkívül legkiváló egy
költi meséje : János vitéz, Kukoricza Jancsi szerelmének, bujdo-

sásának, hstetteinek és a tündérek országába jutásának története,

melyben a népmesék friss képzelete és tiszta naivitása a népdalok
idilli kedvességével és igazi bensségével egyesül. Ez egészen Petfi
eleme s kitnt is teremtett benne.

Petfi nyelve minden ízében, de minden mesterkedés nélkül

magyaros. A népnyelv tsgyökeres, eredeti kifejezéseit, fordulatait

gazdagon vitte be az irodalomba ; st a tájnyelven is tett kísérletet

(Hirös város). Mindig úgy fejezi ki magát, a hogy a legtermészete-

sebbnek, legegyszerbbnek tetszik s mégis mindig költien. Köny-
nyed folyamatossága hn tolmácsolja az érzések hullámzását s míg
az asszonáncot bátran használja, a legnehezebb formákkal is (Est)

csak játszani látszik.

Kisebb prózai munkái is érdemesek az emlékezetre. Prózái.

Beszélyei (Nagyapa, Fakó leány s pej legény) a népéletnek néhány
kedves rajzával, de különösen könny, természetes és magyaros el-
adásukkal tnnek ki. Üti jegyzetei 1845-bl (Sáros, Szepes, Gömör,
Nógrád) s Kerényi Frigyeshez írt Üti levelei 1847-bl (Alföld, Zemp-
lén, Ung, Bereg, Szatmár, Erdély) könnyen vázolt táj- és életképi

részletekkel, fiatalos humorral, vidám ötletességgel jeleskednek, de
kötd szeszély s némi hetykeség is ki-kitör bennök. Egyéniségét,

líráján kívül, legszeretetreméltóbb oldaláról kétségtelenül Arany
Jánossal folytatott Levelezése mutatja, mely Arany hátrahagyott
mvei között jelent meg.

Eredeti és fordított munkáinak, pályája emléktárgyainak gaz-

dag gyjteményét a Petfi-ház múzeuma rzi, melyben a Jókai
Mórtól és Madách Imrétl maradt emlékek is el vannak helyezve.

Jegyzetek. 1. Béranger János Péter (1780—1857) a legnemzetibb és nép-
szerbb francia dallíölt volt, kinek chansonjai egyszer bájukkal, természe-
tességökkel, népies formáikkal rendkívül hatottak. Eleinte könyvnyomtató
inas volt, majd egj-etemi tisztvisel. A Bourbonok ellen intézett költeményeiért'
elitéltetett s a júliusi forradalomban résztvett ; azóta visszavonultan élt Passy-
ban és Párizsban.

2. Heine Henrik (1797—1856) ea újabb német költk egyik legjelesbike.

Lírájában (Buch der Liéder, stb.) a fájó érzelmesség ötletes szeszélylyel, keser
gúnynyal vegyül. Szatirikus, szellemes prózája is nagy hatást tett. Düsseldorfi
zsidó szülktl származott, eleinte kereskednek készült, de aztán egészen
az irodalomra adta magát s Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Párizs-
ban lakott.
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51. Arany János.

Pályája. Petfi a magyar közönség kényeztetett kegyeltje, leg-

javában ünnepeltje volt, midn a Kisfaludy-Társaság pályázatán

1845 és 1847-ben egy új s addig ismeretlen lángelme diadallal jelent

meg a magyar költészetben. Arany János volt, ki elbb az Elveszett

alkotmánynyail, utóbb Toldival nyert jutalmat. Petfi sietett egy
költeménynyel üdvözölni költtársát, kinek, míg >>más csak levelen-

ként kapja a borostyánt, rögtön egész koszorút kell adni<<. Ez a koszorú

meg is illeti Aranyt, mert epikai költészetünk, Zrinyi mellett, vele

emelkedett legmagasabbra. Nemcsak legtartalmasabb és legmvé-
szibb, hanem legnemzetibb epikusunk is ; a népiesre támaszkodó
nemzeti irány útmutatója. A népies és mvészi nála jelenik meg a

legteljesebb, legzavartalanabb összhangban ; a nemzetnek múltjá-

ban és jelenében, eszejárásában, érzésében és nyelvében való fel»

fogása legmélyebben és legigazabban. Remek példáját nyújtotta a

nagy nemzeti hskölteménytl kezdve az elbeszél költészet minden
fajának, megteremtve különösen a magyar mballada újabb formá-

ját ; s lírájában is a szép és igaz, a természetes és mvészi egybe-

olvasztásával irányt mutatott, mely az elsekélyedésbl kivezetett.

Élete. Arany 1817-ben, valószínleg március 2-ikán született,

Nagyszalontán. Szülei (Arany György és Megyeri Sára) vallásos,

öreg földmível emberek voltak, kiknek befolyása alatt fejlett ki

egész életén át megrzött egyszer, tiszta, nemes jelleme. A betkre
még atyja tanította s els és gyakori olvasmánya a biblia volt ; a

mellett ponyva-kön5rvek s a régi magyaros költk, Gvadányi, Dugo-
nics kerültek kezébe. Iskoláit szülvárosában 1823-ban kezdte,

melyben széltére ismerték már a »kis poétát«, kinek verseit tanítói

büszkén mutogatták. Csokonait és Kovács Józsefet állították fel

neki követend példákul s élénken is hatott rá amannak eredetisége,

ennek mesteri rímelése. Az új irodalom termékei (köztük az Aurora)

kezdetben szinte idegenszeren hatottak rá. Jól megtanult latinul,

buzgón olvasta a klasszikusokat s gyakorolta magát a deák verse-

lésben, így felkészülve ment a debreceni kollégiumba. De minthogy'

jó szive átallotta szegény sorsú szüleinek támogatását igénybe venni,

szk viszonyai miatt kénytelen volt egy esztendeig, 1834 tavaszától

1835 elejéig, Kisújszálláson tanítóskodni s úgy tért azután vissza az

anyaiskolába. Szorgalmasan olvasta már fordításokban az újabb

nagy költk közül Tassót, Miltont, Voltairet is ; utóbb megtanulta

a nyugoti nyelveket. Fiatal ábrándjaival nem tudta elviselni az

iskolai egyhangú életet. Mvész akart lenni : fest vagy szobrász, a

nélkül hogy tudná, mint kezdjen hozzá. A mvész pályák közül a

színészi volt legkönnyebben elérhet. Ott hagyta a kollégiumot s a

debreceni színtársasághoz szegdött ; majd ennek feloszlása után,

egy töredékével bolyongott föl egész Márjnarosszigetig. A hallatlan

sanyargás s korhely társai hamar kijózanították ábrándjaiból

;
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»az öntudat kigyói is marták<<. Egy éjjel álmában halva látta édes-

anyját : többé mi sem tarthatta vissza. Megindult gyalog s hazatért

Szalontára, hol atyját megvakulva találta, anyja pedig kevés idvel
haza érkezése után meghalt. Elhatározta, hogy otthon marad világ-

talan apja gyámolául s az iskolánál konrektor, majd városi irnok,

utóbb aljegyz lett és megházasodott, életének h társául vévén
Ercsey Juliannát. Le akart mondani ábrándos terveirl, a költészet-

rl, egészen családjának és hivatalának élni, s csak egy régi barátja.

Szilágyi István, ösztönzésére fogott ismét tanulmányaihoz s fordí-

totta le Szofokiesnek egy darabját és Shakspere János királyit.

1845-ben egy szatirikus eposzát, Az elveszett alkotmányt, elküldte a

Kisfaludy-Társaság pályázatára s nyertes lett vele. Két évvel utóbb

Toldi-la, mely ugyanott aratott koszorút. Tompa Szuhayja. és Garay
Bosnyák Zsófiája, mellett, országos hirre emelte nevét s helyet szer-

zett neki szépirodalmi intézetünkben. Munkái közül Murány ostromé

(1849) következett. A forradalom alatt rövid ideig a belügyminisz-

tériumban volt fogalmazó, utána a nagykrösi iskolában a magyar
és latin nyelv tanára. Ez idben írta kisebb költeményei legnagyobb

részét, A nagijidai cigányoksit (1852) s adta ki Toldi estéjét (1854).

Az akadémia 1858-ban választotta tagjává s székét Zrinyi és Tasso

cim tanulmányával foglalta el. Az új életre ébredt Kisfaludy-

Társaság 1860-ban igazgatójává híván meg, Pestre költözött s két

folyóiratával, a Szépirodalmi Figyelvel és KoszorÚY&l, az irodalmi

ízlés nemesítésére nagy és jótékony hatást gyakorolt. 18G4-ben Buda
halálát az akadémia a Nádasdy-j utalómban részesítette s szerzjét

titkárává választotta. Hivatalos teendi s betegeskedése között is

becses ajándékokat készített irodalmunknak: Shakspere Szent-

ivánéji álmának, Hamletjének, János királyánsik mesteri fordításait

s a magyar Arisztofanest. Élete végs éveiben, szenvedései közt

enyhületl, ismét múzsájához fordult s lírájának megható igazságú^

elégikus hangjait s balladáinak ervel teljes zengését az egész magyar
közönség és kritika ünnepl elragadtatással hallgatta. Esztendkig
tartó betegség kínozta, fogyasztotta s végre 1882 október 22-ikén

kioltotta életét. Halálának híre gyászba borította nemzetét, mely a

fvárosban (Stróbl Alajostól) ércszobrot emielt neki.

Toldi volt az, mely nemzete figyelmét elször fordította Toldi,

feléje. E kis eposz irodalmunk egyik els remeke és büszkesége.
Elbeszél költészetünk vele tért a valódi magyar, nemzeti époszJioz^

melynek tárgya mondai, felfogása naiv, jellemei, eladása, formája
tiszta nemzeti. Egész nagyságában áll már elttünk a költ, ki leg-

mélyebben tanulmányozta népünk jellemét, költészetét, nyelvét.

Jellemz naivitása mintha egészen a nép míveltségi fokán állana,

csak költi adománya által válván onnan ki; pedig a mismer
a mvészetnek mily mértékét találja Toldiban ! Nem mutathatni
nála találóbb példára, ha magyarázni akarjuk szavait : >>A nép-
költ feladata nem az, hogy elvegyüljön a durva nép között, han^m
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hogy tanulja meg a legfensbb költi szépségeket is a népnek élvez-

het alakban adni el.<< Meséjét Ilosvainak lazán összefzött, száraz

mondatöredékeibl alkotta. Toldi Miklós, özvegy anyja mellett, a

nagyfalusi si telken paraszti munkában tölti napjait, míg György
bátyja Budán, Nagy Lajos udvarában él. A gálád bátya így akarja

öcscse lelkében a nemesebb részt elfojtani, hogy annál könnyebben
kitúrhassa örökségébl. De a nagyerej Miklós homályos vágyai

magasabb életre már határozottabb alakot is öltenek, a mint Laczíi

fényes katonáit elvonulni látja falujok alatt. György épen otthon

mulat s minden módon sértegeti öcscsét. Lakomától, bortól fel-

hevülve, cselédeit uszítja rá, kik közül egyet Miklós, elkeseredésé-

nek dühében, egy malomkvel agyondob. Nincs tovább maradása
otthon s titkon elbúcsúzván gyöngéden szeret anyjától, Budára
indul, hogy a király kegyelmét kérje. Ott azonban már bevádolta

György, remélve, hogy a gyilkos örökségét neki adja a király. De
Lajos belát udvarosának ravasz szivébe s annak igéri a jószágot,

ki legyzi a Buda alatt párviadalban pusztító óriás csehet. A gyáva
Györgynek ilyen áron nem kell a konc. Miklós is ezen a dolgon jár-

tatja eszét, mert a pesti temetben egy asszonynyal találkozott,

kinek két fiát ölte meg az óriás. Anyja titkos ajándékából fegyvert

szerez, párbajra száll a cseh vitézzel, legyzi és megöli s kegyelmet

kér a királytól. Meg is nyeri, st Lajos oldala mellé fogadja, míg
álnok bátyját elzi udvarából. Ez a költemény meséje.— A milyen

finom érzéket tanúsított Arany a tárgy választásában, midn a föl-

felé törekv pórsuhanccal saját kora eszmevilágába nyúl, ép oly

rendkívül alakító tehetségnek adta bizonyságát. A monda kusza,

vékony szálait egy ers kompozícióba sztte, hol semmi hiány és

semmi fölösleg ; cselekvényének részletei, mint a láncszemek kap-

csolódnak egymásba. Ép iíyen nagy jellemz ereje : a nemes lelk,

egészséges, elre tör pórlegény, gyöngéden szeret édes anyja,

gyáva és álnok bátyja, h és természetes esz szolgája mesteri ala-

kok, kiknek lelki világába mind csak a cselekmény folyamában

esik bepillantanunk. Mindezeken kívül a tiszta, népies költi hang,

a szinek természetes frissesége, a nyelv tsgyökeres magyarsága

valóban bevégzett mremekké teszik Toldit.

Toldi Arany az Ilosvai-féle monda alapján egy trilógiát, hár-

^^^*g-*®mas költeményt, tervezett, melynek az els után nemsokára
Toldi elkészült harmadik része : Toldi estéje s benne a magyar humor
reime. e^yik legkiváló terméke. Toldi, ki az új erkölcsöket váltott

udvarral meghasonlott, Nagyfaluba ment vissza s befejezettnek látva

életét, sírját ássa. De követ jön érte, hogy siessen Budára s egy

gyzelmes olasz bajvívó ellen mentse meg a magyar becsületet.

Az öreg megy, gyz ; de kénytelen belátni, hogy elmaradt az idtl.
Az udvari apródok kigúnyolják ; dühében leüt egyet közülök s e

rövid dicsség után régi bujával elpusztul s visszaviszik maga-ásta

Birjába. Ugyanaz a mesteri szerkezet, lélekfest er, magvar zamat^
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eladás, mint az els részben ; de ezeken kívül az alapeszme meg-

illet humora, mely mvészien van beleöntve alakjaiba, jeleneteibe,

hangjába, az egészet rendkívül vonzóvá teszi. — Legkésbbre
maradt a második rész, melyben a mondai anyag soványsága s a

történelminek szétágazó volta legtöbb nehézséget támasztott a

költnek. E nehézségeket azonban Arany fényes sikerrel küzdötte

le s az els Toldi után éppen egy emberöltvel, harminchárom évvel,

1879-ben bemutattatott a Kisfaludy-Társaságban, Toldi szerelme

címmel, a középs rész is, melybl egyes mutatványok már korábban

jelentek meg, sa melyet elbb a költ Daliás idknek akart nevezni.

Nincs Aranynak munkája, melynek cselekvénye oly gazdag voba,

mint ezé. F tárgya Toldi szerelme Rozgonyi Piroska iránt, Idnek

kezét legényes könnyelmséggel álarcos baj vívásban másnak szerzi

meg ; utóbb ég szenvedélylyel megszereti s férjét, Tar Lrincet,

szabálytalan párviadalban meggyilkolja ; ezzel örökre elválasztja

magát kedvesétl, ki kolostorban hal meg. Bele vannak szve a

mesébe Nagy Lajos viszálya a német császárral, a nápolyi hadjárat,

a Zách- pör emléke s a seregszámlában néhány gyönyör címer-

monda. Az Ilosvai-féle monda töredékeit : a prágai kalandot és a

sírrablást a költi leleménynek, lélektani igazságnak s mszerkesztó

képességnek valóban mesteri voltával illesztette a cselekv'ény és

jellemrajz szervezetébe. Ha a kritika tett is megjegyzéseket, fképp
a nápolyi harcok túlságos terjedelm részleteire, egy hanggal ismerte

el, hogy Toldi szerelme Aranynak tárgyban és hangban legválto-

zatosabb mve ; hogy fényes bizcnyságát adta ép úgy szenvedély-

rajzoló hatalmának Toldiban; mint mvészete gyöngéd varázsának

bájos nalakjaiban ; hogy nyelve sohasem volt színekben és erben
teljesebb. így érte dicsséges befejezését a trilógia, példányszer
mvekkel els részében a naiv, másodikban a regényes, harmadik-

ban a humoros eposzra, egészében a magyar lovagvilág eposzául.

Aranynak egyéb, nagyobb epikai költeményei, valamint Nagyobb

tárgyban, úgy hangban is nagy változatosságot mutatnak,
ejb^eszi

Els közülök a hexameteres Elveszett alkotmány, a nyilvános lései,

életbéli visszaélések, gyarlóságok ellen feltámadt s regényben és

színpadon is nplatkozó szatirikus szellem egyik kiváló terméke.

Ers torzképeket fest az akkori vármegyei életbl. Hol jókedven
csúfolja, hol keményen ostorozza a közélet nagy kérdéseibe avatkozó
éretlenséget, felfuvalkodó ürességet, szájhsködést, szalmalángot,

erszakoskodást, szkkeblséget. Két földfeletti lény : a tüzes Hábor
s a boszorkány Ármida, civakodó házasfelek egymás ellen znek
szeszélyes játékot, kiki a maga pártfogoltjávai : a vakon, rohanva
haladó Haraarfivnl s a csökönyösen maradi Rák Rendével. A gúnyból
egyaránt kijut mindakét párt jelszavaival visszaélknek s a nem-
telen küzdelem zavarában az összhangot a Lelkesedés és Erély

allegorikus alakjai állítják helyre. — Murány ostromáharv (Wesse-

lényi és Szécsi Mária kalandja) sikeresen kísérel meg az irodahnj és
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népies között mintegy közepet tartó nyelvet s az érzelmeket apró
részletekig fest eladást. — A nagyidai cigányok furcsa világa a
költ mély honfibánatából fakadt. Nagyida cigányhadának nevet-

séges meséje : keser kacagás a nemzet fenséges küzdelmének sze-

rencsétlen vége után. Csóri vajda, ki Nagyidán a cigányországot
akarja megalapítani, álmában megveri Puk Mihály ostromló német
seregét. De az álom álomnak marad, a cigányok hamar összevesznek,

örömükben elpuífogatják puskaporukat, elbizakodásukban és rövid-

látásukban ezt el is árulják az ellenségnek s a német generális kido-

báltatja ket saját várukból. lm torzalakban a magyar »sok nemes
hibája <<, Komikumának kimeríthetetlen sereje, leleménye, frissesége

teszik a kínos meghasonlás e szeszélyes szülöttének f érdemét. —
A bevégzetlen Bolond Istók is humoros elbeszélés, melyben az epikai

és lírai elemek vegyítve vannak. Becses ép úgy kitn festéseinél

fogva, melyekkel egy, biztos irány nélkül fölfelé tör fiatal lélek

téveteg hányódásait s a magyar életnek számos érdekes vonását
állítja elénk, mint gúnyt és érzelmességét, játszi kedvcsapongást és

mély részvétet megkapóan egyesít hangja által.

Buda Az említett kisebb eposzokon s költi beszélyeken kívül
halála, egy nagy hskölteményt is írt Arany, az általa húnregének
nevezett Buda halálát, mely szintén els része egy tervezett tri-

lógiának s a melyet 1864-ben az akadémia a Nádasdy-j utalómmal
koszorúzott meg. Buda király megosztja öcscsével, a hún néptl
bálványozott hadvezérrel : Etelével, az uralkodást. Azonban a h-
béres Detre, halászni remélvén a zavarosban, viszályt akar szítani

közöttük s egymás ellen ingerli a testvéreket. Buda szive gyanút
fog s megbánja nagylelkségét. Gyanúja, félelme növekszik, mikor
látja a hadi gyakorlatokra gyjtött nép vonzódását a hs Eteléhez,

kinek a Hadisten küldötte le kardját. Lecsillapszik ismét, midn
Etele egy bszült bölény dühétl megszabadítja bátyját a vadásza-

ton. Hanem a két királyné: Gyöngyvér és Hilda perpatvara újra fel-

lobbantja a királyok ellenségeskedését, mehTiek táplálékot szolgál-

tatnak a keleti császár követei is, kik Budát semmibe véve, Etelével

végeznek. A feleségétl felingerelt Buda követeli a kardot s meg-
tiltja öcscsének, hogy háborút kezdjen. Etele nem enged a parancs-

nak, fenyeget választ küld s indul. Bátyja erszakkal készül vissza-

ragadni tle az uralkodást
;

gyülevész sereget gyjt maga körül,

védelmére várat épít s ellopatja a szent kardot. Etele fölindul testvére

ellen, betör Budavárába, bajt vív bátyjával, ki elejtvén kardját,

megfut, de Etele dühében hátulról ledöfi. — A tárgyat tehát Arany
is a nemzeti mondából merítette. Nagy és mély költi tehetségének

minden fényes tulajdonsága ragyog e mben ; mindenekeltt költi

felfogásának mélysége és ereje. Egészen tragikus összeütközést

teremtett : egyik fell Buda áll, ki maga is érzi, hogy nem született

uralkodónak, támaszt kénytelen keresni s mégis király akar ma-
radni. Vele szemben a fnek termett Etele, ki jóllehet csak test-
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vérének köszöni fejedelemségét, nagyravágyásának és dühének egy

önfeledt percében legyilkolja ezt, félig orvul, s megsérti ez által

saját fenségét is, de meg az istent is, ki csak önlegyzése jutalmául

övezte fel kardjával. Megrendít események s szenvedélyek viha-

rainak zúgásába mvészi kézzel van odavetve az s családi élet

egy-egy idilli képe. Valóban a népmese egyszer bája egyesül benne

a tragédia fenségével. A szerkezet biztossága, a cselekvény szigorú

fejlesztése Toldi költjére vall : a legcsekélyebb mozzanat is lélek-

tani alapon elbbre viszi a történetet s a végs összeütközés is

újabb katasztrófa magvát rejti magában. Ez bizonyára némi bevég-

zetlenség, összhangtalanság hatását teszi, s ezt feloldani a nagy tri-

lógia következ részeinek lett volna feladata, melyek dolgozásába

Arany mindjárt a forradalom után belekezdett.

A tervezett teljes hn eposznak három különböz kidolgozá-

sából maradtak fenn töredékek, melyek az egésznek legalább váz-

latával megismertetnek s részben csonkán is nagybecsúek (Detre

és Krimhilda, Etele megöletése, Mikolt siralma, a hún femberek
gyásza). Az 1881-ben készült utolsó vázlatból és töredékekbl tud-

juk a következket. A második rész, Ildikó címmel, a jóslatot

fogta volna tartalmazni, mely szerint Etele birodahna, Buda halá-

láért, elenyészik, de Csaba nev fia fel fogja támasztani. Innen ez

a gyermek és anyja, Kika, lesznek Etele kedveltjeivé, ki az ellenök

áskálódó Krimhildát számzeti ; ide lett volna beszve a cataláni

harc mondája s az olasz hadjárat, melybl a király új nt hoz haza,

Mikoltát. A harmadik résznek, Csaha királyfinsik, tárgya lett volna :

Etele halála, kit a boszúvágyó Krimhilda öl meg nászéjjelén,

Aladár és Csaba viszálya, Krimhilda csatája, Csaba menekülése,

végrendelete s a hadak útja. A három rész közül csak az els, Buda
halála, készült el teljesen s jelent meg a költ életében. De ez a

»hún rege<< magában is mesterm. Azzá emelik eddig említett el-

nyei, azzá az. skor egyszer és erteljes szenvedélyeinek, erkölcsei-

nek, összeütközéseinek igaz festése, a jellemzés kifogástalan tökélye

(a gyönge, ingatag, könnyen csügged és bízó Buda, a lelki és testi

er fölényében ragyogó Etele, az ármányos Detre, a civódó asszo-

nyok s a Budapárti elégületlenek), az eladás jellemz, plasztikus

szine s eleven képei (a hadgyakorlat, vadászat), és a nyelv rend-

kívüli hatalma. A hsköltemény nyelve végig régiesen nemzeti.

Kevésbbé merész, ékes, csillogó, mint Vörösmartyé, ki szintén sokat

tanúit a régiektl, de súlyosabb, gyökeresebb, jellemzbb, naivabb,

epikusabb.

A kisebb elbeszél fajoknak is mindegyikére remek pél- Kisebb

dákat nyújt Arany: a komoly beszélyre (Katalin, l^'iolsó^l^^^^^i\

magyar, Edua, a két utóbbi töredék), a mesére (Jóka ördöge) menyei,

és a népi elbeszélésre (Els lopás. Hamis tanú), a legendára (Szent

László) és románcra (Méh románca, Varró leányok), a históriás énekre

(Török Bálint) és kisded eposzra (Keveháza), a tréfás, vig beszélyre
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(Fülemile), a tanító elbeszélésre (Sárkány) és adomára (Bajusz).

Mindez s minden Aranynál a legmegfelelbb formában s mindig
tárgyiasan jelenik meg ; hangulatát a tárgyból merítve, rendesen meg-
találja a legalkalmasabb szerkezetet, versformát, hangot és nyelvet.

Ballá- -^6 sehol sem nagyobb, mint a halladában. Mellzte a
•i^'- szónoklás hosszadalmasságot és leíró terjengést ; az alföldi

betyárnóták példájából indult, egészen a népköltészet, a skót s a szé-

kely ballada alapján állt. Tárgyait mélyökön fogva fel, az eseménye-

ket fbb mozzanataikban drámai elevenséggel, ervel, rohamossággal

beszéli el, az érzésnek ép olyan mélységét, mint hevét öntve rajok.

Greguss Ágost egyenesen Arany ide tartozó költeményeit mutatva
föl a mballada példányaiul, fejtette ki a ballada elméletét és isme-

retes meghatározását : drámai dal. Gyulai a ballada Shakspere-

jének nevezi t. Akár a történetbl, akár a népéletbl merít, a

komor, sötét, véres tárgyakat szereti ; derültebb balladája csak

néhány van (RáJcócziné, Mátyás anyja, Rozgonyiné). Nagy vonások-

kal fel tudja támasztani egy-egy régi kornak egész életét (Tetemre

hivás. Éjféli párbaj, Pázmán lovag) s a csodásnak, a látományokna

k

megdöbbent rajzaival (Ünneprontók, Hídavatás, Ötödik László)

az emberi léleknek legrejtettebb zugait világítja meg. A gyorsaság

ellenére a körvonalak mindig biztosak, a szinek ersek, a jellemzés

h s a fölkeltett részvét mély és tartós. Rendkívüli változatosság-

ban tnnek elénk a versalakuk; a legmesterségesebbeknek ugyan-

olyan könnyen gyzi le nehézségeit (Bor vitéz), mint a mily sikerrel

küzd a legmerészebb szerkezet akadályaival (Szondi két apvdja).

Formáit többnyire a népköltészetbl meríti ; ennek ritmusa, for-

dulatai, rimelésmódja zengenek megnemesítve az o bámulatosan

mvészi technikájában.

Lilája. Líráját is mélység, tömörség, igazság és formatökély

tüntetik ki. Az indulat magasabb hullámai ritkábbak nála (Szé-

chenyi, Dalnok búja. Rendületlenül) ; inkább az egyszerbb érzések

hangjait hallatja. A nemzeti elem itt is uralkodó ; megillet ervel

nyilatkoznak a haza sorsa fölötti aggódás, borongó fájdalom, küz-

köd remény, a múlt ragyogó emlékei a jelen ködében. Azután a

házi élet bajai, örömei s utóbb az öregkor változó hangulatainak

elégikus varázsa (Ének a pesti ligetrl, Tamburás öreg úr. Epilógus).

Különösen az szikék azok, melyekben az öregkor nemes ember-

Bzeretetének, enyelg és borongó kedvének, önzetlen reményeinek

és édes emlékezéseinek oly megható hangot talált, melynek párját

hiába ktressük. Szerelmes vers nincs közrebocsátott költeményei

között. A lírában is a tárgyias felé von^.ódik ;
gyakran tünteti föl

érzéseit képekben (Télen, Kertben) ; itt is tündökhk sajátságos ha-

talma, mely a szavakkal, hangokkal a természet jeleneteit s az

érzések hullámzását, árnyalatait oly mvészien tudja festeni. Gondo-

latai, eszméi mindig mélyen járók, egészségesek, tiszták s ezeknek

tQmör, ers, szinte egymásra toluló bsége tolmácsolja érelméit.
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Ily változatos és gazdag szellem Arany, a legnagyobbak közül,

való, ici az elbeszél és lírai költészet minden fajában, a hskölte-

menytl az adomáig, az ódától a népdalig^ mestermveket teremtett.

Nemcsak költészete, hanem élete, jelleme is megérdemli csodála-

tunkat : szivének nagysága, kedélyének tiszta egyszersége, gon-

dolkodásának nemessége és példátlan szerénysége.

52. A dráma.

I. Az akadémikus dráma.

A múlt idszakban a drámai költészetet legnagyobb sikerrel vajda,

Kisfaludy Károly, a magyar vígjáték megalapítója, mívelte.^^^7'

Általa s követi által drámánk színszerbbé és nemzetibbé vath.

lett. Kisfaludy hatásának csökkenésével, mig Katona és Bánkhánja,

még ismeretlenek voltak, Vörösmarty kezdte elfoglalni e téren is az

els helyet ; a pesti Nemzeti Színház 1837-ben az színmvével
nyittatott meg. Tekintélye az irodalomban, az akadémia koszorúja,

melylyel a Vérnászt jutalmazta, irányadóvá tette a fiatalabb írók

között drámai munkásságát is, bár ez mélyebb és zajosabb siker

híján marad. Követi örökölték mesterök hibáit, ennek fényesebb

tulajdonai : a költi fenség és ragyogó dikció nélkül. A költészetnek

már más ágainál említettek közül ide tartoznak : Vajda Péter (Joguz)

és Garay János (Országh Ilona, Árboc, stb.). Hozzájok sorakozik a

filozóf Horváth Cyrill, kinek szomorújátékai (Tirus, Kuthen) sze-

gényes és vontatott cselekvények, tele vannak monológokkal,
míg okoskodó nyelvök gyakran dagályos."

A drámai forma iránt ennek az iránynak követi közül ^óth
még legtöbb érzéket a révkomáromi születés Tóth Lórinc^^^'^^'^-

(1814—1903) tanúsított Ekehontó Borhálájáhan, melyben egy feslett

élet várúrn fejére ismeretlen fiai által idézi a bnhdést ; a tra-

gikai eszme jó, de jellemei nem elég élesek, szerkezete nem elég kerek
s nyelve nem elég jellemz és drámai. Többi tragédiája sem igen

emelkedik magasabbra, míg az utolsó, Hunyady László, melyet az
akadémia megjutalmazott, egészen dialogizált elbeszélés, sajátsá-

gosan szétdarabolt szerkezettel, halavány alakokkal s hosszadalmas
beszélgetésekkel. Tóth Lrinc különben, ki hosszas ideig az akadé-
miának pénztárnoka volt s utóbb a kúria tanácselnöke lett, az iro-

dalom más ágaiban is szorgalmasan és érdemesen munkálkodott,

így Nyugot-Európáról egy tanulságos IJti tárcát írt, jogi kérdések
fejtegetésével is foglalkozott s úgy e nem munkáiban, mint külö-

nösen emlékbeszédeiben (Fáy András, Garay, Horváth Boldizsár
fölött) csiszolt, gondos, választékos prózát irt. Epigrammjait és

xéniáit (Méhek) a horatiusi bölcselet szeretetreméltósága teszi

vonzókká.
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* II. A színi hatás és korszerség.— Szigligeti Cde.

Költi ^ Vörösmartyt utánzó drámai iskola mvei jó részben

^hatás. nem is adattak el ; a melyek színre kerültek, azok sem tettek

nagy hatást. A közönség nem sokáig érte be azzal, hogy a színpadról

lelkes szónoklatokat és bármily költi szóáradatot halljon ; több

cselekvényre, élénkebb szenvedélyekre, mozgalmasabb életre vágyott.

Ilyet óhajtott eredeti íróinál is, annál inkább, mert fordított darabok-

ban megismerkedett a színi hatás élénkebb tényezivel, a drámaibb
formával. Abban az idben a francia színpadon az ú. n. romantikus

iskola uralkodott, melyet Hugó Viktor alapított. Ez iskola termékeit,

mint egész Európában, úgy nálunk is rendkívüli hatással adták.

Igen feltn volt a különbség egyfell az idegen (Borgia Lukrécia,

Angelo, stb.), másfell meg a legjelesebbeknek elismert hazai drámák
sikere közt is. A magyar, kevés cselekvény s lírai áradozású szín-

költészet ellen, a közönségtl kiindulva, a színmúirodalomban, majd
a kritikában is visszahatás támadt. Az, mint emez, két pártra sza-

kadt : egyik a költi, másik a színi hatást tzte ki a dráma fcéljául.

Amaz kevésbe vette a közönséget, eszmét követelt és szép eladást

;

emez a közönség ízlését ismerte f törvényének, törekvésének a

minden áron érdekeset éa- népszert. E két véglet, a költi és színi

hatás keresése közt, melyeknek minden valódi drámában egyesülniök

kell, hányódott soká drámairodalmunk, mígnem hosszú idre a színi

hatás emberei kerültek felül.

Szig- A ki színpadi hatásra elször fektetett elméletben és gya-

éiete^ korlatban kizárólagos súlyt : Szigligeti Ede (családi nevén

Szatiimáry József) volt, a magyar drámairodalomnak eddigelé leg-

termékenyebb s legállandóbb hatású mívelje. Nagyváradon szü-

letett 1814-ben s iskoláit ott elvégezvén, mérnöki pályára készült,

míg mellékesen örömest foglalkozott a költészettel. De ellenállha-

tatlan vonzalma, mely már gyermekkorában ébredt benne s a f-

városban csak fejldött, a színpadra vitte. Fáy András felvette a

budai magyar színész-társaság tagjai közé táncosnak, kardalnok-

nak s ügyelnek 12 frt havi fizetéssel. Azonban rossz színész volt s

ismeretlen helyzetén és szk körülményein 1834-tl kezdve színm-

írással próbált segíteni. Els darabja a Megjátszott cselek c. dráma,

volt 1834-ben. Ezzel megtalálta igazi útját s innen kezdve szaka-

datlan sorral látta el negjrvren évnél tovább a magyar játékrendet

eredeti színmvekkel. De a színpad közelében maradt mindvégig.

Társaságával átjött a pesti nemzeti színházhoz, melynek elbb ren-

dezje és titkára, utóbb dramaturgja, végre drámai igazgatója lett

s e tisztében találta a halál 1878-ban.

Drámái. Szigligeti, mint szinész, közelrl ismerte a színpadot, a

színi hatás eszközeit, fogásait, titkait. Ezeknek ismerete, b kiakná-

zása, a technikai ügyesség minden darabját egyenlen jellemzi,

úgy a korábbiakat, mint a késbbieket. Fereje mindvégig a cselek-^

vényben volt, mely gazdag, ügyes, fordulatos és jól elrendezett.
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Nagy leleményességgel alkotta és sztte meséit ; folytonosan talált

új meg új tárgyat új történettel. Száz eredeti színmnél többet irt

s tizenhatszor nyert akadémiai jutalmat. A tárgyak gyorsan értek lel-

kében s találták meg a drámai alakot. A jellemrajz s a költi el-
adás sokkal gyengébb oldala, mint a cselekvény ; amabban sokszor

ingadozó és felületes, emebben színtelen. Egyáltalában bizonyos

leleményes j-ózanság foglalja el nála a költi ihlet helyét. Már els,

nagyobb hatással adott darabjában : Dietieshen (1836) a franciák

követjének mutatja magát. Tárgya II. Endre cselszöv és fajtalan

nádorának bukása önnön gyermekei : Dávid és Eszter által, kik egy-

mást ismeretlenül megszeretik s bnös szenvedélyök oka lesz házok
és maguk pusztulásának. Tele van élére állított helyzettel, titokkal,

meglepetéssel. Általán szomorújátékai is inkább jó elrendezésökkel,

hatásos cselekvényökkel hatottak, mint eszméjök fenségével, szen-

vedélyeik hatalmával vagy nyelvök erejével. Hosszabb életek
voltak közülök : Griüi (1844), Béldi Pál (1856), A fény árnyai (1865)

és A trónkeres (1868). Az utóbbi kétségkívül legsikerültebb tra-

gédiája, mely az akadémia nagy Karácson}á-díj át nyerte meg. Hse
Borics, kit halicsi visszavonultságában az aradi mészárlás után
nála megjelent magyar, urak feltüzelnek Béla király ellen. A trón-

keres Magyarországra tör ; de lengyel kíséri, miután a király

hívei meggyzték ket Borics születésének törvénytelenségérl, ott

hagyják, ö bntelennek liiszi anyját s a dicsségvágyon kívül

most már a boszú is sarkalja. De elveszti az ütközetet. Üj össze-

esküvést sz Büdomér kún fejedelemmel, kinek leánya életét men-
tette meg s szereti t. Már a kunok élén akar az országba törni,

mikor féltékenységtl gyötrött felesége, Judit, felfedezi eltte Predz-
lavának halálos ágyán tett bnvallomását. Ereje megtörik s mint-
hogy vonakodik a kunokat Magyarország prédájára vezetni, ezek
leszúrják. A tragikai eszme mindenesetre jó e szomorújátékban,
de viseljének, Boricsnak, halavány alkotása miatt nem tör elég

ervel elénk.

Szigligeti ép oly termékeny volt a vígjátékban, mint a y^g.
tragédiában s határozottan nagyobb sikereket aratott benne. Játékai.

Bár a jellembeli gyarlóságok mélyebb és merészebb képeit itt sem
találjuk nála s dikciója igen kevéssé élezett, fordulatos ; de a tarka
helyzetekben, mulatságos bonyodalmakban kifogyhatatlan. Tár-
sadalmi félszegségeket, bajokat nem igen érint, inkább csak a házi
élet szkebb körében s könnyebb összeütközései közt szeret mozogni.
E tekintetben megrzött némi rokonságot a régibb magyar víg-

játékírókkal, Kisfaludy Károly iskolájával. Jelesebb vígjátékai :

Házassági három parancs (1850), Dalos Pista (1855), Mama (1857),
Nóuralom (1862), stb. De a komikum terén legkiválóbb alkotása a
Liliomfi (1849) c. bohózat, melyet leleményének gazdagsága és
frissesége, a társasélet különböz rétegeibl (vándorszínészélet, kis-

város, falu) vett torzképeinek eredetisége, komikus hangjának vál-
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tozatos könnyedsége tesz kitnvé. Irt egy történeti bohózatot is.

Udvari bolond (1871) címmel, s az alanti komikumban gazdag ere

itt szintén nem közönségesen nyilatkozik.

Nép- Szigligetinek egyik elévülhetetlen érdeme a né'pszínmü

^f^^i megalapítása. Ezzel lesz különösen a népies felé hajló korának

gyermeke. Eldeinek, Kisfaludy Károlynak, Gaalnak, Munkácsynak
bohózataiban is fordulnak ugyan el népi alakok és jelenetek ; de

csak mellékesen. A nép itt inkább csak nevetség tárgya gyanánt

tnik föl. Szigligeti törekszik elször a népi életnek a drámában
nagyobb, részben uralkodó tért engedni, jellemeket rajzolni belle.

Az addig kizárólag víg elemet érzelmessel vegyítette s felhasználta

a magyar népdalt is. Ezzel nem alkotott ugyan teljesen új malakot,

de a középfajú színmnek a magyar népéletben új anyagot hódított

s jóformán leszorította a színpadról a divatos bécsi silány bohó-

zatokat és más fordított fércmveket. Már az els ilynem darabja,

a Szökött katona (1843) nagy tetszést aratott, melyet még fokozott

a Csikós (1846). Eózsit csábítgatja Karvasy Asztolf, kinek örök-

ségére unokabátyjának, Bencének, fáj a foga s élete ellen tör. Tüzes

taplót tesz lova fülébe, de Andris csikósbojtár megmenti s nem kivan

tle egyebet, mint hogy Rózsijának hagyjon békét. Bence azonban

fölizgatja a bojtárt, hogy az úrfinak találkozója van kedvesével s

Asztolfot is elcsalja a kitzött helyre, hol Andris baltát emel rá.

A gyilkos szótól azonban megijed, s Asztolfot Bence üti le. A gyanú,

véletlen körülmények alapján, Rózsi apjára. Kis Bálintra hárul,

ki végre rásüti Bencére a gyilkosságot s leányát odaadja Andrisnak,

ki szintén meggyzdik kedvese hségérl. így vegyíti össze Szig-

ligeti népszínmiben rendesen a komoly és víg elemet, az uri és

paraszt osztályt. Egyikben ez, másikban amaz van túlsúlyban

;

legjobb népszínmvében, a Lelencben (1863) valódi népdrámát írt.

Pályája. Irt Szigligeti A dráma és válfajai címmel egy drama-

turgiát is, és sikerült genreképeket a színészéletbl. _De férdemét

az a gazdagság, kifogyhatatlan kedv teszi, melylyel egjTnásután

alkotta roppant számú darabjait. Sem el nem bizta magát sikereiben,

mindig tanulni igyekezvén, sem el nem keseredett egyik-másik mvé-
nek sikertelenségén. Tehetsége egyoldalúságának is megvolt az az

érdeme, hogy a magyar drámát színszerbbé tette s lankadatlan

munkakedve negyven éven át látta el eredeti darabokkal színpa-

dunkat. Az újabb magyar színészetre nézve, melynek központja a

Nemzeti Színház, azzá lett, ami az úttörkre Kisfaludy Károly volt.

czakó A színi hatást tekintve. Szigligetivel egy irányban, de

^S.az övénél magasabbnak tetsz költi szárnyalással indult

Czakó Zsigmond. Nem volt színmírónk, ki mindjárt els fellépésével

a közönségre mélyebb hatást tett volna s kinek jövjéhez nagyobb

reményeket kötöttek volna, mint . E remények azonban füstbe

mentek. Czakó viszonyai, élményei, lelkülete : mind akadályozták,

hogy a tiszta mvészethez emelkedhessek. Vagyonos család gyér-
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ineke volt s Dézsen született 1820-ban. A beteges rajongás örökség-

képpen látszott reá szállani. Az iskola levegjében sem Kolozsvártt,

sem Enyeden nem volt n}^igta ; lelkében már ábrándos nézetek

vertek gyökeret, természetimádónak vallotta magát. Küls csapások

is sújtották, családja tönkrejutott s színésznek állott. Nyomorogva
jutott el Pestre karénekesnek. Alacsony helyzetébl mint színmíró
emelkedett ki'. Els eladott darabja, a Kalmár és tengerész (1844:),

zajos tetszést aratott, melyet még fokozott a második, a Végrendelet

(18-45). Ennek meséje a következ : Alpári grófnét elcsábítja Táray
;^a atyja, kín úgy áll boszút, begy a késbb megnsült csábító

gyermekét kicserélteti. Béla, a cserélt gyermek, éppen az Alpári

leányába, Antóniába szeret, s midn az öreg gróf végrendeletébl

kiderül, hogy nevét csak bitorolja : e csapással elvesztett szerelmé-

nek fájdalmát nem birja kiállani, s míg Antónia zongoráz eltte,

megrül. Antónián kívül szereti t egy Riole Nina nev táncosn,

ki nem más, mint Alpáriné megtagadott gyermeke. Ez most azt

hivén, hogy a grófné szerelmi boszúból okozta Béla rültségét, meg
akarja torolni e bnt. Ismeretlen anyját leszúrja, magát megmérgezi.

Az igazi Táray gróf, egy szobrász, lemond jogairól s Béla visszanyeri

helyzetét. Kevésbbé szövevényes, de még merészebb harmadik d-^á-

mája : Leona (1846), melyben már a színköltészet körén teljesen

kívül álló föladattal küzd. A darab csak a világgyülöl és természet-

imádó Eraszt tanításaiért íratott, melyeket a világtól elvonulva fiának,

Aquilnak ad. Eraszt gylöli a vallást, de az bölcsességébl is csak

romlás és boldogtalanság fakad. így e költemény nem tud más meg-
njnigtatóval állni el, a pozitív vallás és természetimádás meghason-
lása közt, miiít az enyészettel. >>Elj az id, midn elhal a tavasz, az

sz ; elhervad a rózsa, az élet és a gondolat. << Czakót meghasonlott,

képzelg, beteg lélek szenvedélye hevítette, mely utóbb (1847)

öngyilkosságra is vezette. E búskomorság nyomja rá bélyegét

minden alkotására. Halmozott cselekvényeiben, vakmer helyze-

teiben, túlcsigázott és bels valóság nélküli jellemeiben, nagyzó és

zavart gondolataiban és képeiben mintha izgatott lázbeteget halla-

nánk. Közönsége, mely szintén izgalomban s egy szenvedélyes kitörés

küszöbén állott, bámulta t ; de bámulta jó tulajdonaiért is. A kép-
zeletnek az övéhez hasonló merészségével színpadon még nem találko-.

zott. Erezte a mélyebb, a költi eszmére való törekvést és szerette

az emelkedett, bár gyakran dagályos, de sohasem köznapi nyelvet.

Szigligeti és Czakó írták ez idszakban színi sikerre a Kor;

legkiválóbb darabokat. A francia romantika hatását azonban drámák,
rajtok kívül mások is éreztetik, bár inkább csak árnyoldalaiban :

a szerkezet kerekségének, az okadás helyességének, a jellemfejlesz-

tés igazságának kevésbevételében. Ezek helyett minden gondjukat
a minél srbb meglepetésekre, megkapó ellentétekre, kápráztató
helyzetekre, a nyelv és szenvedélyek dagályos túlzására fektették,

ép úgy Jósika (Kordokuhász, Adorjánok és Jenk), mint Kntly

Beöthy : Irodalomtörténet. II. 6
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(Ariadné. Fejér és fekete). — A színi hatás föltétlen keresinek oldalán

állottak legnagyobb részt azok a színmírók is, kik koruk hangu-
latának, szenvedélyeinek hízelegtek. Korszerségre törekedtek már
a tárgyak választásában, a divatos politikai nézetek mellett tüntettek

s dikcióikat tetszets célzásokkal fszerezték. A korszersködk
közül legtisztább költi törekvést Obernyik Károly (1816—1855)

árúit el, ki Kölcsey házánál nevelsködött s utóbb körösi tanár lett.

Politikai szinén, élükre állított helyzetein egyaránt érzik a francia

befolyás. Drámái közül legjobban tetszettek : Fúr és fór s az

Örökség ; halála után került színre a gyöngébb Brankovics, me\yét

Egressy Gábor kitn játéka legtovább színen tartott társai között.

Obernyik mint beszélyíró is kitnt. A színpadon zajosabb sikert

aratott Nagy Ignáe korszer vígjátéka : a Tisztújítás (18-43), mely
érdekes és mozgalmas életképekben, sikerült genrealakokban gúnyolja

a veszteget korteskedést. A közönség ínyére dolgozásban törte

magát Vahot Imre is (Farsangi iskola, Kézmves, stb.), kinek tehet-

sége a szapora és gondatlan dolgozásban lazult el.

III. Visszahatás. — Teleki László és Hugó Károly.

Vissza- -^ sziin hatás és korszersködés túlzásai ellen nemcsak
hatás, a mbírálatban támadt visszahatás (Henszlmann, Erdélyi,

Toldv), hanem magában a színnniirodalomban is. így igazi színmi
(azaz költi és színpadi) hatásra törekvést talákmk, bár a francia

romantikának kétségtelen hatása alatt, gróf Teleki László Kegyen-

céhen, klasszikái igyekezetet pedig Hugó Károly drámáiban.

Teleki ^'"0/ Teleki László (született 1811 -ben Pesten) oly család-

Laszió. 1)51 származott, melyben az írói kedv és hivatás a múlt század

közepe óta mintegy íiról-fira szállt. maga n\int államférfi szerepelt

;

1848-ban a forradaln kormány követe volt Frariciaországban, azután

a magyar emigráció egyik feje ; majd foglyul hozatván haza s ismét

szabadon bocsáttatván, az 1861-iki határozati párt vezére, mígnem
meghasonlásában öngyilkossá lett. De nemcsak politikus, hanem
költ is volt. 1841-beu megjelent tragédiája, a Kegyenc, messze

kimagaslik e kor drámai termékei közül. Kemény regényeit kivéve,

nincs irodalmunkban korrajz, mely egy egész társadalmat oly meg-

rázó igazsággal festene a jellemekben ; nincs cselszövény, mely oly

gazdag képzelettel és biztos Ítélettel lenne szve. A népvándorlás

idejebeli feslett Rómát tünteti elénk romlott erkölcseivel, eszeveszett

hóbortjaival, sülyedt tanácsával, népével, kegyenceivel, tányér-

nyalóival és praetoriánusaival. Hse Petron Maxim, kinek családi

boldogságát III. Valentinián császár megrontja. Slaxim ördögi boszút

forral és Valentinián közelébe férkzik. Karjaiba dobja nejét s ezzel

kegyencévé lesz. Biztos számítással szövi hálóját körülötte, melybe

utóijb egész Rómát megfogja.A császár feleségét, Eudoxiát, elcsábítja;

magával pedig egymásután követteti el a legvadabb baklövéseket.
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A birodalom hsét, Aétet, megöleti s a tányérnyalók egész seregét

téteti szenátorokká. Az adók s a barbár támadás miatt is ingerült

néplázongani kezd. Ennek segélyével Maxim végre trónjától és életétl

is megfosztja Valentiniánt. De a boszú kétél fegyvere t is lesújtja ;

neje, Júlia, megmérgezi magát s fia, Páliad, az utcai harcban elesik.

Mikor a nép élteti az új caesart, e szókban fakad ki keserve : >>Ne

gúnyolj, Róma !<< — E tragédia szerkezete túlterhelt s kiinduló

pontja (Maxim nem hisz Júlia ártatlanságában) nem elé^ biztos.

Hse boszújának eszköze, az ártatlan asszony feláldozása, szinte

lélektani lehetetlenség. De mély iróniája, erkölcsi alapján impo-

náló ereje, korfestésének drámai igazsága, képzeletbeli gazdag-

sága, s bár nem egészen tiszta nyelvének költi emelkedettsége a

Kegyeneet irodaimimk elsrangú termékei közé iktatják.

Még egy sajátságos költrl : Hugó Károhjvól (1817—1877), Hugro

családi nevén Bernstein Hugó Károly) kell megemlékeznünk, ki Karoly,

három nyelven írt : magyarul, franciául és németül, s egész életét

különböz országokban bolyongva töltötte, mint orvos, költ és

lapszerkeszt. Egpnásután adták tle a következ színmveket :

Egy magyar király, Brutus és Lukrécia, Bankár és báró s Világ szín-

pada. Mindegyikben tiszta szerkezet mellett fgondja a költi eszme

s a szenvedélyek h festése. Hogy az izgató, hatásvadászó drámák
e fénykorában is sikert aratott, tehetségének legnagycbb bizonyít-

ványa. Legzajosabb hatást a Báró és oankár ért, melyet egy francia

novella után dolgozott. Adél azt hivén, hogy kedvese, Arthur, ht-
len lett hozzá, férjhez megy egy öreg barátjához, Granvillehez.

A bankára bukás küszöbén áll, Arthur jön megmentésére és talál-

kozik Adéllal. Mindketten meggyzdnek, hogy félreértések áldo-

zatai s szivök nemességében újra válni akarnak. Azonban Gran\T:lle

is megtud mindent, s hogy útjokba ne álljon, pisztolyt emel magára,

de elhibázza a lövést. Arthurnak, ki megmentésére siet, fölszakad

egy régi sebe s belehal ; Adél élettelenül borúi kedvesére. Az arisz-

totelesi háromegység klasszikus tana uralkodik e hatásos drámá-
ban, melynek személye is csak három van. Ügy ebben, mint más
darabjaiban Hugó Károly, az indulatok sikerit festése s költi

becsre törekvés mellett, ritka mérzékének is bizonyságát adta.

A költi eszme nagyrabecsülése egy drámai költemény írására is

vezette ; a Világ színpadában a szenvedélyek egész tömegét akarja

rajzolni s a túlmívelt társadalniat a túltermészetivel kibékíteni.

Hogy Hugo Károly munkássága nagyobb nyomot nem hagyott

költészetünkben, annak egyik oka viszonyainkkal és nyelvünkkel
való ismeretlensége volt (darabjait rendesen mások dolgozták át

magyarra) ; a másik meg szertelen elbizottsága, mely nagyzó
tébolyodásban érte végét.

így álltak e korszakban egymással szemben a színi és költi
hatás emberei, készítve az utat a két elv kibékülése, a színmi
hatás felé.
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SrARMADIK FEJEZET.

FORRADALOM UTÁNI KÖLTÉSZETÜNK
ÁTTEKINTÉSE.

53. Lírai és elbeszél költészet.

I. Arany nagykrösi köre.

Általa- Ama nagy, halálosnak tetsz csapás után, mely a for-

vi^szo-
radalom legyzetésével nemzeti életünket érte, a költészet

nyok. támadt elször életre. A szépirodalmi lapok és folyóiratok,

melyek a szomorú napok elején megindultak (Hölgyfutár, Emléklapok,

Röpivek), már srn közöltek költeményeket régi és új íróktól.

Az ébredés után rövid id alatt költészetünk külsleg jelentékeny

lendületet mutatott ; alig írtak valaha magyarul annyi verset, mint

ez idben. Az eln3^omatás kezdetén, míg a politikai sajtó irányt

és hangot talált, a költészet volt a nemzeti eszme egyedüK kép-

viselje és a nemzet szokatlan érdekldéssel kisérte mozgalmait.

Legfbb tárgya természetesen a nagy nemzeti gyász volt, a haza

sorsa, melylyel hol nyíltan, hol jelképesen foglalkozott. Hangját
a honfibáiiat, majd a kétségbeesés, majd a halavány remény, rit-

kábban az erély adta. A mély keserv legmegrázóbb és legköltibb

kifejezést a régi nagyoknál. Aranynál és Tompánál talált. Az
ifjabbak legnagyobb része, mintegy a németesítés ellen támadt egye-

temes dac kifejezése gyanánt, a hol csak lehetett, tüntetni akart

magyarságával. Kevesebbe vette a mvészet szempontját ennél,

melyre a viszonyok természete utalt. A forradalom költjét, Petfit
választotta mintaképi. Azonban inkább hibáit, mint édemeit

követte ; népies irányát részint túlhajtotta, részint félreértette.

Az újabbak közül kivált néhány ifjú költ, ki nem hódolt föl-

tétlenül az általános divatnak. Többnyire mbirálattal is foglal-

koztak s úgy itt, mint költeményeikben ellenzéket képeztek annak
irányában. A népiest elfogadták, de nem a költészet f anyaga,

hanem inkább formai, nyelvi gazdagodása gyanánt. A külföldi

nagy költket tanulmányozták, ízlésöket ra ívelték és a mvészet
követeléseit mindig tiszteletben tartották. Folytatóivá lettek a nem-

zeti müköltészetnek, a nélkül, hogy ez irány valamelyik nagyabb
költjének kizáró hatása alatt állanának. Mégis Aranyhoz érzik

magukat legközelebb s az irodalomban és az életben is az körét

alkotják. E kör voltakép Nagykörösön keletkezett az ötvenes években ;
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tagjai Aranynak vagy tanártársai voltak, vagy barátai, a kik állan-

dóan leveleztek vele és srn látogatták s az hatása alatt és

irányában folytatták költi és kritikai munkásságukat. Ide tartoznak

a nevezetesebbek közül : Gyulai Pál, Szász 'Károly és Lévay József.

Voltakép ebbl a körbl alakult újjá 1860-ban a Kisfal dy-Társaság.

A kolozsvári születés Gyulai Pál (1826—1909) pályáját Qy„iai

az Erdélyi Hiradó mellett, mint hírlapíró kezdte, majd gróf P^i.

Teleki Domokos oldalán titkárkodott, tanára volt a kolozsvári re-

formátus kollégiumnak, azután a budapestinek és az itteni színész-

iskolának s részese több derék irodalmi vállalatnak. Utóbb a buda-

pesti egyetemen a magyar irodalom tanára, a Kisfaludy-Társaság

elnöke, az akadémia osztálytitkára s a frendiház tagja volt. Az
újabb idnek elsrangú írója, mánt költ, mint novellaíró, de külö-

nösen mint mbíráló. Költeményeiben, melyeket az akadémáa meg-
koszorúzott, az érzésnek és ízlésnek egyenl nemessége uralkodik.

Motívumai : a haza, szerelem, családélet, s legmeghatóbb verseiben :

korán elvesztett, ifjú nejének endéke. Népn:eséket is dolgozott

fel (Krisztus és a madarak) a költi egyszerség tiszta varázsával.

Kellem, egyszerség, az érzés és kifejezés zavartalan tisztasága jel-

lemzik mindenütt. Keveset ír; de benyomásainak, melyeket költi
alakításra méltóknak tart, nnndig meg tudja adni a költi színt

és hangot. A szenvedély soha sem vet nála magasabb hullámot

;

keservének ódái emelkedése is (Horatius olvasásahor) harmonikus,

megnyugtató benyon ást hagy, mintha érzéseinek mindig csak utó-

rezgéseit énekelné. Hajlandó a merengésre, de soha sem lesz alak-

talanná és terjengvé. St fél az áradozástól, rövid, biztos, ura
a bels és küls formának (Éji látogatás, Szüreten, Gyümölcsösben).

Novelláiban és rajzaiban mestere a lélektani elemzésnek (Nk a
tükör eltt). Szövevényesebb szerkezetekkel nem próbálkozott ; de
aprólékos vonásokból, a fény és árny mvészi vegyítésébl h
képeket állított össze, melyeknek varázsos hangulatot tud adni.

Jellemz ereje egy-egy alak rajzában olykor szerencsésen képes
festeni egész korok eszméinek, érzéseinek képét (Els magyar
komikus, Régi udvarház). Bár reálista, rendkívül fejlett m.érzéke
soha sem engedi átlépnie a legfinomabb ízlés határait. — Irodalmi
munkásságának tetpontján kritikai és irodalomiöHéneti dolgozatai

állnak. Ezek között legértékesebbek : Katona és Bánkbánja s Vörös-

marty életrajza, melyeket az idk és emberek találó rajza, az ala-

kítás mgondja, az elemzés élessége és világossága s a stíl n vé-
szete ..ánden magyar versenytársaik fölé emel. Kisebb tnnúhim-
nyaiban folytonos figyelemmel kisérte az irodalom s kiil<iiiö'ícn

a színpad felmerül jelenségeit, melyhez kora ifjúságától kiváló

vonzalommal viseltetett. A tiszta nemzeti mköltészetüelc, Petfi-

nek és Aranynak irányát védelmezte egyfell a régiek iránt elfogul-

tabb Toldy Ferenccel szemközt, annak nevében intézte másfoll
támadásait az utánzók ízléstelensége és tanúlatlansága ellen. Isko-
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Iájának forrását, a népköltést, állandó és beható figyelemben része-

sítette ; a Kisfaludy-Társaság újabb gyjteményének egyik szer-

kesztje volt. A népköltés iránti vonzalma magyarázza kiváló

hajlamát az egyszer és természetes iránt. Különösen múbirálatai-

ban a tanulságos eszméknek szokatlan gazdagságával állott el.
A színi hatás és a költi becs egyoldalúságainak kiegyenlítését

követelte a drámai hatásban. A mily kegyeletes magyarázója az

igazán nagyoknak, oly kérlelhetetlen üldözje a nyegleségnek és

Ízléstelenségnek, az alantiságnak s a képzelet túlcsapongásának.

A szem élessége, a dialektika frissesége, az eszm.ék világossága,

a kifejezés erélye tüntetik ki valamennyi dolgozatát. Sr polémiái-

ban szívesen használja a gúny fegyverét s védekezve is, mindig
támadni szeret. Az irodalmi tanulmánynak igazi mvészi formáját

alapította meg essayiben, bírálataiban, beszédeiben, melyek
között Arany János emlékezete foglalja el a legkiválóbb helyet.

Mestere a magyar prózai stílnek. Senki sem írt nála szabatosabb,

világosabb, hangzatosabb és tisztább prózát ; a képek bsége nélkül

is eleven, szónokiasság nélkül is hatásos.

Szász Gyulai kritikai mködése mellett megbecsülhetetlen szol-
Károiy. gálatot tettek irodalmunknak, az ízlés nemesítése, tisztítása

tekintetében, Szász Károly (1829—1905) mfordításai. Ó az újabb
magyar irodalom legtöbboldalú és legszorgalmasabb írója. Fia a

nagyenyedi kollégium nagynev tanárának. A forradalomban kato-

náskodott, utána papi pályára lépett. Tanári hivatalt viselt Nagy-
krösön és Kecskeméten, prédikátorit Kézdivásárhelytt, Kúnszent-
miklóson és Szabadszálláson. Majd a közoktatásügyi minisztérium

tanácsosa lett ; végül a dunamelléki ref. egyházkerület püspöke s

budapesti pap volt. Rendkívüli munkássága kiterjed a költészet

minden nemére. Lírája nem mindig vár a mélyebb és ersebb érzé-

sekre ; nagy versel és képszöv képessége gyorsan és srn fog-

lalja versbe múlóbb s felületesebb hangulatait is. Hajlandó az ára-

dozásra s hogy mindent elmondjon, a mi költinek tetszik lelké-

ben, sokszor lemond a tömör szerkezet hatásáról. Ezért nem tehe-

tett alanyi költeményeivel mélyebb benyomást, jóllehet ezektl
sem tagadja meg senki az eladás csínját, a színek gazdagságát,

az érzés és eszmék finomságát. — A drámában is tett kísérleteket

;

az alapvetésben nem egyszer sikeres biztossággal, a kidolgozásban

költi színnel és ervel ; de elevenebb és hatásosabb drámai élet

nélkül. Legjelesebbek e nemben bibliai drámái : Heródes és Bölcs

Salamon. -,
— Legnagyobb és legállandóbb kedvvel mégis az eposzi

mívelte minden ágáljan, a költi beszélyti a hskölteményig. Ide-

vágó munkáival kétszer nyert az akadémiánál jutalmat. Az alakító

ezekben is gyengébb az elbeszélnél ; szerkezetei túlterheltek vagy
szétterjedk, jellemrajzai nem mindig biztosak ; de hatásos rész-

letekkel, festi gazdagsággal, a költi szólam szépségével, a hangulat
erejével mindegyik jeleskedik. Legkivált Salamon (1878), melyben
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szerzje a régi királ3rmondakör egy részét akarta a krónikából vissza-

állítani. Az elnyúló szerkezet bajával itt is találkozunk, de az epikus

alapeszme hatalma, az igazi tárgpasság tisztasága, a régies szín és

hang mvészi utánzása s a kort jellemz rajzok változatossága,

gazdagsága, költi ereje kiváló becsre emelik. Az eposz els része

Endre és Béla viszályát, a második Salamon és a hercegek harcát,

a harmadik a trónvesztett Salamon történetét tárgyalja s e mon-
dáknak kétségkívül legnagyobb költi érték feldolgozása. Arany

utáni epikánknak legkitnbb alkotása. Szerzjét az eposz iránti

vonzalma egy nagybecs irodalomtörténeti munka írására is vezette :

A világirodalom nagy eposzairól. — Szász Károly pályájának azonban

legnevezetesebb oldalát mfordításai teszik, melyekkel költésze-

tünk fejldésére nagy és jótékony hatást gyakorolt. A világiroda-

lom régibb és újabb remekei közül eddig tolmácsolt legtöbbet

magyarul. A Nibelmig-ének, Shakspere több drámája, Dante Divina

Commediája, Goethe és Schiller lírai versei, Tennyson Király-idylljei,

Moore, Burns, Byron, Hugó Viktor, Lamartine, Heine s mások
számosan általa honosodtak meg irodalmunkban. Mindezt ép oly

nagy buzgalommal és komoly kedvvel, mint a különböz egyéni-

ségekhez simulás ritka adományával végezte. Mfordításai a tár-

gyak és formák, a színek és kifejezésmiód rendkívüli változatos-

ságát mutatják. Természet szerint lehetetlen, hogy mindent egyenl
sikerrel végezzen ; az érzelmes általában jobban sikeri neki, mint

a szenvedélyes, az ünnepélyes jobban, mint a vidor, a lírai és epikus

jobban, mint a drámai. Szigorúan ragaszkodik az eredeti versalakok-

hoz s ezek nehézségeit mesteri technikája s a nyelv fölött való ha-

talma legtöbbször sikerrel gyzi le. Mesterkéltség vagy nehézkesség

aránylag ritka nála, magyartalanságot pedig épen nem találunk,

bár nyelvének eredeti költeményeiben sincs ersebben népies szine.

Az említettekhez sorozhatjuk még Lévay József (1825

—

^^mTü^
1918) volt borsodvármegyei alispánt. Költeményei tiszta érzés, tovics.

szelíd melancholia, csöndes elmélkedés tolmácsai ; néhány hazafias

dalában az elégiái hangulat meghatóangyöngéd kiieiezésTe]\xt(Mikes,

A mú:sa búcsúja). Általában a régi érzelmes iskola formai kényessége,

szabntossága, zengzetessége látszik nála szövetségben a keresetlen egy-

szerséggel. Burnsverseibl nagygyjteményt fordított l- kiváló siker-

rel. Verselésének zeng tisztasága s általában költi ereje kés agg-

korában sem fog}'atkozott meg ; néhányat legszebb költeményei közül,

így ódáját Arany százados ünnepére, küenczvenedik életévén túl

írta. — Rokon vele a nála idsebb Mentovics Ferenc (1819

—

1879), az Erdély és Magyarország egyesülését énekl Unió-dalok

költje, a természethez vonzódó, egyszer és szinte kedélyével a

forniabeli csínjával. — Mellettök van helye a szerencsétlen^orsú

Bozzai Pálnak (1829—1852), ki ifjan végigharcolta a forradSmat,
azután besorozták a császári seregbe s itteni sanyarúságai húszon-

hároL éves korában sirba vitték. Dalait meleg érzés és képzelet
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tüntetik ki s nem közönséges formaérzék. Meghatók azok a költe-

ményei, melyekben elvesztett szabadságát és hónát siratja. —
Említést érdemel itt a kiváló tehetség és szomorú sorsú Ferenczy

Teréz (1830—1853), különösen érzésben és kifejezésben rendkívül

gyöngéd és finom dalaival ; e kis költemények a maguk nemében
a legszebbek közé tartoznak irodalmunkban.

II. Petfi utánzói. — A sallangosok.

rp^^jj Az Ötvenes évek els felében ifjabb költink legnagyobb
Kálmán, része Petfi kizáró hatása alatt állott. E befolyást még leg-

nemesebben Tóth Kálmán (1831—1881) tünteti föl. Dalos természet,

érzésének folytonos költi hullámzásával s a kifejezés könnyed
folyamatosságával. Különösen a szerelem fájdalmai tolulnak gazdag

változatban ajkára s zeng, tetszets hangon nyilatkoznak. Meleg

költi közvetetlenségével és természetességével méltán nyerte meg
a sziveket. A szenvedély erejéig azonban nem emelkedik, amint

komoly hazafias versei sem vesznek ersebb ódái szárnyalást. Min-

dig bizonyos édesség jellemzi, melyet némileg nyelvének term.é-

szetes könnyedsége enyhít. Költeményei, különösen szép népdalai,

nagy népszerségre jutottak s a színmírás terén is aratott sikereket.

Darabjai közül a színpadon hosszabb ideig A király házasodik s

A nk az alkotmányban tartották fenn magukat, melyek leleményt,

frisseséget s technikai ügyességet mutatnak. Az újabb politikai

élclapirodalomnak is volt megalapítója 1860-ban a Bolond Miská-

val. Szülvárosa, Baja, melynek országgylési képviselje is volt,

szobrot emelt neki.

A sai- A többi Petfi-utánzó nagyobb lármával, de kevesebb

gosok. érdemmel forgatta tollát. Utánozták Petfi nagyzó mon-
dásait az szenvedélyes heve nélkül, népieskedésének túlzásait

költi tartalma nélkül, magyarságának elbízott vonását szeretetre-

méltósága nélkül. Az eszmény egészen elveszett szemeik ell;

a mforma követeléseit njibe sem vették ; a nyelvnek nem m-
vészetével, hanem cifraságaival, tájszólamaival, vidékies saját-

ságaival akartak hatni. Mindent, a mi népi, egyszersmind költinek

tartottak. így egész költészetök bizonyos anyagi, érzékies színt vett

s dialektusaiban, képtelen hasonlataiban, féktelen terjengésében

tetszett magának. Ez irányba tévedt Lisznyay Kálmánnak (1823

—

1863) különc, nagyzó, élénk színeket kedvel tehetsége
;

palóc-

dalaiban megveti az ízlés és józanság határát s igazabb érzéseinek

í'gy-egy költi csillanása elvesz a szavak árjában. Szintígy Szelestey

LászlóxiéX (1821—1875), kinek erszakolt, száraz költészete a keme-

nesaljai néppel foglalkozik. Mások meg nem ai#nyira népiességében,

mint tVikább erteljes kifakadásaiban akarták Petfit utánozni.

A FeZ^^ s némely hazafias versei lebegtek szemök eltt. A költévszetet

a gondolatnak minél vakmerbb kalandozásában, minél nagyzóbb



G9

ötletekben, hangzatosabb cifraságban keresték ; verseiket szerették

egy sereg képtelen hasonlatból állítani össze. Ebbe a tévedésbe

estek Zalár Józsefen (1825—1914), néhány kiválóan sikerült ballada

szerzjén, s a különben tehetséges Székely Józsefen (1825—1895)

kívül igen számosan. A vidékieskedkhöz hasonlóan, ezek sem
tördtek semmit a formával s valóságos saUangos költészetet ztek.

Valamennyi kortársánál inkább törekedett a maga yajda

lábán járni, önálló irányban haladni: Vajda János (1827— J^nos.

1897). Munkái javát lírai költeményei alkotják. Egyáltalában nem
népies ; f törekvése : er és mélység, melyek mellett a formát

gyakran elhanyagolja. Mindig sötét indulatok közt hánykódik és

a szenvedély kitöréseire, valamely keser, végletesebb hangulat

festésére megragadó hangokat (Gina emléke) és a képzeletnek sem
közönséges hatalmáról tanúskodó képeket talál ; de költészetét

érzéki felfogás s a rendkívülinek lázas keresése jellemzik. Csak eny-

nyiben emlékeztet a Felhkre ; különben egészen eredeti író, kinek

prózája is ers és hathatós. Zordonságában és merészségében kétség-

kívül egy kiváló egyéniség igézetével hat reánk.

III. Arany és Petfi újabb iskolái.

A Petfi-utánzók lármája az ötvenes évek közepén túl, züahv
mikor G}-ulai eg}T:e élesebb támadásokat intézett ellenök, Szász ^s köre.

Károly tömegesen kezdte ismertetni a külföld költit s Arany kisebb

verseinek gyjtem,énye megjelent (1855), kezdett alábbhagyni.

Idáig az újabb és újabb írókat nánd az útjokra hódították. Tisza

Domokos (1837—1856), ki eszményibb irányban indult s többet adott

a gondolatra, a tehetségéhez kötött szép rem.ényeket korán sírba

vitte. Azonban lassan-lassan átalakulás állott be, mely n.ár a hat-

vanas évek elején szembeötl. Az újonnan fellép költk nem igye-

keznek minél parasztosabb sallangcki'a és egetver mondásokra
;

több tanuhrányt, ízlést és tern észetességet hoznak magukkal.
Petfi egyenes bef .^lyása gyérül ; helyette inkább Aranynak s egy-két

külföldi költnek hatása lesz érezhetbb. Technikára, nyelvre több
a gond s a költi egyszerség is visszanyeri jogát. E szigorúbb fel-

fogást és tisztább törekvést néhány fi.atal esztétikus is elsegítette,

mint a képzett, de szenvedélyes Zilahy Károly (1838—1864) és

Dömötör János (1843—1877). Mindkett korán elhalt s mibirálati

dolgozataikon kívül néhány becses lE'lteményt is hagytak hátra.

Ezek kortársai és barátai közül nagyobb sikerrel s inkább idegen

dalköltk remekein lelkesedve és tanulva n üködnek Szász Béla

(1840—1898), Dalmady Gyz (1836—1916) és Komócsy József (1836—
1894). Az els nemes és megn}^;gtató hargon szól az élet visszás-

ságairól, megérinti nagy kérdéseit is s ritka melegséggel, tréfás

játszisággal zengi apró örömeit. Küls és bels harmióniára törekszik

:

a gondolat és forma tisztasága jellemzik s jeles technikája kiválóbb
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mfordítóink közé emeli (Longfellow). Dalmady, fogyatékos forma-

érzéke ellenére is, hatást tett meleg és jótékony egyszerségével,
mely néhány igaz és költi érzéssel teljes szerelmi dalát, hazafias

versét és családi költeményét kitünteti ; míg Komócsynak eszmékben,
mélyebb érzésben nem gazdag költészete vidám, szinte, könnyed
hangjával és formai csínjával válik ki.

Arany Arany János szorosabb követi közül Tolnai Lajos
követi. (1837—1902) a legérdemesebb. A népies formákban és nyelven,

mely kitnen birtokában van, nem közönséges ert fejt ki. Kevés
lírájában s tárgyias költeményeiben is az emberi lélek sötétebb

oldalait mutogatja, közben néha a mély gyöngédségnek vagy az

elszánt keservnek egy-egy megható hangját hallatva. Nem egyszer

találkozmik nála a magyar népszellem igaz, jellemz költi voná-
saival (népies balladák. Vándorló legény, Hét haha). De gyakran
erszakos, darabos, nem mindig egyenlen biztos ízlés s híjával van
a báj varázsának. Mint regény- és novellaíró is kitnik, fleg a jellem-

zetesre törekv realizmusával. — Ide sorozhatjuk még Arany
Lászlót (1844—1898), néhány, nyelvében és felfogásában igaz magyar
zamatú elbeszél költeményével, melyek közt legkiválóbb s egyszer-

smind újabb költészetünknek egyik legjelesebb terméke : A délibábok

hse, mely a Kisfaludy-Társaságnál jutalmat nyert. Az eszményeket
hajhászó, de állhatatlan, szalmatüz Hbele Balázs története ez,

mély humorral, kitn szatirikus és komoly részletekkel, tsgyökeres
magyar nyelven és mesteri verseléssel, de sivár megoldással ; igazán

magyarrá lett Anyegin. Kitn költeménye a félig elbeszél, félig

szatirikus Hunok harca is. Arany László még a népmesegyjtés
ügyében s jeles Shakspere és Mohére-fordításaival szerzett érde-

meket. — Arany nyomában indult Kiss József (1843— ) is, kinek

népies és történeti balladái a kor java terméséhez tartoznak. Mint

gyermekemlékeiben, úgy balladaköltészetében is összeszövdnek
a magyar paraszti és falusi zsidó élet képei ; ügyesen szerkeszt, meg-
hatóan színez, nagy gonddal és készséggel versel, de inkább lírai

olvadással, mint drámai ervel. Lírájában, mely panaszos hévvel tör

az élet ellen és mereng emlékein, végkép szakított a népiessel s bels
vívódásait meleg költi képzelettel és finom mérzéssel fejezi ki. —
Ábrányi Emil (1850— ) nyugoti költknek, különösen Byronnak
szép fordításával tnt föl. Nagyszámú és hatásos hazafias ódáin,

poUtikai, st szerelmi költészetén is inkább a francia romantikus

líra hatása érzik, de nyelvmvészetével is Arany tanítványa.

Müfor- Költi irodalmunknak jelentékeny gazdagodását jelentik
dítók. a nyugat és kelet kitn költibl srn megjelen mfor-
dítások. Ez irodalmat nagyobb kiterjedésben és sikerrel Szász

Károly indította meg, kinek, valamint néhány kitnbb társának

ez irányban szerzett érdemeirl már megemlékeztünk. Ujabban,
költink közül nagyobb kedvvel és sikerrel mködnek e téren :

Vargha Gyula (Schiller), Jánosi Gusztáv (Milton, Tasso), Váradi
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Antal (Faust második része), Radó Antal (Ariosto, Petrarca, Leo-

pardi, Firduzi), Fiók Károly (ind és perzsa költészet) és Vikár Béla

(Kalevala).

Ujabb költinknél több irányba ágazik a magyar líra ; de az

legkiváló képviseliben világos kapcsolatot mutatva vagyPetfi- ^^^^'

vei vagy Aranynyal. Endrdi Sándor (1850— ) költészetében, ennek
képzeletbeli elevenségével, daloló kedvével és fel-feltör tüzével

Petfi hatása érzik, de a régi magyar népies dalkötészeté is, egy
mély érzés, mereng egyéniségbe olvadva, miCly néha Kölcsey lel-

kével is rokonságot mutat. Lírája, mely különös kedvvel idzik a

Balaton képeinél, olvatag színeinek bségével és zenéjének édessé-

gével hat ; Kuruc wótóiban a Rákóczi-korszak izzó és panaszos

érzésvilágát ritka beleérzéssel támasztotta föl. — Kortársai közül

Jakab Ödön (1850— ) még világosabban utal Petfire költi mesé-

jével is (Argirus) ; de különösen meleg, képekben bvelked sze-

relmi, családi és hazafias lírájával. — A magyar nemzeti szellemmel

lazább kapcsolatban áll Reviczky Gyula (1855—1889) lírája : egy
folyton elmélked fejnek s egy rendkívül érzékeny, mindig a han-

gulatok árján ringó szívnek meleg, megható, sokszor megkapó
nyilatkozása. Az élet mostohaságai között vergd meghasonlása

lemondásának bús dalaiban legalább költi harmóniát keres és

nyújt. Méltán híresedett el s költészetünk legkiváló alkotásai közé

tartozik Pán halála cimú allegorikus költeménye, — Legszorosabban

jár Arany nyomában Kozma Andor (1861—), legalább ami a formát
illeti ; a ritmusnak, rímnek ma legels mestere. Likább a közviszonyok

inspirálják, mint magánélete ; inkább elmés, mint érzelmes ; inkább
szatirikus, mint lírikus : a magyar józanság költje. Szemlélete,

érzése, szava világos, egyenes, bátor. Hazafias lírájának A magyar
paraszt legjobb terméke ; kisebb elbeszél költeményei közül

A karthágói harangok emelkedik ki. Koboz krónikáih&n, mint Tinódi-

nak igazi költ utóda, évtizedek óta kiséri közéletünk eseményeit
és embereit, mindig friss és ragyogó szatírái érrel, de olykor ers
ódái emelkedéssel is. Goethe i^a?«íjának mindkét részét jeles for-

dításban adta. — Az egyenes, férfias, bátor érzés költi kifejezé-

sében versenyez vele testvérbátyja, Bárd Miklós (1857—). A for-

mának nem olyan mestere, de lírájában er és finomság versenyez-

nek, még pedig úgy érzelmek, mint képek tekintetében. Szereti a
katonaéletet s költi eszménye: az igazi férfi. — A magyar népdal
közvetlensége szól, bár kevesebb tzzel, Vargha Gyulána.k (1853—

)

meleg, egyszer, kedves dalaiból, míg néhány újabb hazafias

költeniénye, gondolatbeli és nyelvi rejével, tömörségével és a haza-
fias keserv páthoszával inkább Ár uy ódái stíljére emlékeztet (Rákóczi
temetése, Tinódi halála) . ödáiban szinte szenvedélyes magyar érzése

lüktet, Kölcsey Zrínyi énekeivé emlékeztetve : minden költeményé-
ben az erkölcsi felforr' kristályos tisztasága. Természetszemléleté-
nek elevensége és hsége alig találja párját költészetünkben. —
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Egész egyéniségével megint jobban Petfihez hajlik a kecskéi

születés, Debrecenben iskolázott és Temesvárott lelkészkedó.

Szaholcska Mihály (1862— ). A magyar líra nemzeti jellemét

senki sem érezteti ma sem ersebben, sem tisztábban, sem köl-

tibben, mint . Legkedvesebb motivmnai : a magyar alföldi ter-

mészet hangulatai és a magyar érzésvilág jellemz elemei. Érzel-

meinek tiszta nemességével, szemléletének lélekbeható intuiciójával,

egész lelkének költi naivitásával és nemzeti formáival gyorsan és

mélyen hóditett. Különösen lírai genreképeivel (Dömötör RózsiJca,

Salzburg, Az öreg Kónya), melyek minden költészetnek díszére vál-

nának, a kor csúcsára emelkedett. — Egészen Arany epikai fel-

fogása, módja, versmúvészete ihletik Fülöf Áront a hún mondák
újjáköltésében (Attila fiai) és Zempléni Árpádot si mithikus hagyo-

mányok feldolgozásában (A boszú).

Ifjabb költink egy részét azonban a nemzeti eszmények nem
igen ihletik. Költészetök csak kivételesen fejezi ki a nemzetit és

szól a nemzethez ; egészben véve inkább csak nyelvére nézve magyar
;

érzése, felfogása,, formái mind idegenek. Külföldi példányainak

hatását nem törekszik a nemzeti szellembe olvasztva adni vissza.

Technikai ügyességre vannak jeles verselk közöttük ; de költészetök

magyar eleme, a nyelv is csak egyoldalúan fejlik kezeik között

:

csengésére, hajlékonyságára ; míg erejét, jellen z színeit, gyökeres-

ségét veszíteni látszik kezökben. Kozmopolita költészet, — mint Arany

János nevezte.

54. A dráma.

I. Madách Imre.

Madách ^ drámai költészet terén e korszak legkiválóbb alkotása,

élete, egyszersmind egéíz irodalmunknak egyik els rangú dísze

Madáchlmre drámai költeménye : Az ember tragédiája, mely 1862-ben

egy nagy gondolkodót és költt váratlanul ismertetett m.eg nem-

zetével. Mieltt Arany János, kihez elolvasás végett költeményét

elküldte, ezt a Kisfaludy-Társaságban bemutatta, alig tudta róla

valaki, hogy költ. Nógrád vármegyében, hol Alsó-Sztregován 1823-

ban született, gazdálkodott, megyei hivatalokat viselt s drán áit

és költeményeit titkon írogatta. Közönség elé csak a pohtikai

hirlapírás terén lépett a Pesti Hirlap centralistái közt. A forra-

dalom után egy évig fogságban ült, honnan hazatérve, földúltan

találta családi boldogságát. E keser hangulatában született

drámájának alapeszméje. Az 1861-iki országgylésen egy jeles

szó loklatával tnt fel s ugyanez évi október 10-én a Kisfiludy-

Társaságban Arany János bemutatta az Ember tragédiáját. Az aka-

dó ia és Kisfaludy-Társaság siettek tagjaik sorába választani.

A költészet és esztétika terén új, buzgó munkássága kezddött,

de régi szívbaja 18C'4-ben megölte.



Az Emher tragédiáját a kritika (Arany, Greguss, Szász az

Károly) a közönséggel együtt lelkesedve fogadta. Azonnal «™^|^

magyarázgatni, fejtegetni, ismertetni sietett a mély gondol- diája,

kodás és gazdag költi ér e mvét. Nagyszer koncepciója felöleli az

ember örök valóját, sorsát, rendeltetését. Az épen bevégzett teremtés

után a romlás, a tagadás szelleme, Lucifer is részt kér ebbl, hogy
megrontsa vele. Az Ür két megátkozott fát, a tudás és élet fáit adja

neki az Éden közepén, hol ezeken kívül minden az emberé. Ezekkel
akarja megrontani Lucifer az embert ; csábításaira Ádám és Éva esz-

nek a tudás fájáról s ezzel erkölcsileg meg vannak rontva. De a

Gonosz testben is végkép meg akarja semmisíteni az embert, s az

élet fájához csalja. Ekkor zetnek ki a paradicsomból. Lucifer más
eszközhöz nyúl; megálmodtatja Ádámmal jövjét, hogy eleve két-

ségbeejtse és kiölje benne nemét. E jós álomban az emberiségnek
egyoldalúan feltüntetett története vonul el Ádám szemei eltt.

Minden jelenetnek a hse, ininden gyötrelem t kínozza. Látja s

érzi Egyiptomban a Farao korlátlan hatalmának undorát, túl-

teltségét s a raboskodó milliók szenvedéseit ; Miltiadesben a fölbuj-

togatott nép hálátlanságát és aljasságát a nagysággal szemben
;

a kéjek közt fuldokló Rómában az erkölcsi rothadás nyomorát

;

a keresztes hadak eszményi lelkesedése korában a vakbuzgóság
kicsapongásait s a szív kielégítetlenségét ; Kepler csillagvizsgáló

eszközei közt a tudomány tehetetlenségét az ember boldogítására
;

a francia forradalom csdületeiben a tömeg vad szenvedélyeinek
iszonyát ; korunk vásárában az érdekhaj hászat sivárságát ; a jöv
társadalmának képében a haza, család, egyén m.egsemmisítését

;

majd az új korszakba lépett föld jégmezején a nyomorult, buta
eszkimóban az ember végsülyedését. E képekben Ádám minden
törekvésének meghiúsultát látja, miután az Édenben ellökte magától
a gondviselést s az Isten segítsége nélkül, egészen önerejébl akarta
megvívni pályáját. Szabadságért, boldogságért, tudásért küzd s

mitsem érhet el. Kétségbeesve meg akarja ölni magát s magában
nemét. Eklcor jelenti neki Éva, hogy anyának érzi magát, tehát
hiába halna^meg. Átlátja, hogy hasztalan küzd az Isten ellen : leborul
eltte. Az Ür visszafogadja kegyehrébe a megtérót, visszaadja neki
a gondviselést, s bátorítva inti : »Küzdj és bízva bizzál !« Részesei
vagyimk a végtelennek : nincs okunk csüggedni. E fenséges tanulság
a költ sebzeit, de kiengeszteldött szivét nemes fényben tünteti
fel. A bírálat több jogos kifogást tett e m ellen : megrótta a kom-
pozíciónak néiuely következetlenségét, egy-két személyének, külö-
nösen Lucifernek nem eléggé él, megtestesített "alakját, az
eladás magasabb mvészetének hiányát, s általában kisebbnek
látta, a költt a bölcselkednél. De lelkesedve ismerte el eszméjének
tragikai fenségét és mélységét, merészségét és igazságát. Madách
legtöbbször kitn sikerrel oldotta m.eg feladatának legnehezebb
részét : az általános, örök emberi természetet az egyéninek tarka
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változataiban mutatni fel. Allegória és élet ers, bensó és hatásos

szövetségben tnnek el. Meghatón és fölemeln illet az érzés nemes-

sége és költisége. mely nemt gyanánt állítja a nt a küzd férfi

mellé. Méltán köszönte meg els olvasója, Arany János, Madáchnak
>a fényt, melyet az Ember tragédiája költészetünkre derítni hivatva

van<<. E nagy m, 1883-ban a budapesti nemzeti színházban bemu-
tatva, a színpadon is fényes sikert aratott.

Madách összes mveit csak újabban, 1880-ban bocsátotta

közre Gyulai Pál három kötetben, m.elj^ek legnagyobb részét drámai

kísérletei töltik meg. Ezekben Icészült az Ember tragédiájához,

gyakorolva a drámai formát a nélkül, hogy egészben sikerültebb

mvet alkotott volna. A drámai cselekvény gyorsaságát és szilárd-

ságát, hseinek valódi drámai jellemzése módját sohasem, érte el.

E kísérletek közt megtaláljuk f mvének csíráját a Férfi és nben,
Herakles és Deianeira történetében, melyben az emberiség küzdel-

meinek eszméjét akarta feltüntetni. Hazafias keservében gyökereznek

a CsáJc végnapjai, a Mózes s külíinösen a Civilisátor cím arisztofanesi

vígjátéka, melyben a germanizáló Bach-rendszert gúnyolta. — Egy
kötetnyi lírai költeménye feltárja elttünk borongó, bánatos lelkének

képét. A legjellemzbbek családi és hazafiúi fájdalmából fakadtak

s borús elmélkedéseinek és heves fölindulásainak, önkínzó iróniájá-

nak és sötét kétségbeesésének tolmácsai. Gyakran erjeljes eszméi

nem mindig jutnak megfelel költi kifejezésre, ötletes epigrammái

még legbefejezettebbek. Különösen a nyelv és verselés nehézségeit

nem igen sikerült legyznie.

II. A színpad Irodalma. — Az új romantikusok.

Szigeti, A voltaképeni színirodalom az ötvenes években nem

Kövér! nagy lendületet mutat. Legtermékenyebb és legnagyobb

hatású mívelje Szigligeti volt, kinek sikereit sokan hajlandók

voltak kizáróan nagy színpadismeretének tulajdonítani. E hamis

felfogásból bátorságot és kedvet merített drámaírásra akkori neve-

zetesebb színészeink legnagyobb része, kik közül azonban csak Szigeti

József (1822—1902) emelkedett ki. Néhány néjjszínmúvében CVén

bakancsos, Kisértet) a bohózatos felé hajló, friss komikai ér nyilat-

kozik, mely egy-egy torzalakjának s egy-egy igazi magyar típusának

nagy népszerséget szerzett. Irt vidám és kedves rajzokat is a magyar

vidéki színész-életbl Egy színész naplója cím alatt. — Kortársai

közül még Dobsa Lajos és Kövér Lajos arattak sikert. Dobsa (1824

—

1901), ki ifjú korában maga is színészkedett s els darabját 1848-ban

írta, jeles tehetség. Drámai invenciói, leleménye, mgondja, melyet

a részletek kidolgozására s a nyelvre fordított, dicséretet érdemel-

nek. Legállandóbb hatást IV. Lászlóid, tett, melyben tárgyát vala-

mennyi elzjénél (Kisfaludy Sándor, Garay) drámaibban fogta

föl (nála Kun Lászlót megjavítja tiszta szerelme a nogár Aida iránt,
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de korábbi bnei a kún Édua által megbuktatják), s bár helyenkint

gyönge indokolással, de hatásosabban dolgozta föl. Kövér Lajos, ki

a francia Seribet ^ választotta mintájául, inkább technikai készsége,

helyzetalkotó ügyessége, mint költi értéke vagy jellemrajzoló

tehetsége által tnt ki.

A költi erre nézve mind jobban szegényed drámai ^^jjogj

irány ellen a hatvanas években visszahatás keletkezett, mely- J«n.

nek megindítója és fképviselje Rákosi Jen (1842— ), kinek Aeso^puso.

a nemzeti színházban nagy sikert aratott. Rákosi Vas vármegyé-

ben Acsádon született, Sopronban tanúit s gazdatiszti pályát kez-

dett, melyet azonban korán felcserélt az íróival. 1866-ban alapí-

totta meg nevét AesofusáydX, Uielybl eleven felfogás, fordulatos

elmésség és helyenkint elbájoló költi szín árad. Azóta a magyar
színköltészet egpk kitnségévé lett. Szereti a merész lélektani

feladatokat s kelleténél tán jobban is kerüli a szokott utakat. Eleven
leleménye többet tördik a helyzetekkel, mint a jellemekkel s talá-

lékony szövedékeit meglep és hatásos jelenetekben vezeti. A regé-

nyest, szokatlant, ragyogó és ers színeket jobban szereti, mint
az egyszert és tern.észetest. Dikciója mmdig ers, gyökeresen
magyar, színekben és képekben dúskáló. Bármennyi kifogást tett

is a kritika drámáinak szerkezete és jellen ei ellen, számos jelenete

(Szerelem iskolája, Endre és Johanna, Királynék harca) a képze-

let erejére, a felfogás emelkedettségére s a kifejezésnek ragyogó
költi színére nézve nemcsak drámánknak, de az egész magyar
költészetnek legjavához tartozik. A Szerelem iskolája, egy király-

leány ggös hidegségének megrázó erej megolvasztása, egészében
is az újabb magyar drámának legköltibb alkotása. Mint hírlapíró,

lelkes harcosa a magyar nemzeti eszmének, melyet érzéstl átheví-

tett és képzelettl ragyogó politikai prózájával szolgál. A magyar
nem'^eti eszme szolgálatára alapította a budapesti népszínházat
8 képviseletével emelkedett a frendiház tagjává.

Rákosi és követi, az új romantikusok, kik fkép a fantázia

nagyobb szabadságával és merészségével akartak újabb lendületet
• adni a magyar drámának, különösen Shakspere komédiáit követik
s legszívesebben mesés országokat választanak mesés történeteik
színteréül. Erejök nem a biztos indokolásban és jellemrajzban van,
mint inkább egyes jelenetekben, melyeket meglep költi színnel
tudnak bevonni. A nyelvre is kiváló gondot fordítanak, de szakítva
Vörösmarty dikciójával, melynek hatása alatt írtak eddig jobb
drámaíróink, új stílre törekszenek, fkép Shaksperet követve.
A képeknek, élceknek és szójátékoknak halmozása olykor mesterkéltté
teszi eladásuk módját. Rákosi mellett báró Dóczy Lajos (1845—1919)
aratott legnagyobb sikereket (Csók, Utolsó s:erelem) romantikus
tárgyaival és költi elmésségével, különösen lélektani dialektiká-

jának szikrázó ragyogása. al. Ugyan adta Goethe Faustjánsik (els
rész) legelterjedtebb fordítását, majd Schiller Wallenst6Ín]iét
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és lírai költeményeiét. Magyar költket is sikerrel és szépen fordít

németre ; így ültette át többek között az Ember tragédiáját.

Társa- Az útjokon kezdett járni, melyet azonban utóbb el-

drálna. íi^gyott, Csihj Gergely \& (1842—1891), ki az akadémia pályá-

zatain több Ízben nyert koszorút (Az ellenállhatatlan). Az költi
dikciója újra Vörösmarty iskolájára emlékeztet. Azonban b lele-

ménye, eleven realizmusa, technikai ügyessége és szerencsés genre-

rajzai (Proletárok, melyet az akadémia Karácsonyi-jutalommal

tüntetett ki, Buhorekoh) egészen a modern színpad íróját mutatják

benne. Kiváló tehetsége és nagy term.ékenysége, Szigligeti halála

óta, a magyar színpadok msorán uralkodó állásra emelték. Kiváló

érdeme teljes Szofokles- és Plautus-fordítása, melyek a Kisfaludy-

Társaság kiadásában jelentek meg. Regényeket is írt (Arnold, Atlasz-

család), melyeket különösen az érdekes meseszövés s a rajzok ele-

vensége tüntetnek ki. — Az emiitettek mellett a társadalmi víg-

játék terén életbe ható elevensége, szellemes dialógja és jeles szer-

keszt képessége különösen Toldy Istvánt (1844—1879) tüntette ki

(A jó hazafiak, Üj emberek), míg Bérezik Árpád (1842—1919) jókedv
tároa&éieti rajzaival és nemes derültség történeti vígjátékaival

(Himfy dalai) aratott méltó sikert. Az akadémiának' komoly
drán ákra hirdetett pályázatain ismételve kitüntetést nyertek :

Váradi Antal, kinek bibliai tragédiája, Iskariót, a színpadon év-

tizedekig tetszéssel adatott s a ki a régi magyar színészéletbl sok
humoros életképet írt, és Soinló Sándor ; m.íg a modern társalgó

vígjáték terén színszerségével és elmésségével Ferenczy Ferenc

tnt ki.

Tóth A népszínmnek támadt még egy kiváló tehetség
Ede. mívelje, egy putnoki származású szegény vándorszínész

:

Tóth Ede (1844—1876), ki els diadalai után csakhamar meghalt.

Legjelesebb munkája A falu rossza : egy szerelmi csalódásában

majdnem gyilkossá lett, azután erkölcsi pusztulásnak indult s

végre egy gyöngéd szív h ragaszkodása által megváltott paraszt-

legény története. E színm a iDuda pesti Nemzeti Színháznál jutal-

mat nyert, eladatása alkalmával rendkívüli hatást tett s a Kisfaludy-

Társaságban is helyet szerzett írójának. Irodalmunknak becses

termékei közé sorozza tiszta népies s mégis költien emelkedett

hangja, néj^tipusainak eredetisége és igazsága, leleményének ter-

mészetes frissesége, szerkesztésének ügyessége és nyelvének egész-

séges, népies zamata. A falu rossza kétségkívül a legköltibb magyar
népszínm, melynek hatását és értékét azonban szerzjének többi

darabjai (Kintornás család, Tolonc) nem közelíiik meg. — Tóth

Ede utódai közül legnagyobb népszerííségre Csepreghy Ferenc (1842

—

1880) emelkedett, egy találékony képzelet, elmés és naiv kedély
író (Sárga csikó. Piros bugyelláris), ki szintén kora sírba szállt. —
A falu rosszán&k tiszta magyar és naiv költi szellemében jelent meg
újabban Gárdonyi Géza (1863—) is, A bor cím népszínmvével.
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Jegyzet. 1. Seribe Ágoston Eugén (1791—1861) a mai francia polgári

vígjáték megalapítója volt. Roppant mennyiség darabjai (Egy pohár víz.

Cárn, stb.) nem annyira költi feltalálás, mint inkább bámulatos ügyesség
által tnnek ki a mese szövésében, heljv.ctek alkotásában, kibonyolításában.

Szellemessége, frissesége, technikai kitnsége egész Európában népszer-
ségre emelte.

55. Regény és novella.

I. Jókai Mór.

A forradalom utáni idben regényíróink közül országos jöJj^j

és maradandó nagy hatást Jókai Mór tett, ki a népszerségben ^lete.

egyetlen vetélytársát, Jósikát is gyorsan meghaladta fényes tehet-

ségével. Hatása nemcsak irodalmi, hanem erkölcsi volt, mikor a

kényuralom idején magunkhoz, nemzeti és erkölcsi eszményeinkhez

való hségünket rizte és táplálta. A hálás nemzet kegyeletét

iránta Stróbl Alajostól mintázott ércszobra hirdeti a fvárosban.
Komáromban született 1825-ben február 18-án, régi nemes

családból ; atyja Ásvai Jókay József, anyja Pulay Mária. Pápán
tanuló korában barátságot kötött Petfivel ; majd Kecskeméten
végezte a jogi tanulmányokat s Pestre jött ügyvédkedni, de

végkép az irodalomhoz szegdött. 1848-ban a pesti fiatalság már-

ciusi mozgalmának egyik vezetje volt s 1849-ben Debrecenben
a békepárt lapját, az Esti Lapokat, szerkesztette. Forradalmi
emlékei srn feltnnek regényeiben ; de külön tár, yát teszik

a CsataJcépeJcnek s a Bujdosó naplójánsk, melyeket még üldöz-

tetése idején Sajó név alatt ^djtt ki. Hosszabb bujdosás után
került vissza Pestre s az önkényuralom alatt csak az irodalomnak
élt. Gyökeres magyar szellemével, hódító és varázsos erejével, kép-

zeletének gazdag elevenségével, életfelfogásának nemességével a

legnagyobb és legjótékonyabb hatást gyakorolta a nemzet lelkére.

1861 óta ismét élénk részt vett a politikai mozgalmakban mint
képvisel, a Hon szerkesztje, utóbb a frendiház tagja. A regény-

írás terén soha sem. lankadt rendkívüli termékenysége ; munkái
közel kétszáz kötetet töltenek meg, melyek között vannak politikai

és humoros költemények s színmvek (inkább költi eladással,

mint mélyebb drámai tulajdonokkal jeleskedk) is, de legnagyobb
részét elbeszél mvei teszik. A kényuralom alatt rendkívüli hatást

tett s nagy népszerségre emelkedett a Szigetvári vértanúk haza-

fias páthosza s az egész magyar ifjúság szellemére szinte mérhe-
tetlen emel, lelkesít befolyással voltak Magyarország történctcnek

regényes rajzai. Mindezek érdemén választatott meg az akadémiá-
nak tiszteleti s a Kisfaludy-Társaságnak rendes tagjává. Meghalt
1904 május 5-én.

Tói-; ..enzeti irány nagy költivel körülbelül egy id- j,óiie-

ben lep lól (Hétköznapok, 1846), de tehetsége és hatása csaki^^ssépe,

Beöthy : Irod.ilomtörtéuet. JI. 7



az ötvenes években jutott teljesebb kifejldésre. Kortársaival van
is benne rokon vonás költészetének több oldalára, de különösen

nyelvére nézve. Mint amazok a költészetbe, úgy az elbeszél prózába

vitte be oly mértékben a népiest, mint eltte senki. A magyaros,

egyszer, természetes stílnek szépprózánkban ép úgy a meg-
alapítója, mint a verses eldásban Petfi és Arany ; irodalmunk
szellemének és formáinak korszakos újjáalkotásában ezeknek társa

és osztályosa. Magyaros, találó, jellemzetes kifejezéseket, közmon-
dásokat, a nép szemenszedett szólásformáit, tájszavakat az ország

különböz vidékeirl egész tömeggel használ, mindig könnyedén,

a maga helyén, erszakolás nélkül. Szókincsének nagyságával

irodalmunkban a legels helyet foglalja el. Nyelvének gyökeres

magyarsága tekintetében csak késbbi, hamarosabban írt munkái-

ban lesz gondatlanabbá. Már e nyelv, melyet mindenki egyformán
érthet és élvezhet, eladását valószervé és játszivá, természetessé

és festivé teszi s egészen eltérvé a rendes irodalmi halványabb
stíltl. Ehhez járul kitn elbeszél módja, mely keveset, majdnem
semmit sem okoskodik, hanem oly világosan és könnyen beszél,

mint a népmesék. Ezeknek képzelmi frissesége, naiv kedve és humora
ihleti ép úgy, mint Petfit ,a népdal és Aranyt a népballada. Saját-

ságos, olykor nyugtalan frisseséggel halad ; a mesélésben kedvét

találva, nem lankad soha ; megjegyzéseivel, ellentéteivel, tréfás

ötleteivel vagy érzelmes kitöréseivel színez, jellemez s észrevétlen

varázszsal vonja be olvasóját gazdag képzeletvilágába. Az egész

magyar költészetnek kétségkívül a legkitnbb elbeszélje.

Regé- Legtöbb regényének tárgyát a jelenbl vagy a közel-

nyei. múltból választotta. Meséit szereti valamely népszer eszme

vagy emlékezetes esemény körül szni. így a Magyar wá6o&ban

(1853) a régi magyar tivornyázó, zsarnokoskodó nemesség eltnését

rajzolja az új idk nemesei, Széchenyi és társai eltt, folytatva tár-

gyát a Kárpáthy ZoltánhsLn (1854). Az Üj földesúrhan (1863) a magyar
földnek és életnek az idegenekre gyakorolt átalakító, meghonosító

hatását példázza, a Bach-korszak fonákságainak képei közt. A Poli-

tikai divatokhan (1863), a Kszív ember gátban (1869), a Tenger-

szem hölgyhen (1889) és A mi lengyelünkhen (1902) a szabadságharc

zajába vezet. Az Eppur si muove (1872) a magyar irodalom és mvé-
szet régi apostolainak küzdelmét festi a múlt század elején a részvét-

lenséggel és elítéletekkel. A Szerelem bolondjainsik (1868) hátterét az

1863-iki nagy ínség képezi, míg az Egy az Isten (1877) a forradalom-

tól az olasz háborúig terjed korszakot öleli föl, a Névtelen í;árban

(1878) pedig az 1809-iki magyar nemesi fölkel seregnek sokszor

gúnyolt vitézségét veszi védelmébe. Mindezt nem a viszonyok leg-

mélyére ható felfogással, de rendkívül éles, káprázatos világításban

s a lelkességnek és humornak sokszor mesteri színjátékában. Emléke-

zetes elemi csapások : a pesti nagy árvíz, a felvidéki halálos jár-

vány, a komáromi nagy földrengés és hidszakadás, az országos
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éliség és töbí) más elfordul regényeiben s kétségkívül fokozza

hatásukat.

Ily eszmék és események körül gazdag feltaláló képessége érde-

kes, bár nem ritkán szertefolyó meséket sz. Jelenetei, alakjai, képei,

leírásai mind errl a kiapadhatatlan, örökös tevékenységben lev
képzel tehetségrl tesznek bizonyságot. Arról stílje is, m.ely rövid

mondataiban tele van ellentéttel, ötlettel, tréfás közbevetéssel.

A mit csak valaha látott maga körül, azt ers, eleven színezéssel

tudja visszaadni. így nagy érdeme, hogy a magyar életet, ennek
számos képét, jelenetét, alakját, különösségét csodálatos gazdag-

ságban és elevenségben mutatja be ; különösen komáromi és debr

receni életképei a magyar humornak legragyogóbb sugaraiban

tündöklenek. Ez életnek egyetlen írónk sem mutathatja fel oly

gazdag, jellemz, szeretetreméltó képtárát, mint . Naivitásával,

jókedvével, friss hangjával egészen bele látszik* olykor olvadni a

népéletbe. Különösen humoros tehetsége ragyog il}Tiem dolgoza-

taiban. Ezek közé tartozik kisebb terjedelme ellenére is legjobb,-

legigazabb és legharmonikusabb munkája : a Kedves atyafiak cím
elbeszélése, a Debreceni lunátikus komikus tréfája s a Sárga

rózsa hortobágyi parasztregénye. Nagyobb regényei közül jellemz

és szerkeszt gond tekintetében az Üj földesiir áll els helyen.

Népszerségre vetekszenek vele Az arany ember (1872) és A fekete

gyémántok (1870). Az újabbak közül eleven humorú részletekben

s költi hangulatú rajzokban leggazdagabb a Tengerszem hölgy,

melyet az akadémia a Péczely-díjjal tüntetett ki s ezzel Jókai fényes

és nagy hatású munkásságát megkoszorúzta, egész nemzete pedig,

félszázados jubileuma alkalmával, lelkes hódolattal ünnepelte.

Képzel t-ehetsége azonban —• különösen ha elhag}^a Fogyat-

az ismertebb közelmúltat, jelent és hazáját — korlátlansá- hozásai,

gában sokszor kevésbe veszi meséinek valószínségét, alakjainak

biztos körvonalait s indítékainak lélektani igazságát. így már tör-

téneti regényei is [Erdély aranykora, Török világ, Bálványos vár,

Lcsei fehér asszony stb.), szemkápráztató részletek s a rajok fordított

tanuhnány ellenére, híjával vannak az igazi korhségnek ; még
messzebb járnak a valóságtól keleti és fantasztikus elbeszélései

(Jöv század regénye, Óceánia sth.). Vannak azonban történeti novellái

és regényfejezetei (Debreceni kastély, Strucc, Nagyenyedi két fzfa),
melyekben páratlan humorával a múlt egy-egy képére is bámulatos
valószerséget tud árasztani. Míg kisebb rajzokban, elbeszélésekben

sokszor mesterit ad, nagyobb alkotásai nem mindig sikerinek.

Hajlama a túlzásra, a kivételesre, a meglepre különösen azokban
a munkáiban feltn, melyeknek tárgyát, képeit, alakjait nem
közvetetlen benyomásaiból, hanem távolabbról, olvasmányaiból
veszi. Elbeszél mvészetének kivételes varázsa azonban oly ers,
hogy a maga fantasztikus, a miénktl különböz törvényeket uraló

világába is be tud ragadni bennünket.
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Jókai hatása nemcsak az olvasó közönségre, tanem utánzói,

az irodalomra is nagy volt. Az ötvenes években fellépett íróink

(Vadnai, Vértesi, Gyry stb.) nagyobbára az modorának után-
zásán kezdték ; de annak csak gyarlóbb oldalait sikerült elsajátí-

taniok. Szerették a mesés keletet, képtelen túlzásokat, némi szóno-
klás páthoszt és minél nagyobb mondásokat. Utóbb azonban mind
más útra térnek, meggyzdvén róla, hegy az egyéni sajátságai,

melyek legfbb varázsát alkotják, utánozhatatlanok. így aztán
Jókai nem is iskolát alapított, hanem egész szépprózai elbeszél
irodalmunkat, nyelv és stíl tekintetében, új útra vezette.

II. Újabb elbeszélk.

Régibb Azon elbeszélink között, kik még a forradalom eltt
ü-ó?nk'léptek ugyan, fel, de java mveiket utána írták, Vas Gereben,

Pálfíy Albert és Degré Alajos a termékenyebbek. Vas Gereben (csa-

ládi nevén Radákovics József, 1823—1867) sokat és sokfélét írt

:

regényeket, korrajzokat, adomagyjteményeket ; de különös vonzal-

mat tanúsított a népélet s a régi táblabiróvilág patriarkhális viszonyai

iránt. A múlt század els évtizedeinek köz- és társadalmi életébl
(Nagy idk, nagy emberek, Egy alispán, A nemzet napszámosai) sikerit

és mulatságos képeket rajzolt s népies tárgyakat (Parlagi képek)

szerencsésen dolgozott föl. Meséi, bár soha sincsenek mvészibben
kikerekítve és meggyzbben vezetve, leleményesek; bellük józan

életbölcsesség sugárzik, melynek tételeivel bven árasztja el min-

den munkáját
;
jellemeiben és eladásmódjában szinte a fitogta-

tásig magyaros. Csupa éle, salbng, hasonlat, körmönfont beszéd

és példaszó, annyira, hogy gyakran éppen e tarkaság esik az

igazi jellemzetesség rovására. — Pálffy Albert (1820—1897), ki

mint elmés és éles hírlapíró is kitnt s a forradalom legeleve-

nebb és leghatásosabb hírlapját, a Március tizenötödikét szerkesz-

tette, írt társadalmi és történeti regényeket (Az atyai ház, A feje-

delem keresztleánya, Esztike kisasszony professzora) s számos novel-

lát. Érdekes meséket sz s meglep helyzeteket és összeütközéseket

alkot, jó megfigyel képessége van s olykor humora ; de jellem-

rajzai nem járnak mélyebben s hangjának közönyössége és stíl-

jének szabatlansága nem igen engedik elérnie a mvészet mélyebb
hatását. — Hasonlókép Degré Alajos (1820—1897) regényei és beszé-

lyei is, melyek legnagyobbrészt a társalgótérmek könnyed cseveg
modorában vannak írva s nem lelemény nélkül. A francia szaloni

regények utánzását kísérelte 'meg s az új hang tett is hatást a közön-

ségre. Próbálkozott a durvább nem komikumban s írt néhány
vígjátékot is.— Bérczy Károly (1821—1867), ki Puskin ^ Anyéginj&t

kitnen fordította le, a novellában az angolokat választotta

mestereiül. Keveset írt; de kerek szerkezet s szép stíl elbe-

széléseit nemes tndés jellemzi az élet nagy kérdésein s költi
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fogékonyság apró érdekességei iránt. Jeles a humoros rajzban s

a Gyógyult seb cím novellája, melyben a magyar frangú életet

festi, kitn helyet foglal el elbeszél irodalmunkban. — A kény-

uralom éveiben kedvelt írója volt még közönségünknek Beöthy László

(1825—1857), kinek regényeiben és víg beszélyeiben (Goldbach, Komé-
dia és tragédia) élcekkel és ötletekkel szikrázó dús komikai ér, zabo-

látlan jókedv s az érzésnek is nem egyszer mélyebb hulláma jelent-

kezett. Rövid id alatt nagyon sokat írt a leleménynek ritka köny-

nyedségével, eladásában a tréfának, vidám fordulatoknak, élének

szokatlan bségével, de kevesebb ízlés és tanulmány kíséretében.

Ezek megszerzésében meggátolta a halál, mely ifjan ragadta el.

A forradalom után fellépett regényírók között P. Szath- Ujabb

mdry Károly (1834—1891) a legtermékenyebb s az egyet- irffn^.'

len, ki szorosabban csatlakozott Jósika irányához. Regényeinek
legnagyobb része történelmi (Sirály, Magyarhon fénykora, Bethlen

Gábor ifjúsága. Tudósok harca). A történelem buzgó tanulásáról

s nem terméketlen képzeletrl tanúskodnak ; de sem történelmi,

sem lélektani felfogása nem hat mélyebbre, szeme mindenütt inkább

csak a külshöz tapad, stílje hideg és híján van a költi színnek.

A komikai eposzban is tett kísérletet. •— Vadvai Károly (1832

—

1902) társaséleti és lélekrajzokban tnik ki (A kis tündér, Rossz

szomszéd). A második császárság francia társadalmi regényének

hatását mutatja, különös vonzalommal az író- és mvészvilág
iránt. Regényeiben egy-egy kisebb kör küls és bels életét gyön-

géd vonásokkal rajzclja, fkép fiatal szívek érzelem\ilágát festi

gyakran szerencsésen, s bár jellemrajzai és kompozíciói nem gaz-

dagok, stíljének kiváló gondja, tiszta, finom folyam,atossága elisme-

rést érdemel. Slílbeli választékossága, noegfigyelésének gazdagsága

s eladó módjának elevensége és kedvessége legkiváló mértékben
tnik föl egykötetes emlékezéseiben (Elmúlt idk), melyekben a
honvédvilágból s az ötvenes évek irodahri és mvészeti életébi
ad sikerült rajzokat. — Abonyi Lajos (Márton Ferenc, 1833

—

1698) legszívesebben mozog az alföldi nép körében s legtöbb sikerre]

a kisebb novellában. Nagyobb regényeinek (A mi nótáink, Az utolsó

kurucvilág) csak részleteiben adott sikerültet. A magyar alföldi falusi'

életbl, melyet jól ismer és szívbl szeret, sok költi és jellemz vo-

nást nyújt (Bogár és Bársony, a Dezentor) ; de szerkezetei szcLfolyók,

írásmódja sokszor nehézkes és bonyolódott. — Gyóry Vilmos (1838

—

1885) is számos novellát írt, melyekben legtöbbször egy-egy erkölcsi

tételt példáz. S.ílje úgy, mint egész iránya, tiszta és szabatos, a
nemesebb értelemben vett realizmushoz szító. Nagyobb érdemét
alkotják mfordításai, melyekkel az északi és déli költészetnek

számos remekét (Fritliiofmonda, Cervantes Don Quijotejfi, spanyol
drámák és románcok) a hség gondjával, a forma rendkívüli tiszta-

ságával ültette át irodalmunkba. — Baksay Sándor (1832—1915)
az újabb kor egyik legjelesebb elbeszélje. Tárgyait legszívesebben
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a protestáns egyházi élet szkebb és tágabb köreibl meríti (Gyalog-

ösvény, Szederindák) . Kitn megfigyel ervel s a legváltozato-:

sabb valószer&éggel, igaz, hogy sokszor mesemondó körülményes--

kedéssel, tárja fei jellemz vonásait. Sok részletében, különösen
a korfestés és hangulat által kiváló a mohácsi vész idejében játszó

történeti >>körképe<< : Dáma. Felfogása egészséges és nemes ; de
alakító mvészete fogyatékosabb. Eredeti, gyökeres magyarsága
nyilvánul eladásában is, melyet er és vidám fordulatosság tan-

tétnek ki. Az Iliászt s az Odisszeja els énekeit kitnen hangzó
magyar alexandrinusokban, költi ervel sikerülten fordította ; e

remek fordítás költi irodalmunknak egyik legnagyobb büszkesége :

a világköltészetben talán az egyetlen sikerit kísérlet arra, hogy
a görög népszellem leghatalmasabb alkotása egy más nép szelle-

mének tükrözésében adassék vissza. — Említést kíván még Eötvös

Károly (1842—1916), ki országgylési és törvényszéki szónoklataival

is kiváhk. Korrajzaiban s kíön5sen Balatoni í'tíjában a múlt szá-

zad els fele magyar világának jellemz és gazdag képtárát adta,

eredeti, széles és mégis friss, jóíz, magyaros eladásával,

A leg- Elbeszél irodalmunk újabb folyamában egyre reah-

"^ak" sabb színt öltött. Midn Kemény hatalmas jellemrajzait s meg-
rázó koncepcióit nem bírta követni, Jókai csillogó és tarka képzelet-

világa pedig más számára meghódíthatatlannak bizonyult : újra

a való élet kisebbszer viszonyaihoz kezdett közeledni. A törté-

nelem nagy alakjait is egyre ritkábban kezdte fölkeresni. íróink

a múlt évtizedekben fkép az angol regények, Dickens és Thackeray ^

vagy a francia naturalisták hatása alá kerültek. Csapongó, regé-

nyes mesék szövése helyett társaséletnk különböz rétegeit min-

dennapi életében figyelik meg, ismertebb alakok közt idznek s közön-

ségesebb viszonyokban keresik a költi elemet. Egyszerbbek fel-

fogásban és eladásban, kisebb lélektani feladatokat tznek maguk
elé s apró vonások halmozásával oldják meg azokat. Különös törek-

vésük a jellemzetes ; hatásukat a hségben, valószerségben, humo-
ros színezésben keresik. A regény nagyobb stíljére ritkábban nyúj-

tanak példát, inkább a vázlatos elbeszélésnél s az úgynevezett

rajznál maradnak.

Mik- Legjobban kiemelkedik közülök szeretetreméltó humorá-

és^Hei-'^^^
és kedves elmésségével Mikszáth Kálmán (1847—1910).

czeg. Nagyobb regényeket is írt, mulatta,tó hmnorát árasztván a

múlt egy-egy korszakára vagy vidéki életünk egy-egy körére (Beszél

köntös, Fekete város, Szent Féter esernyje), de legkitnbbek a vár-

megyei és a népéletbl vett kisebb rajzai (A jó palócok, A tekintetes

vármegye, A gavallérok). Kiváló érzéke van az egyszerben, a

;

természetesben rejl költi elem kiérzésére és kifejezésére (A fekete

kakas, Lapaj, gyermelctörténetei) s az eladásnak üdcsége, naiv kecse

és elmés fordulatossága napjaink legkedveltebb írói közé emelték.

Apró történeteiben, tréfás rajzaiban, melyek nemcsak közönségünkre,

.
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hanem legújabb elbeszél irodalmunk irányzására is nagy hatással

voltak, mintegy eredeti mfajt teremtett, midn a magyar adomának
adott mvészi formát. Kifogyhatatlan, egészséges, jellemzen ma-
gyar humora méltán talált elismerésre a külföldön is ; nemzete pedig

sei nógrádmegyei birtokainak visszavásárlásával és ajándékával

fejezte ki iránta háláját. Költi munkáin kívül mestere a politikai

szatírának (Üj Zrinyiáez), mely különben torzító elevenségében is

alig lesz sértvé. — Népszerségben és mvészi értékben versenyez

vele Herczeg Ferenc (1863— ), ki német irodalmi kísérletei után a

modern magyar társadalmi élet legels rajzolójává lett. Aközörsége*

elsben a magyar vidéki úri életnek gazdag komikai érrl tanús-

kodó torzképeivel (Gyurkovics leányok és fiúk) hódította meg. Utóbb
mind mélyebbre hatott. Kényes ízlésével, szigorú gondjával és lelki-

ismeretes tanulmányával rendkívül elevenné, élessé, kifejezvé

fejlesztette stíljét, melynek rövides, ötletes erejével játszva világít

be a köz és egyéni lélek bonyolult problémáiba s ragad képeinek és

történeteinek finom és mély hangulataiba. Novellái (Mutamur) és

rajzai mellett maradandó becst adott a lélektani regényben (Sza-

bolcs házassága, Arany heged), s a történet, még pedig régi történet

valószer megelevenítésében is mesternek mutatta magát (A pogá-

nyok). A mai magyar színpadnak is egpk legkedveltebb írója
;

drámái közül sikerre és értékre az Ocskay brigadéros és Bizánc vál-

nak ki ; az utóbbi, mint rendkívül eleven és jellemz drámai korkép,

méltán állítható drámai költészetünk legfels szintjére. Teleki Ke-

gyence mellé. A bujdosók cím kis darabjában pedig az egész magyar
történetnek egy lélektani mozzanatára vet ers és megható vilá-

A körülöttük pezsg, eleven elbeszél irodalomból Gárdonyi Gár-

Géza, Rákosi Viktor, Molnár Ferenc és Ambrus Zoltán válnak^akosi

ki leginkább, az utóbbit kivéve, mind egyszersmind színmírók. ^i»*'-

Gárdonyi Géza {1863—) történeti és népies költészetét feltalálás-Molnár.

ban és eladásban a teljesen cicomátlan, de nem rideg egyszerség
jellemzi. A nép lelkét és életét igazán ismeri s szinte a népléleknek

szkszavú, de találó szinteségében hatásos módján tárja föl. Tör-

téneti regényei : realitásukban hangulatos mozaikképek (Egri

csillagok. Láthatatlan ember. Isten rabjai), melyekbl jellemrajzait

és meséit akként rakja össze, hogy a személyi és történeti élet szálai

mvészien fonódnak egybe. — Rákosi Viktor (1860—) népszerségét

fleg tréfás rajzaival alapította meg, melyekben a freskóképek divatát

támasztotta föl. Víg ötleteivel, tarka torzításaival inkább komikus,

mint szatirikus író ; de falusi levegjének frisseségével, elbeszélésé-

nek eleven és tiszta folyásával a komolyabb nemekben is kivált, st
legjelesebb regényében (Elnémult harangok) és egy novellaköteté-

ben (Korhadt fakeresztek) mély érzésének is költi kifejezést adott. —
Ambrus Zoltán (1861— ) egyike a legképzettebbeknek újabb elbe-

szélink közül s világosságával, elmésségével, gondjával különösen
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mint stiliszta válik ki. Egy nagyobb (Midás király) s több kisebb

regényében és elbeszélésében francia nyomokon jár s az életnek h,
de nem aprólékos rajzában finomabb lélektani kérdések érdeklik. —
Molnár Ferencet (1878—) fleg az új nagyvárosi élet képei, társasága,

eszméi, törekvései vonzzák ; de nem vak gyarlóságai iránt sem. Éles

szemmel, jellemz tehetséggel és igazi komikai ervel vázolja élet-"

képeit ; de örvényeire megrendít tragikai világosságot is vet, mint
legmélyebb és legmvészibb drámai alkotásában, a LiliomhQ.n. Az a

törekvése, hogy a nagyvárosi társaságot a maga nyelvének is hozzá

alkalmazásával jellemezze, a stíl tisztaságának, magyarságának
szempontjából veszedelmes. Élethségre, tiszta és nemes átérzett-

ségre, a komikai ér frisseségére újabb irodalmunk legjobb termékei

közé tartozik kis eposza a gyermekvilágból : A Pál-utcai fiúk; de
háborús könyve (Egy hadi tudósító emlékei) is kiváló érték, nem-
csak nálunk, hanem az egyetemes irodalomban ; tele van élettel,

ervei és érzéssel, még pedig nemes és mély magyar érzéssel.

Érdemesek még az emlékezésre : Bársony István (1855—), ki

elbeszéléseiben és vadászrajzaiban különösen természetszemléleté-

nek gazdagságával és hsé :ével válik ki ; Pékár Gyula (1867—), ki

igen buzgó és széles tanulmánynyal, könny és mégis tömör folya-

matossággal s helyenkint jó komikai érrel írja novelláit és szín-

mveit; Kóbor Tamás (1867—), ki a szenvedk és elnyomottak
világát festi történeteiben (Ki a ghettóból), ritka ersen, elmésen

egyesítvén a zordonságig men valószerséget mély és nemes gyön-

gédséggel.

Jeg-yzetek. 1. Puskin Szergejevics Sándor, az oroszok legnagyobb nem-
zeti költje s romantikájuk vezetje 1799-ben született, államhivatalt viselt s

1837-ben esett el párbajban. Legnevezetesebb munkája az Anyegin Eugén
c. költi regény, mely mélyen borús hangulatával, az orosz élet festi képei-
vel s megragadó lírai részleteivel kiváló helyet foglal a világirodalomban is.

Ezenkívül A bakcsiszeráji forrás (ford. Zilahy Imre), Russin és Ludmilla,
A kaukázusi fogoly stb.

2. Dickens és Thackeray az újabb angol regény két legkitnbb kép-
viselje. Dickens Károly 1812-bcn született Portsmouthban s 1870-ben halt

meg jószágán, London mellett. Ifjúkorának néUtülözései rendkívüli részvétet

fejlesztettek ki benne az emberi nyomor iránt. Az alakok teremtésében kiváló
gazdagság, drasztikus komikum, szeszélyes tréfa és kibékít humor f vonásai
reális irányának. Nevezetesebb munkái : Londoni vázlatok, a Pickwick-kluh

,

Twist Olivér, Copperfield, Puszta ház, stb. — Thackeray Makepeace Vilmos
1811-ben szül. Kalkuttában, sokat utazott a kontinensen s 1863-ban halt

meg Londonban. A legnagyobb humoristák egyike, mestere a realisztikus

erkölcsrajznak ; felfogása sötét, pesszimista. F munkái : Hiv^ág vására,

Esmond Henrik, Pendennis, stb.
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NEGYEDIK FEJEZET.

A TUDOMÁNYOS IRODALOM ÁTTEKINTÉSE.

56, Politikai írók és szónolvok.

A hatalmas lendület, melyet politikai és míveldési Aitaiá-

életünk a reform korszakkal vett, nag^-on kihatott tudó- ^j^°^,

mányos irodalmunkra is. Eleinte külörösen azoknak a nyok.

tudományágaknak vezetett szélesebb kör mívelésére, melyek
államéletünkkel és nemzetiségünkkel szorosabb kapcsolatban állot-

tak, milyenek különösen a politika, történelem és nyelvészet.

A harmincas évektl kezdve tudományos irodalmunk vezetjévé
az akadémia lett, mely kiadásaival, pályázataival, gyjtéseivel és

megbízásaival hovatovább más tudományágakra is kiterjesztette

ugyan beható figyelmét, de munkássága mindn:áig legsikeresebb és

buzgóbb a magyar nyelvvizsgálat és történelem terén maradt, k?.

.egyetemek tudományos színvonala is egyre emelkedett, az eladott
ismeretágak száma és köre gyarapodott s a tudománynak új meg új

munkásokat neveltek. A szaktársulatokban is új központjai kelet-

keztek a magyar tudományosság különböz irányú, egyetemes
fejlesztésének. így ma már az ismeretek minden ágának vannak
nálunk is részben kitn irodalmi képviseli.

Ujabb folitikai irodalmunk teremtje ugyanaz a férfiú

volt, ki a nagy mozgalom kezdetén nemzeti reformtörek- nyi

veséink élére állott. Gróf Széchenyi István (1791—1860),
^^*^^°-

iát Kossuth a >>legnagyobb magyariiak« nevezett s a Idnek dics
nevével szoktuk jelölni a nemzeti átalakulás korszakát, Széchenyi
Ferencnek és gróf Festeticli Juliannának fia volt s Becsben született.

Ifjúkorát a napóleoni harcok mezején töltötte, majd az egész mívelt
világot beutazva, éles szemmel és vas szorgalommal készült a poli-

tikai pályára, kiegészítvén hiányos nevelését. Els fellépése az akadé-
miára tett alapító ajánlatával Í825-ben történt. A következ eszten-

dben letette huszárkapitányi rangját s Pesten telepedvén le, meg-
kezdette politikai pályáját. Els nevezeteseb munkája, az 1830-ban
megjelent Hitel, korszakot alkot nemcsak a magyar politikai iroda-

lomban, hanem a közélet történetében is. Egészen magán viseli

szellemének bélyegét : a gyakorlati iránynak a hazafiúi lelkesedéssel

való kapcsolatát. Kimutatja célját : a magyar faj biztosítását és

nemesebb kifejlesztését. Hadüzenet a régi világnak, melynek újjá
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kell születnie. A nemzeti bajok forrását avult feudális intézmé-

nyeinkben, adózási törvényeinkben és perrendünkben, közlekedési

viszonyaink elmaradottságában, medd sérelmi politikánkban és

tétlenségünkben keresi. Tevékenységre, niíveldésre, gazdagodásra,

egyesülésre, hitelre van szükségünk, ha élni akarunk. A tétlen álmo-

dozás mitsem segít ; a mvelt nyugatot, különösen Angliát kell

például vennünk.. A múlt elesett hatalmunkból, csak a jöv meg-
állapítására kell gondolnunk. Elszánt hazafiság és h egyesülés

szülhet bizalmat az iránt, hogy >>Magyarország nem : volt, hanem :

lesz.<< Ez eszméket, melyek cáfolására gróf Dessewífy József A hitel

taglalatját adta ki, bvebben fejtegette Széchen^d második mun-
kájában, a Világhdin (1831), míg a Stádium (1833) cím harmadik-

ban, valamennyi közt a legrendszeresebben, azon reformokat sorolja

el, melyek valósítását a legközelebbi országgylés feladatának

tartotta. Ilyenek : a váltójog behozatala, siség és fiskálitás eltörlése,

nem-nemesek birtokképessége, a földesúr ellenében ügyvéd által

képviseltetése s törvény eltti egyenlsége, a közteherviselés elvének

bár szkebb körben érvényesítése, a f közlekedési vonalak kiszabása,

egyedárúságok megszüntetése, a magyar nyelv közérvénye stb.

Széchenyi e munkáival, kisebb röpirataival, hírlapi cikkeivel, társa-

dalmi tevékenységével, izgatásaival, terveivel a reformmozgalom

vezérévé lett. Eleinte fkép a fiatalság lelkesedése kisérte, majd az

egész nemzetet magával ragadta. De a megindult mozgalom nem*-

sokára oly kiterjedést és irányt vett, mely aggodalmat ébresztett

Széchenyiben. Kossuth mködését, a Pesti Hirlap irányát forra-

dalomra vezetnek tartotta, s ebben végveszedelmet látott a hazára.

A Kelet népe (1841) és a Politikai programmtöredék (1847) keser,

epés, magasztos lapjai ez irány ellen vannak írva, mint újabban

elkerült és megjelent Garat cím munkája is. Midn ezekben éles

szeme és lángoló lelkesedése mintegy jóssá teszik, egyszersmind

bevégzdik magyar írói pályája, m.ely az irodalomtörténet szem-

pontjából is kiváló nevezetesség, ö éreztette nálunk elször a sió-

szék mellett az irodalomnak, a könyvnek rendkívüli politikai fontos*

ságát. Minden lapja tele van az ismeretek és eszmék gazdagságával.

Gyakran szaggatott, bonyolult stíljében, különc közbeszúrásaiban

és fordulataiban a váltakozó képek bsége, szónoki er és emelkedett

irónia ; míg végs, aggodalmas kitöréseit a fájdalom hatalmas árja

zúgja át. E bánat egész életében hullámoztatta lelkét, mint Zichy

Antaltól kivonatosan közrebocsátott Naplói és följegyzései s Majláth

Béla szerkesztésében megjelent Levelei tanúsítják. Egész kétségbe-

esésig fokozódott, midn, mint az els magyar parlamenti kormány
közlekedési minisztere, valósággal beköszönteni látta a forradalmat.

Elméje elhomályosodott, s bár utóbb kiépült, többé nem hagyta

el a döblingi rültek házát. Itt íi'ta nemzetünk sanyargatóinak

megbélyegzésére Blick cím hires német könyvét. Lelkét az

1859-iki mozgalom új aggodalommal töltötte el s 1860. ápril 8-án
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agyonltte magát. Ércszobra, Engel Józseftói, az akadémia palo-

tája eltt áll.

Széchenyi legrégibb barátja és pályatársa, ki vele eleinte Wesse-

egy úton indult, azután elvált tle, majd a közös elhagyatott- ceíua-

ságban ismét karjaiba dlt, háró Wesselényi Miklós (1797—1850) jíj^^*^^'

volt, a magyar ellenzéknek az 1830. és 1832-iki országgyléseken vativek.

ünnepelt vezére és szónoka. Legnevezetesebb munkája a Balitéletek

(1833), mely a Hitel hatása alatt keletkezett s közéletünk minden
oldalának éles és vels bírálata mellett, a reform.eszméket tanító

modorban tárgyalja ; 1843-ban írta Szózatát a magyar és szláv nem-

zetiség ügyében. Magyar politikus elször foglal el itt magasabb,

európai álláspontot ; rámutat a veszélyre, mely a szlávságban fenye-

geti a monarchiát ; óvszerül Magyarország szorosabb csatlakozását

ajánlja az alkotmányos közbirodalomhoz, nálunk pedig a nemzeti-

ségek kímélését, de a magyar nemzeti állam fentartásával. Wesselényi,

ki élete utolsó éveit vakon töltötte, nemcsak jeles politikai író,

hanem kitn szónok is volt, kinek dörg hangon eladott beszédei

ép úgy hatottak irodalmi formájuk jelességénéi fogva, mint tzök
és túlzásaik által. — Az országos reformpárt mellett 1844-tl mint-

egy új irányú mozgalmat indítottak a centralisták (a »hét bölcs«,

mint akkor nevezték ket), nagyobb központosítást és parla-

menti kormányt sürgetve. Lapjok a Kossuthtól átvett Pesti

Hirlap, szóvivik Szalay László s b. Eötvös József voltak, kik

közül az els történetíróink, a második költink közt talál bvebb
méltatást. — A konzervativek vezére gr. Desseívffy Aurél voh
(1808—1842), Józsefnek fia s Kazinczynak ifjú barátja. Egyenl
hévvel küzdött Széchenyi s Kossuth ellen, nem mintha a haladásnak

ellensége lett volna, de mert féltette a meglev alapot, melynek
rendületével veszélytl tartott állami s társadalmi életünkre és

nemzetiségünkre. A Világhan megjelent vezércikkei s gyjteményök,
az XYZ könyv (1841), ép úgy mint szónoklatai, a viszonyok mélyébe
ható tekintetet és rendkívüli rögtönz tehetséget tanúsítanak.

Jellemvonásaik : emelkedettség szónoki cifraságok nélkül, ritka

átlátszóság, biztosság és nyugalom. Kora halálával az egész magyar
közéletet nagy veszteség érte, melynek Dessewffy ellenfele, Kossuth
is ékesszóló kifejezést adott. Ö volt az els politikai szónok, kit a
Kisfaludy-Társaság tagjává választott.

Az els, ki a politikai hirlapírást nálunk kiváló fontosságra
j^^s-

emelte, Kossuth Lajos volt (1802—1894), egyszersmind az új suth.

Magyarország legnagyobb szónoka, ki lángoló szava és bámulatos tett-

ereje hatalmával egy idre egészen kezében tartotta a nemzet sorsát.

Monokon született, Zemplén várm.egyében s tanulmányai végezté-

vel 1832-ben jelent meg elször a pozsonyi országgylésen, mint
távollev követe. Itt kezdte radikális szellemben kéziratú lapját,

az Országgylési Tudósításokat. A cenzúra kijátszásáért fogságba

jutott, melyet tanulmányainak gyarapítására használt föl, s midn
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184:0-ben kiszabadult, a Pesti Hírlapot szerkesztette s országos izga-

tást kezdett több, nemzeti irányú egyesület mellett. Pest vármegye

gylésein pedig nevezetes szónoki diadalokat aratott s 1847-ben

követté választatván, csakhamar az alsóházi ellenzék vezérévé s

az ország legnépszerbb emberévé lett. Beszédei ellenállhatatlanul

ragadták magukkal hallgatóit s közülök több (1848. január 14. az

erdélyi unió érdekében, márc. 3. független magyar kormány kineve-

zése mellett stb.) következései által történeti fontosságú. A külföldi

események s a nemzet izgatott hangulata a helyzet urává tették

t s egy csapással vitte ki, amit Széchenyi s a régibb ellenzék csak

távolabb jövben és teljesebb elkészület után remélt és óhajtott

:

a magyar alkotmány demokíáciai átalakítását. Batthyány Lajos

kormányában pénzügyminiszterré lett, majd a reakció fegyveres

fölléptével a honvédelmi bizottmány elnökévé. Csodálatos lélek-

jelenléte és fáradhatatlan tevékenysége szervezte és vezette az

ország védelmi harcát s az egy évig tartott háborúban megmentette

a nemzet becsületét. De az 1849. ápril 14-iki államcsíny által, mely

t Magyarország kormányzójává tette, felidézte a bukást. Az egye-

sült orosz és osztrák hadak elnyomták a honvédsereget. Kossuth

aug. 11-én lemondott s Törökországba menekült. Onnan Angliába,

majd É^zak-Amerikába távozott s miután itt hasztalan fáradott

egy új felkelés elidézésén, Olaszországban telepedett meg, hol

Turinban a természet vizsgálatában töltötte agg napjait. Kossuth

munkásságának irodalmi részét képezik a gr. Széchenyi István-

nak írt Felelet (1841), melyben tagadja mködésének forra-

dalmi célját vagy irányát, az emigráció viselt dolgaira vonatkozó

Iratai kilenc nagy kötetben, s ezeken kívül ragyogó vezércikkei

és szónoklatai. Mindenütt a képzelet és érzés heve, mely megindí-

tani és magával ragadni törekszik. Nem annyira az eszmék mély-

sége vagy szélesebb kör tudományos készültség jellemzik, mint

inkább a' kor uralkodó jelszavainak és érzéseinek hatalmas kép-

viselése. Hatalmában volt minden eszköz, ide értve alakjának szép-

ségét s hangjának érces teljességét, a mi csak az emberi szívre

varázservel hathat. A minden körben visszhangot ébreszt okok

tetszets kiszínezése ; kábító, elragadó, lever ervel festett képek,

egybehozott ellentétek, szenvedélyes következtetések, tüzes kifaka-

dások ; kódolás a nemzeti hiúságnak s páratlan páthosz ; a nume-

rózus beszéd behízelg zenéje, választékossága, virágai : mindez

együtt az újabb magyar történetben példátlan hatást biztosított

neki. A külföldrl haza írt levelei (Deák halálára, stb.), melyek a

hazai viszonyokra számos és nagy félreértést tartalmaznak, olykor

a szenvedély egy-egy ragyogó kitörésével, majd az elégikus páthos25

méla borújával emlékeztetnek a régi nagyságra.

Deák. Az új magyar alkotmányt, melynek Kossuth volt meg-

teremtje, a szerencsétlen viszonyok szétrombolták. Megmentjévé
»a haza bölcse<< s a legnagyobb magyar államférfiak egyike : Deák*
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Ferenc (1803—1873) lett. Ö is a régi ellenzék soraiban kezdte pályáját.

Reliidán született s Zala vármegyében már közbe csillésben állott

neve, mikor Antal bátyja helyett az 1833-ki országgylésre Pczscnyba
ment, hol fellépései a sérelmi ügyekben, a lengyelek és a jobbágyság

érdekében az alsóházi ellenzék vezérévé en élték. Különösen széles

jogismerete s páratlan logikája szereztek tekintélyt neki. A követ-

kezett országgylések nagy vitáiban rrind elkel részt vett s gról

DessewfEy Auréllal és Szalay Lászlóval osztozott az 1841-ki híres

büntet törvényjavaslat szerkesztésében, m.ely az európai jogtudon ány
színvonalán álló rendszeres munka s nevezetes külföldi tudósok

elismerését kivívta. Utóbb a vármegyéjében felülkerekedett konzer-

zervativ párt utasításait nem fogadván el, visszavonult s csak

1848-ban jelent meg újra az országgylésen, mint igazságügyminisz-

ter. A harc kitörtével falusi jószágára tért, de a forradalom után

Pestre költözött, s az elnyomatás napjaiban nála találkoztak a haza

legjobbjai, tle kértek és nyertek ren ényt és irányt. Deák a törté-

nelmi jog szilárd alapján állva, hazafiúi lelkesedését bölcs mérsék-

lettel párosítva, szemiélyes hiúságtól sohasem csábítva, vette kezébe

a veszendnek hitt ügy megmentését. Az 1861-ki rövid országgylés
felirataiban toln^ácsolta a fejedelem eltt a nemzet óhajtását.

Kétségbevonhatatlan jogait fejtette ki legvilágosabban és meg-
gyzbben Lustkandl Vencel bécsi tanár ellen írt Észrevételeiben

(1805). Az átalakulás alapját vetette meg, n idn a Pesti Napló
1865-ki híres húsvéti cikJcében a fejedelem iránti bizalmat hirdette a

kiegyezés alapjának. A következett országgylésen az bölcsessége

és rendületlensége, szilárdsága és mérséklete vitte keresztül jogaink

elismertetését, alkotmányunk visszaállítását, európai helyzetünk

elfoglalását. A kiegyezés nagy mvének szerencsés befejezése után,

jutalmat és kitüntetést nem kérve és nem fogadva el, a polgári

nagyság halhatatlan példája gyanánt élt szerény viszonyai közt 1876.

jan. 28-án történt haláláig. Koporsóját, melyet Erzsébet királyné

könnyek közt koszorúzott meg, az egész nemzet legmélyebb gyásza
kisérte sírjába. — Deák a tiszta ész, beható értelem, páratlan logika

embere volt ; a meggyzésé, nem az elragadásé. Rendesen a tény-

állás világos kifejtésén kezdte, a törvények és jogelvek találó alkal-

mazásán folytatta s bámulatos könnységgel emelkedett az eszmék
magaslatára, A legbonyolultabb kérdéseket élesen és biztosan hozta
tisztába s a legmélyebb állan.férfiúi eszméket oly igénytelen, egy-
szer mezbe tudta öltöztetni, hogy csakhamar köztulajdonná lettek.

Néha nagyon is éles és kemény hangján, nyugodt méltósággal el-
adott szónoklatait a rendkívüli értelem tiszta fénye, az egyszerség
nemes keresetlensége s a meggyzdés magasztos komolysága hatotta
át. Beszédeinek gyjteményébl, melyet Kónyi Manó szerkesztett

és látott el felvilágosító jegyzetekkel, hat nagy kötet jelent meg.
A régibb országgylések szónokai közül, a más helyt Régibb

említetteken (Kölcsey, Eötvös, Szalay) kívül, kitünbbék
%l^^°'
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voltak még : a Berzsenyitói dicsített 'blagy Pál, ki barátja volt a

népnek, de híve a régi alkotmánynak, ers nemzeti érzéssel és

ötleteinek gyújtó tüzével ; a népszónokok példánya ; Beöthy Ödön,

rögtönzéseinek hatalmas hevével és hmnorával ; a panaszos, szen-

vedélyes hangú, áradozó Klauzál Gábor ; a nagy emiékeztehetség
s nyugalmában is kitn eladó egri érsek : Lonovics József ; a tar-

talmas, s képei közt is lapidáris, rövid szabatos modorú Szemere

Bertalan és mások, kiknek a Csengery szerkesztette Szónokok és

státusférfiakban tanulságos jellemrajzaik olvashatók.

Akiegyezés utáni legújabb alkotmányos korszak nem oly gazdag
kitn szónokokban, mint a reformkor volt. Kevés kivétellel a szára-

zabb, tisztán az értelemhez szólómodor lett általánossá, mely legfeljebb

a gúny hangjával vesz néha ersebb lendületet. Az irodalmi forma,

a nyelv ereje és szépsége újabb szónokainknál kevesebb figyelemben

részesül. E tekintetben els sorban állt a nemes idealista Horváth

Boldizsár (1822—1898) volt igazságügyminiszter, ki a költészet-

ben is tett nem sikertelen kísérletet. — Mai parlamenti szónokaink
közül irodalmi jelentségökkel és vonatkozásukkal gróf Apponyi
Albert (1846— ) és Berzeviczy Albert (1853— ) válnak ki. Mint politikus,

mindkett a kultuszminiszteri székbe emelkedett ; mint szónokot,

mindakettt nemcsak mvészi érzés és fogékonyság tünteti ki, ha-

nem egyenesen foglalkoznak is a mvészetekkel. Apponyi nemcsak
szónoki eladásának varázsa, hanem beszédeinek elegáns ereje,

formai kereksége és választékossága s különösen az által tnik ki,

hogy a politika kérdéseit erkölcsi alapon szereti és tudja megvilá-

gítani. Berzeviczyt is kitn szabatosság, nemes csín és helyenkint

költi lendület jellemzi. Ö különben mint tudós és író is egyike

jeleseinknek s az akadémia elnöke. Alaposan foglalkozik a míveldés
és mvészet történetével s különösen az olasz renaissanceról, mí-

veldéstörténeti alapon, az eszmék gazdagságával s a stíl szépségével

egyaránt kiváló tanulmányoknak (Itália, Délen) egész sorát írta,

a cinquecento olasz mvészetérl pedig adta az els nagy ma-
gyar monográfiát. Ugyané körben folytatott beható tanulmányainak

gyümölcse Beatrix királyné kitn életrajza, mely a korfestés gazdag

elevenségével és a lélektani felfogás világító erejével jeleskedik.

Mint politikus, fleg a magyar míveldésnek nagy elvi és szervezeti

kérdéseivel foglalkozott, oly alapossággal, lelkesedéssel és kitar-

tással, mint államférfiaink közül senki Eötvös óta. Beszédeinek és

tanulmányainak gyjteménye a legtanulságosabb és legemelóbb

olvasmányok közé tartozik az újabb magyar politikai irodalom-

ban. Horváth Boldizsár és Apponyi is helyet foglaltak a Kisfaludy-

Társaságban, melynek Berzeviczy Albert másodelnöke.
Köz- A közélet fejldése s a hosszú idn át Széchenyi gya-

^'ság*" korlati iránya által vezetett mozgalom a közgazdasági, iro-

dalom élénkülését, vagy inkább megalapítását is magával hozta.

A mint a régi gazdasági viszonyok közül a nemzet kibontakozott,
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az anyagi haladás módjai és eszkörei mind szélesebb körben támasz-

tottak érdekldést. Egyes gazdasági kérdéseket Széchenyi nyomában
politikusaink közül számosan fejtegettek szónoklatokban és hirlapi

cikkekben. E téren nevezetes munkásságot fejtett ki (jróf Dessew§ij

Emil, Aurél testvére s az akadémia elnöke (1812—'ISöG), ki az úrbér,

örökváltság, közlekedés, adó s más rokon tárgyakat alapos készült-

séggel, számoló méltányossággal s világos eladással (Alföldi levelek,

Fizessünk) fejtegette. Mellette Trefort Ágoston (1817—1888) s

gr. Lónyay Mem/hért (1822—1884), mindkett miniszter és akadé-

miai elnök, tntek ki e szakba vágó dolgozataikkal. Ujabban na-

gyobb idevágó mmikákat Kautz Gyula, Matlekovits Sándor, György

Endre, Földes Béla, Gaal Jen és Bernát István írtak. Legújabban

a társadalomtudományi irodalom indult nagyobb lendületnek.

A jogtudomány is kezdett kibontakozni régi, csakis a Corpus

Juris körül forgó eszmevilágából és kizárólagos históriai irányából

(legnevezetesebb képviseli : Kövy Sándor, kinek kézikönyvét

Fogarasi János fordította magyarra, és Frank Ignác). Különösen

Szalay Lászlóé az érdem, hegy jogunkban tudományosabb alapot,

magasabb szempontokat, bölcselkedbb irányt sürgetett s társaival

együtt érvényesített is a nevezetes 1841-ik büntet törvényjavas-

latban. Méltó utóda ennek a nagytudományú Csemegi Károlytól

szerkesztett hwxtetö törvény (1878). Az egyetemi és jogiskolák meg-
^ magyarosodásával különösen a jogtudományi tankönyvek száma
gyarapodott. Ujabb jogi és államtudományi irodalmunk nevezetesebb

munkásai : a szabatosságban kitn Paider Tivadar (ész- és büntet-
jog, emlékbeszédek), a gazdag ismeretú Wenczel Gusztáv (magyar
magánjog, jogtörténet). Keleti Károly (nagyszámú statisztikai

dolgozatai közt legkiválóbb a Hazánk és népe), Knek Sándor (egy-

házjog és statisztika), Dózsa Elek (erdélyhoni jogtudomány), Hajnik
Imre és Timon Ákos (jogtört.), Kováts Gyula és Kolosvári Sándor
(egyházjog), Zlinszky Imre, Grosschmid Béni és Plósz Sándor (magán-

jog, perrend), Hoffmann Pál, Vécsey Tamás és Szászy-Schivarz Gusztáv

(római jog), Beöthy Leo (társadalomtan), Pulszky Ágost és Pikler

Gyula (jogbölcselet), Wlassics Gyula és Balogh Jen (büntet jog),

Concha Gyz (politika) és mások.

57. Történetírás.

A politikai mozgalmak, melyek az egész országot eltöltt- Forrás-

ték, majdnem szakadatlanul foglalkoztak a múlt állapotokkal.
fj^^^_

Ezeknek egyes részletei, vonatkozása a jelen viszonyokra, a nyék.

köz- és magánjog történelmi alapjai és fejldése mind behatóbb
vizsgálatot, magyarázatot, földerítést követeltek. Az érdekldés
a nemzeti múlt iránt, az ébredés els idejében, a hazafias lelkesedés

ábrándjaival nyilatkozott, melynek a költészetben Vörösmarty és



112

társai, a tudományban különösen Horvát István és Körösi Csorna

Sándor voltak képviseli. E lelkesedés idk folytán — részint a fenn-

forgó politikai kérdések igényei, részint a tudományok egyetemes

emelkedése következtében — mind szorosabb szövetségre lépett a

tudományos szellemmel. Nemcsak a módszer javult s a szempontok
emelkedtek és tisztultak, hanem az anyag is bvült és világosodott.

A magyar történelem forrásainak gyjteményei is folytonosan

gazdagodtak és szaporodtak. E téren a múlt századi történetírás

utolsó képviselje : Fejér György (1766—1851), kanonok és egyetemi

könyvtárr fejtett ki rendkívüli buzgalmat. Hatvan éves múlt,

midn Pray és Katona nyomaiban roppant munkájába, a rejtett

és szétszórt oklevelek gyjtésébe, belekezdett. Codex di/plomaticusa,

(1829—1844) negyven kötetben 1440-ig terjed. Bár a roppant anyag

nincs szigorúbb kritikával közölve, emlékezetes helyet biztosít tudo-

mánvos életünk történetében Fejér Györgynek, ki történelmünk

forrásainak gyjtését és kiadását nagyoJ3b terjedelemben meg-

indította. E téren számos a követje (Nagyajtai Kovács István,

gr. Kemény József, Gévay Antal, Wenczel Gusztáv, Toldy Ferenc,

Szilágyi Sándor, Fraknói Vilmos, Nagy Imre, stb.) s az ide vonat-

kozó kiadványok között leggazdagabb az akadémiának Magyar

történelmi emlékeh (Monmnenta) cín., 1857-ben megindított nagy

vállalata, mely már száznál több kötetre terjed, a köz- és magán-

iratoknak, diplomáciai levelezéseknek, krónikáknak s a magyar

és erdélyi országgylések emlékeinek gazdag gyjteményét foglal-

ván magában.
jászay A tulajdonképeni történetírás mezején a forradalom

Tefeki ©ltt két ncvezetes, nagy várakozást ébresztett munka készült :

Jászayé és gr. Teleki Józsefé, kik közül azonban egyik sem fejez-

hette be mvét. Jászay Pál (1809—1852), ki Abaúj vármegyébl

származott s az els magyar miniszterelnökség titkára volt, hosszú

búvárkodás után fogott nagy munkájába, melynek kiadását, A ma-

gyar nemzet napjai a mohácsi vész után címmel, 1846-ban kezdt^

meg. Mintaszer mvet tervezett, mely a történelmi anyag gaz-

dagságát a forma szépségével egyesítse. A kor összes politikai és

társadalmi, vallási és erkölcsi éh'tét legapróbb jellemz részletekig

festeni akarta, s bár nnmUája az els kötetnél tovább nem haladt,

fényes bizonyságát adta benne liivatásának. Csak fél év történetét

írhatta meg, de egy mély tekintet gondc)lk(/dó éles Ítéletével s egy

kiváló író varázsával, priauása nem nyugodt, tárgyias, inkább

regényes, szónoki ; végig bizonyos izgalom s olykor hatásvadászat

jellemzi. Másik mve, A magyar nemzet napjai a legrégibb idtl

az arany bulláig, szintén töredék maradt. — így gr. Teleki József

(1790—1855) erdélyi kormányzónak s az akadémia els elnökének

tizenkét kötetre tervezett nagy munkája, a Hunyadiak kora is,

melybl 1852—1857-ig az okiratokkal együtt, kilenc kötet jelent

meg. Harminc évi fáradsággal végezte Teleki a történetírás minden
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elfeltételét s az átkutatott és felhasznált forrásokról munkája

szövegébe iktatva ad számot. E munka alaposságra és gazdagságra

egyaránt kiváló. A feldolgozott kor miden viszonyára ki akart

terjeszkedni ; de a társadalmi és míveldési élet rajzával nem készül-

hetett el. Nyugodt tárgyiassága és igazságszeretete mellett nemes

arisztokratikus életnézet jellemzi. Hosszú mondatokkal teli el-

adása, gyakori kitérései ellenére is, nem egy helyütt gyakorol élénk

hatást, mint jellemrajzaival, melyek közül különösen Mátyás királyé

emelkedik ki. Az írója halálával félbenmaradt nagy munka befe-

jezését az akadémia míveldéstörténetünk egyik legjelesebb mun-

kására, Csánki Dezsre bizta.

A magyar történetírásnak legtermékenvebb és legnép- Kor-

szerbb mívelje, Horváth Mihály (1809—1878), nagyobb ^nh^fy.

munkáival szintén a negyvenes években lépett föl. Szegény családból,

Szentesen született s a váci konviktusban elvégezvén hittudományi

tanulmányait, korán szenteltetett pappá. Elbb nevel és tanár

volt, majd a már híres történetíró hatvani préposttá s 1848-ban

Csanádi püspökké neveztetett. A forradalmi kormánynak Debre-

cenben közoktatásügyi minisztere is volt s Világos után külföldre

menekült. Svájcban, Belgiumban szorgalmas munkában élte szám-

zetése napjait, melyek a kiegyezéssel érték végokét. Itthon elkel
egyházi méltóságban és tudományos tisztekben töltötte életének

végs éveit. A közfigyelmet még ifjú korában három akadémiai

koszorúval (Párhuzam, Az ipar és keresJcedés története Magyarorszá-

gon, két rész) vonta magára. Majd a nemzet egész történetének

kidolgozásába kezdett s egy iskolai használatra szánt vázlat után,

1842—1846-ban négy kötetben adta ki a Magyarok történetét. Ezt

utóbb még kétszer dolgozta át s nyolc vastag kötetre bvítette.

Kiegészítette a Huszonöt év (1823—1848) s a Függetlenségi harc

történetével. E két utóbbit, mely a történet és emlékirat között

középutat tart, még külföldön írta, de késbb szintén átdolgozta.

Monográfiáinak (Nádasdy Tamás, Fráter György, Zriniji Ilona

élete, A kereszténység megalapítása Magyarországon, stb.) száma

igen nagy. Egyáltalában roppant kiterjedés a mez, melyen dolgo-

zott ; az adatok pontosságára, az ítélet biztosságára és az eladás
élénkségére nézve sokkal több szerencsével az újabb, mint a régibb

koroknál. Higgadt pártatlansága azonban a legújabb eseményeket

tárgyazó dolgozataiban nem egyszer enged alanyi felfogásának.

Különben írói egyénisége sok tekintetben élénken tünteti elénk a

kor jellemvonásait, eszméit, hangulatát, melynek történetében

elkel szerepet visz. Ers hazafias érzés, a jog és szabadság iránt

élénk vonzalom s még vallási kérdésekben is teljes részrehaj latlanság

tüntetik ki. Felfogása könny és tetszets, de nem mindig hat a

dolgok mélyére. Nagyoí«b érdeme áttekintésének, berendezésének
világossága. Stílje sima és folyékony ; különösebb báj és er nélkül,

Beöthy: Irodalomtörténet. H.
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Szaiay Horváth mellett a magyar nemzet egész történetének"
László. kidolgozását Szalmj László (Í813—1864) is elkezdte. Budán
született elkel tisztvisel családból s a magyar politikai és tudo-
mányos életben egyaránt fontos helyet foglalt el. Résztvett az
1841-iki büntet törvényjavaslat készítésében s a centralista Pesti

Hírlap szerkesztésében. 184:8-ban a törvénykészít bizottság elnöke
volt, majd követül küldetett a frankfurti parlamentbe. A forra-

dalom után egy ideig külföldön élt, utóbb hazatérvén, az akadémiá-
nak lett titkára. Báró Eötvös Józsefnek gyermekkori barátja volt

s elsben is szépirodalmi kísérletekkel lépett föl. Csakhamar azon-

ban egészen a jogi, politikai s végül a történelmi irodalomhoz pártolt

és mindegyiknek díszére vált. Hazai jogviszonyainknak a nyugot-

európai elvekkel összhangba hozatalát, illetleg átalakítását sür-

gette. Politikai mködésének is ez szolgáltatta vezéreszméjét. A
Pesti Hirlup tömör stíl, komoly meggyzdésrl és gazdag ism.eret-

rl tanúskodó vezércikkeiben tört elször lándzsát a központosítás

s a képviseleti rendszer mellett. Itt kifejtett nézeteit a történelembl

merített nagy példákon is igazolni szándékozván, kidolgozta amaz
újabbkori férfiak élet- és jellemrajzait (Pitt, Fox, Chatham, Mirabeau,

Guizot, Thiers, O'Connel, Duport), kik külföldön a parlamentáris

kormányformát kifejlesztették. Magyarország történetének D^eg-

írásához a forradalom után Svájcban kezdett. A történetíróra ekkor

új feladat várt. Az sök nagy tetteinek lelkesít rajza után, melyre

Horváth törekedett, inkább a leplezetlen igazság eladása lett kívá-

natossá, mely ábrándok táplálása helyett a nemzetet megismertesse

igazi múltjával, fogyatkozásaival, erejével, jogaival és feladataival.

Ezt tzte maga elé Szaiay s fleg az ifjúságnak szánta könyvét,

melyet 1706-ig folytatott hat kötetben. Majdnem rideg^tárgyiasság

hangján, rokon- és ellenszenv nélkül beszél ; de mindig ers erkölcsi

alapon. Világosságot tud árasztani a viszonyok bonyodalmaira s

államférfiúi tekintete könnyen megtalálja a küls és bels viszonyok

összeköttetését. Kiváló gondot fordít az alkotmány fejldésére.

Nyugalma, tárgyiasságának ellenére, mindig éreztetni képes hitét

a nemzet jövjében s meggyzdését feladata iránt : csatlakozni

a nyugothoz s a civilizációt terjeszteni kelet felé. Az események

egyes csoportjait néha kitnen komponálja s stíljének nemes és

tömör egyszersége is hatásos.

Csen- Szaiayval együtt küzdött a centralisták kisded elcsapatá-

AntJi. ban Csengery Antal is (1822—1880), ki az irodalomban fleg

kitn politikai jellemrajzaival és történelmi tanulmányaival vívott

ki magának elkel helyet. Nagyváradon született s alapos irodalmi

és politikai elkészület után a Pesti Hirlapot szerkesztette 1849-ig
;

majd buzgó és hasznos tevékenységet fejtett ki (a Budapesti Szemle

újraalapítása, stb.) irodalmi életünkben, fkép az akadémiában,

melynek másodelnöke volt. Mint publicista, vetette meg a magyar
hírlapi stíl reformjának alapját, a régi nehézkes, bonyolódott, kör-



115

mondatos írásmód helyett világosabb, rövidebb, hangzatosabb és

erteljesebb pontokat használván. A kiegyezés után, mint Deák
Ferencnek legbizalmasabb barátja s a legfontosabb államokiratok

szerkesztje, igen nagy politikai befolyásra emelkedett. Az állam-

férfit és írót egyaránt kitünteti benne a gazdag ismeret, mely az

európai eszmék világában ép oly járatos, mint nemzetének szellemi

életében, sajátosságaiban. Munkásságának eszményi törekvése össz-

hangba hozni a kettt. Fejtegetéseiben éles, mélyre ható, elemz
ész szigorú logikával és nyugalommal párosul ; Ítéleteiben szilárd

határozottság, melyet az ers meggyzdés biztossága ad. írói hír-

nevét fleg azon mesteri jellemrajzoknak köszöni, melyekkel a

reformkorszak politikusait (Nagy Pál, Beöthy Ödön, Szemere Ber-

talan, Deák Ferenc, stb.) kitnen gondolt, alakított és színezett

képekben állítja elénk. Ezeken kívül részleteket bocsátott közre

egy tervezett nagy míveldéstörténetébl s Macaulay történetét

l«zdte fordítani. Irodalmi és politikai dolgozataiban legkiválóbb

stilisztáink egpke. Az ékesgetés minden kísérlete, st melegebb

színek használata nélkül, átlátszó tisztaságában, vonzó, komoly és

nemes ; nincs írónk, ki a kifejezések szabatos erejében fölülmúlná.

Az önkényuralom alatt lépett föl a magyar észnek álta- Sala-

idban, a magyar történetírásnak különösen egyik legkitü-pe"[?enc_

nbb képviselje, a dévai születés Salamon Ferenc (1825—1892).

Nagyenyeden tanult, végigharcolta a forradalmat, Nagykrösön
mathematikát tanított, majd hírlapíróvá lett s az alkotmiány helyre-

állítása után a magyar történelem egyetemi tanárává neveztetett ki.

Történelmi dolgozatait (Török hódítás, ElsZrínyiek, a Pragmatíca sanc-

í/o keletkezését s az smagyar hadszervezetet és AarcmóíZoítárgyazó dol-

gozata stb.) mély és eredeti felfogás, sokoldalú ismeret, kiváló jellemz

és szemléltet képesség s gyökeres magyar írásmód tüntetik ki. ö írta

a legkitnbb magyar történetelméleti tanulmányt (A történelmi

vizsgálatról) . Az eszmék gazdagságára és a fölfogás önállóságára

nézve történetíróink között a legels sorban áll, hasonlóképen

forráskritikájának élességére és elmésségére nézve is. Budapest
fvárosa t bízta meg történetének megírásával, melybl három
kötet készült el.- Salamon mint esztétikus és mbíráló kezdte írói

pályáját. E nem munkáit is (A Zrínyiászról, Csokonai Dorottyája,

Petfi újabb költeményei, színbirálatok), melyeknek becses gyjteményét
a Kisfaludy-Társaság bocsátotta közre, ers elemz ész s a stílnek

vels határozottsága tüntetik ki.

Az említetteken kívül a magyar történetírásnak még sok jeles

mívelje van. így Szabó Károly (1824—1890) Teleki munkáját foly-

tatta ; a magyar történelem legrégibb forrásait (Névtelen, Kézai)

lefordította s laecses kritikai jegyzetekkel bocsátotta közre ; megírta

a vezérek történetét, nagy lelkesedéssel gyjtötte össze és kezdte

Közrebocsátani a székelység történetének okiratait, s Régi magyar
^öwyutórának két nagy kötetében a magyar irodalom bibliográfiai

8*
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ismertetését adta 1711-ig. — Szilágyi Sándor (1830—1899) fóleg

Erdély történetével foglalkozik a Rákócziak korában. Erdélyország

történetét ép úgy, mint számos nagyobb monográfiáját, az eladás
élénk színei és stíljének írói simasága jellemzik. Rendkívüli buzgó-

sággal gyjtötte és adta ki számos kötetben az Erdély XVI. és

XVII. századi történetére vonatkozó okiratokat s nagyobb munká-
ban írta meg Erdély irodalomtörténetét is. •— Frahiói Vilmos, püspök,

volt akadémiai másodelnök (1843— ), Mátyás király, Pázmány Péter,

Vitéz János és Bakócz Tamás életírója s a magyar országgylési

emlékek kiadója, egyike legfáradhatatlanabb és legszerencsésebb

törtéiietbúvárainknak. Pázmány Péter és kora, s ennek alapján

Pázmánynak kisebb életrajza legbecsesebb történeti monográfiáink

közé tartoznak. A Martinovics-tele összeesküvés történetét is írta

meg legbehatóbban, a személyek és viszonyok élénk megvilágításá-

val. Hasonlóképen adta ki Mátyás királynak forrásgyjtés és

bírálat, alakítás és eladás tekintetében egyaránt jeles életrajza^

Újabban a Jagellók korának történetével foglalkozik. Politikai,

míveldési és irodalmi történetünk számos fontos kérdés tisztába-

hozatalát neki köszöni, ki, fleg kisebb értekezéseiben, alakító és

jeles eladó képességének is kiváló bizcnj^'ságát adta. Ennek elisme-

réséül foglal helyet (mint eltte Horváth, Szalay és Salamon) a

Kisfaludy-Táraságban. — Pauler Gyula (1841—1903), ki a törté-

netírás mvészi föltételeinek is gonddal igyekszik megfelelni s a

pozitív irány híve, a Wesselényi-összeesküvésrl, a vezérek s az

Árpád-királyok történetérl írt kiváló becs monográfiákat. — Thaly

Kálmán (1839—-1909), ki költbl lett történetíróvá, II. Rákóczi

Ferenc korának buzgó és szerencsés búvára, munkái (Bottyán, Ocskay,

II. Rákóczi Feranc ifjúsága) új adatokban rendkívül gazdagok, de

hseiért föltétlen lelkesedése olykor árt a történetíró pártatlan Íté-

letének. Lankadatlan buzgalmával régi költészetünknek is' számos,

lappangó emlékét fedezte föl (Szabács viadalja, kuruc énekek) s

bocsátotta közre becses gyjteményekben. — Gróf Szécsen Antal

(1819—1896) is méltó az emlékezetre, ki történelmi tanulmányaiban

multunk szakaszait és embereit magas európai szempontból s gaz-

dag irodalmi míveltséggel ismerteti. Tacitusról, Shakspererl, Dan-

téról és Kisfaludy Sándorról is becses irodalmi tanulmányokat írt.

— Grünwald Béla (1838—1891) egy, formára nézve is jeles munká-
ban írta meg a Régi Magyarország történetét (1711—1825), melyben
fleg a magyar nemzeti szellem hanyatlásának okait és következé-

seit vizsgálja ; folytatása Széchenyi István jellemrajza.

Ujabb történetíróink érdemes sorából kiválnak : Károlyi Árpád,

ki Budavárának 168G-iki visszafoglalásáról és Bocskay koráról írt

jeles munkákat s a magyar országgylési emlékek egyik szerkesz-

tje ; Thallóczy Lajos, ki történelmünknek fleg a balkáni népekkel

való kapcsolatait kutatta s mint stiliszta is kitnt (III. Béla korá-

ról írt kis tanulmánya egyike legjelesebb történeti essayinknek)

;
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Acsádi Ignác, ki a XVI. és XVII. századi míveldésünk története

körébl adott becses monográfiákat s a nép- és gazdasági történet

terén úttör munkát végzett ; Marczali Henrik, ki számos, éles poli-

tikai érzékrl és készültségrl tanúskodó, nagy kön}^'e között (közép-

kori történetünk forrásai, az Árpádok, a legújabb kor, stb.) különösen

//. József császárról és koráról írt egy háromkötetes nagy munkát,
mely kiváló elismeréssel találkozott ; Angyal Dávid, ki irodalmi tanul-

mányokkal is sikeresen foglalkozott (Kölcsey, Kisfaludy Sándor) s a

XVII. század történetét a kritika szigorú gondjával s a politikai be-

látás világosságával míveli ; TaJcáts Sándor, ki gazdag forrástanul-

mányainak eredményéül a formailag is jeles tanulmányok sorában

eleven és sok tekintetben új világosságot derített a török háborúk
korára. Méltó az emlékezetre a Hunyadiak kara jeles folytatójának,

Csánki Dezsnek, Szádeczky Lajosasík, Márki Sá7idornak és Nagy
Gézának buzgó és sikeres munkássága. Az alkotmán}i:örténet me-
zején Tanárky Gedeon, Beöthy Ákos és gróf Andrássy Gyula munkái
válnak ki, melyek elmélked történetírásunk jelesebb termékei közé

tartoznak.— Az egyetemes magyar történelemre vonatkozó régibb

és újabb kutatások anyagát a mai történetírás szempontjából
összefoglalva adja az Athenaeum milleniumi Magyar története, mely
Szilágyi Sándor szerkesztésében 1895—1898-ig tíz kötetben je-

lent meg.

Emlékirataink között is, melyek újabb \dszonyokra vonatkoz-
nak, találkoznak kiválóbb becsüek. Kétségkívül legels helyen álla-

nak közöttük Mészáros Lázár 1848-iki hadügyminiszternek (1796

—

1858) Önéletrajza s a szabadságharcról írt Emlékiratai. Amazt ame-
rikai számzetésében kezdte el ; de nem végezhette be. Gyermek-
korát, szülei házát és neveltetését írja le oly jóíz humorral, az

érzésnek és stílnek annyi természetes kedvességével s oly sok jellemz
vonással a táblabíró-kor társaséletére, hogy e töredék is irodalmunk
e nem termékei között a legbecsesebbek közé tartozik. Felfogásán és

stíljén egyaránt meglátszik, hogy nagy biWia-olvasó volt. A forradalom
elbeszélése is, az események és vezetiknek élénk s szemléletes rajzai

közt egy igaz és egyenes léleknek megható háborgását, fájdalmát
és haragját tolmácsolja amaz irányok ellen, melyeknek a nemzeti
küzdelem sikertelenségét tulajdonítja. Mészáros, ki Angolországban,
Eywoodban njnigszik, nemcsak mint ember és hazafi érdemli meg
kegyeletünket, hanem mint írót is jeleseink közé iktathatjuk. — Az
irodalmunk több ágában szerényen, de hasznosan dolgozgatott
Barsi József (1810—1893) megírta a forradalom után szenvedett
hosszú fogságának történetét Utazás ismeretlen állomás felé címen.
Egy tiszta, szerény és bátor léleknek mélyen megható képe ez a
könjrv, melyet egyszer, nemes, meleg eladása is memoire-irodal-
munknak legvonzóbb termékei közé iktat egyenesen abba a soro-

zatba, mely Mindszenti Gáborral kezddik, amel}Tiek f dísze : Mikes.
— Pulszky Ferenc (1814—1897), a tudós archaeologus, kinek a Rézkor-
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ról Magtjarországon (1884) kiadott mve úttör, szintén írt emlék-

iratokat, melyek Életem és korom címmel jelentek meg. Élénk, szelle-

mes stíllel és felfogással festi benne közviszonyaink képét a reform-

korszakban s a forradalom alatt, azután az emigráció viselt dolgait

1867-ig. E munka érdekét növeli, bogy nemcsak a politikai és társa-

dalmi, hanem a tudományos és mvészi élet mozzanataira is figyelem-

mel van. — Ugyanez idkre vonatkozólag adtak még emlékiratokat

Degré Alajos és báró Fiátb Ferenc. Elkezdte írni emlékezéseit Lukács

Móric is, a Kisfaludy-Társaság volt elnöke ; de csak a bevezetéssel

készült el, egy mély érzés lélek megindító visszatekintésével a

csapásokra, melyek életében sújtották.

Világ- X világtörténet mezején Bajza csonka mve s Szilágyi

egyhíiz-Ferenc derék folyóiratálDan, a Klióhun (1832—1835) meg-

*Set " jelent értekezések tettek hasznos szolgálatot. Ujabban Ballagi

Aladár bocsátott közre eredeti nagyobb becses munkát Colbertrl,

s ezenkívül érdekes adalékokat a harmincéves háború történetéhez.

Rokon téren mködött Schwarcz Gyula (1838—1900), ki fleg állam-

tudományi szempontból egészen eredeti felfogással s nagy tudományos

készülettel vizsgálta a régi Görögország és Róma politikai életét és

intézményeit. Lánczy Gyula eredményesen foglalkozott Dantéval és

korával. A világtörténetet tárgyazó legnagyobb magyar összefoglaló

munka 1900-tól a Franklin- és Révai-intézetek kiadásában, Mar-

czali Henrik szerkesztése alatt látott napvilágot. — Az egyháztör-

ténelem terén a kathohkusok közül Cherrier Miklós pozsonyi kanonok,

Pauer János és Lányi Károlynak egykor túlbecsült mve (Magyar-

föld egyháztörténetei) érdemelnek említést ; a protestánsok közül pedig

Aranyosrákosi Székety Sándor (Unitária egyház története). Révész

Imre (Erdsi, Dévai B. Mátyás élete) és Kálmán, Zsilinszky Mihály,

Fabó András és Pokoly József.— A magyar míveldéstörténethen fleg

a fáradhatatlan buzgalmú Kerékgyártó Árpád, azután Ballagi Aladár,

báró Radvánszky Béla, Csontossi János és Kiss Áron szereztek érdé

meket ; az utóbbi különösen a magyar közoktatás történetével foglal-

kozik, míg a mint író is kiváló Takáts Sándor fkép a magyar had-

sereg történetére vonatkozó alapvet munkáival szerzett érdemet.

Külön kiemelés illeti itt Békefi Rémig zirci apátot, a középkori

magyar oktatás történetének legérdemesebb búvárát s a magyar

cisterci rend történetíróját. — Egyes vidékek történetére vonatkozó

értékesebb munkákat, ú. n. helytörténelmi monográfiákat írtak

Podhraczky József, Pesty Frigyes, Jakab Elek, Hornyik János,

Chernél Károly, Benk Károly, Petri Mór, Németh Béla és mások.

Segéd A segédtudományok közül az archaeologiában Érdy János,

*nyók^"Czech János, Pulszky Ferenc, Henszlmann Imre, Ipolyi

Arnold, Rómer Flóris, Torma Károly és Hampel József tntek ki,

kikhez még, különöen a római korra vonatkozó kutatásaikkal,

érdemesen csatlakoznak : Fröhlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, Téglás

Gábor és Királjr Pál, míg a keresztyén középkori és renajssance'
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emlékeinket legnagyobb buzgósággal Miskovszky Viktor és Czobor
Béla ismertetik ; az érem- és címertanhd^n Érdy, Rupp Jakab, báró
Nyáry Albert, Ivánfíy Ede ; a kortanh&n Knauz ííándor, Torma
József, Finály Henrik ; az ohlevéltanhaiU Perger János, Horvát Árpád,
és Fehérpataky László.

A föld- é^államrajzhan Fényes Eleknek van statisztikai dol- yöu.
gozataival úttör érdeme. Mellette Vállas Antal, Palugyay Imre, "J^-

Kóváry László, Orbán Balázs, Galgócz}- Károly jeleskedtek. A föld-

rajz újabb, összehasonlító irányának nálunk megalapítója Hunfalvy
János (1820—1888), kinek földrajzi dolgozatai (Magyarország ter-

mészeti viszonyai, Ég és föld, megkezdett nagy Egyetemes földiratá-

nak két els kötete, számos értekezés) alaposság és tudományos
módszer tekintetében els helyen állnak irodaimimkban. A fizikai

földrajznak kiváló kép\aselje Lóczy Lajos, ki keletázsiai utazása

után Khiyiát és népét nagy, kétkötetes munkában ismertette s a

Balaton-vidék természeti viszonyait külföldön is elhíresedett mun-
kákban dolgozta föl. Az ethnografiát, Hunfalvy Pál alapvet mun-
kája után, Eéthy László és Munkácsi Bernát mellett különösen

Sebestyén Gyula míveli kitn sikerrel.

58. Nyelvészet.

Az akadémia tervezi és alapítói az új intézet f felada-Az ada-

tának a magyar nyelv mívelését tekintették és tzték ki. ^eiTö*

E célnak szentelte a megalakult tudós társaság, munkássá-m"°iiái.

gának els idejében, java erejét. Megalakulásakor nyelvtudomá-
nyunkban nagy volt a zavar s egyenetlenség, melyet Révai történeti

s Verseghy tapasztalati módszerének már ellankadt, de még eldön-

tetlen vitája idézett el. Jóllehet az élet és iskola inkább Verseghy
felé hajlott, az új akadémia Révai részére döntött, s ezzel, aránvlag
rövid id alatt, véget vetett a ziláltságnak, mely a nyelvtani for-

mákban s különösen a helyesírásban uralkodott. Az elbbi pan-
gáshoz képest, melybl csak néhány, a nyelvjárásokat ismertet
dolgozat (P. Horváth Ádám, Gáti István) váUk ki, élénk munkás-
ságot indított, Révai nyon;án állíttatta össze nyelvtani kiadványait :

A inagyar helyeiírás és szóragasztás — s ^-1 magyar szókötés fbb sza-

bályait (1832, 1843) és A. magyar nyelv rendszerét (1846), melyek-
kel a mondat- és alaktan számos kérdését tisztáziii, törvényeit vilá-

gosabban kifejteni s adatait helyesebb rendszerbe foglalni törekedett.

Á történeti alap, melyre Révai nyomában akadémiánk lépett, nél-

külözhetetlenné tette nyelvünk régi maradványainak kutatását
és ismertetését. Ez okból még 1838-ban megkezdette a Régi magyar
nyelvemlékek közzétételét s mostanig folytatja. A nyelv szabályainak
összeállításán s emlékeinek kiadásán kívül szókincsünknek lehe-

tleg teljes egybegyjtésére is gondolt s 18-15-ben megindíttatta
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A magyar nyelv szótárának elmunkálatait. Vizsgáltatta tájszólá-

sainkat s nagy terjedelemben a magyarral rokon nyelvek egész

családját. Az altáji nyelvek összehasonlító tudományát fleg Reguly
búvárlataitól kezdve, az ötvenes évek óta, míveli beható buzgóság-

gal. A nyelvünkbe lopózott idegenszerségek, helytelenségek irtá-

sára is figyelmet fordít, s e tárgyra vonatkozólag újabb idkben
egész kis irodalmat indított meg.
Nyelv- jI nyelv múlt és jelen állapotának, anyagának ismerteté-.

kek, sét és tanulmányozását, Révai példája utáíi, a régi nyelv-

tárak. maradványok kiadásával kezdték. A Régi magyar nyelvemlékek

els gyjteményét (1838—1846), mely a XVI. század elejéig ter-

jedve, a legnevezetesebb magyar kódexeket foglalja magában, Döb-

rentei Gábor szerkesztette. Kívüle még nyelvmaradványaink ismer-

tetése és kiadása terén Toldy Ferenc, Jászay Pál és Volf György
tnnek ki ; ez utóbbi szerkesztette s látta el avatott magyarázatok-

kal az akadémia régibb vállalatának folytatását, a Nyelvemléktárt,

melybl eddig tizennégy kötet jelent meg. Ezek nyomozásai és ki-

adásai mind ismertebbé tették nyelvünk fejldését, s biztosabb

alapot" vetettek a történeti nyelvtudománynak. Munkásságuknak
egyik eredménye, hogy létrejöhetett A magyar nyelv történeti szótára,

melynek szerkesztését, az akadémia megbízásából Mátyás Flórián

kezdette meg ; de ez a régibb vállalat mindjárt az els füzettel meg-

akadt, s az új, Simonyi Zsigmond és Szarvas Gábor szerkeszté-

sében, megérte befejezését.—A nyelv múltjának vizsgálatán kívül

nevezetes mimkálatok történtek a nyelv jelen anyagának, szókincsé-

nek minden irányban összegyjtésére. így az akadémia már 1838-ban

kiadta Tájszótárit s az egyes nyelvjárások ismertetésével Kriza

János (székelyek). Szabó István (karancsmelléki palócok), Plander

Ferenc és Vass József (göcsejiek) buzgólkodtak ; legnagyobb tevé-

kenységet azonban e téren a Magyar Nyelvr cím folyóirat fejt ki.

Ugyancsak az akadémia bízta meg 1845-ben Czuczor Gergelyt és

Fogarasi Jánost, hogy egy nagy szótári munkát szerkesszenek,

mely nyelvünk egész anyagát felölelje. A Magyar nyelv szótára,

melynek els füzete 1862-ben adatott ki, harmincévi munka után,

1875-ben fejeztetett be. Czuczor halála után (1866) maga Fogarasi

szerkesztette. Eleinte csak értelmez szótárnak volt tervezve, utóbb

azonban a szóelemzést s a rokon érintkez nyelvekkel való hason-

lítást is körébe vonta. Rendkívüli szorgalommal gyjti egybe s

ismerteti nyelvünknek minden ízét ; de elemzése és hasonlításai

gyakran tévesek s a tudomány fejldésétl elmaradtak. Az akadé-

miáén kívül érdemes munkák : Kresznerics Ferencnek a gyökerek,

származékok és összetételek világos kitüntetésére törekv szótára
;

továbbá Ballagi Móré, melynek célja szélesebb körben terjeszteni

nyelvünknek minden változataiban való ismeretét ; a mszótárak
közül emlékezetesek : Bugát Pálé (természettudományi), Bitnitzj

Lajosé (gazdasági). Bugát és Sphedelé (orvosi).
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A magyar nyelv törvényeinek különböz oldalról való^^^gy^/

kifejtésére, nyelvtani vizsgálatokra az akadémia kiadásai, folyó- tani

iratai s különösen jutalomtételei szintén serkentleg hatottak. ]atok!

Csató Pál a ragasztékokról (ragok), Engel József és Nagy János a

gyökérszavakról, Szilágyi István és Fábián István a szókötésrl,

Szvorényi József az ékes-szókötésrl írt dolgozataikkal nyertek

jutalmakat. Különösen gazdag munkásság tünteti ki Fogarasi Jánost

(1801—1878), ki a jogi irodalom terén is dolgozott s magas bírói

hivatalokat viselt. Els munkája A magyar nyelv metaphysicája

(1834), mely a szóhangok és szótagok s a fogalmak közötti termé-

szetes és szükséges kapcsolatot keresvén, tévesztett irányban indult,

melynek, bár kisebb mértékben, késbbi munkáiban is van nyoma.

Legnevezetesebb ezek közt A magijar nyelv szelleme (1843), melyben

nyelvünknek számos, addig nem vizsgált jelenségét foglalta sza-

bályokba. Kisebb-nagyobb értekezéseiben egész haláláig egyik leg-

szorgalmasabb mívelje maradt nyelvészetünknek. A hangsúlyt

ismerte fel elször nyelvünkben, utat mutatván ezzel a magyar nem-

zeti versmód alaposabb és tüzetesebb megismerésére is ; fedezte

föl a magyar szórend törvényét, mely róla Fogarasi törvényéneh

neveztetik. Élete utolsó éveiben legszívesebben nyelvhasonlítással

foglalkozott, nyelvünk legközelebbi rokonait nem északon, hanem
keleten, a tatárok és mongolok között keresvén ; de gazdag ismerete

fölött e téren biztos elvek nem uralkodtak. Fogarasi els munkája
val rokon mezn, a bölcseleti nyelvtan körül, mozognak : Kereke

Ferenc debreceni és Szász Károly (az idsebb) nagyenyedi tanárok

s a nagytudományú Lugossy József (1812—1884) szatmári pap,

utóbb mármarosszigeti és debreceni tanár, ki a magyar régiségtan-

hoz és mithologiához is szolgáltatott becses közleményeket. Nyelv-

tudományi dolgozataiban (Magyar csillagisme, Hangrendi párhuzam,

Szócsalád-rendszer) azt a nézetét fejtegeti, hogy a nyelvészet els
feladata a szavak természetes eredetének és értékének vizsgálata,

mely arra a meggyzdésre vezette, hogy a magyar szavak erede-

tibbek s közelebb állnak a természethez, mint mások. Alaposan és

behatóan foglalkozott még az ind és perzsa irodalommal s nyelvé-

szettel.

Utánok kiválóbb munkásságot fejtettek ki : Brassai Sámuel,

mondattani vizsgálataival ; Riedl Szende, ki az újabb nyelvtudo-

mány módszerét és eredményeit felhasználva, írta nyelvtanát ; Imre
Sándor, ki fleg a nyelv történetében búvárkodott és Ponori Theivreivk

Emil, ki a classica-philologiában is jeles eredménynyel mködik.
Az újabb idben megindult nyelvészeti mozgalomnak, mely f cél-

jául tzte ki : rködni nyelvünk tisztasága felett. Szarvas Gábor
(1832—1895) volt a feje, ki a Magyar igeidkrl írt jutalmazott mun-
kát. Körébl, mely dicséretes sikerrel folytatja a régi irodalom

nyelvészeti búvárlását s a népnyelvi adatok gyjtését, a nyelvtörvé-

nyek vizsgálatával fkép Simonyi Zsigmond válik ki (Tüzetes magyar



122

nyelvtan, A kötszókról, A határozók). Itt kell megemlítenünk Lehr

Albertat, ki Arany Toldi]k\ioz írt s akadémiai nagyjutalommal kitün-

tetett nyelvi magyarázataiban igen becses és fontos adatokat gyj-
tött a magyar jelentés- és mondattanhoz.

össze- Az összehasonlító nyelvtudomány 1850 óta vett nagyobb len-

"^utT" dületet, midn a Révai Miklós és Sándor István által kezdett
nyelv- altáji nyelvtudományt nagyobb kiterjedésben kezdte mívelni

mány. Hunfalvy Pál (1810—1891), ki az irodalomban nevét elször

görög tanulmányaival (Thukydides, Plató, Arisztoteles költészettana)

tette ismeretessé. Nyelvtudományi értekezéseivel, Magyar nyelvészet

c. folyóiratával (mely után a Nyelvtudományi Közleményeket szerkesz-

tette) s különösen a Reguly gjnájtése alapján kiváló szorgalommal

és tudománynyal készült Vogul hagyományokkal keltette fel élén-

kebben az érdekldést északi rokonaink iránt. A legkisebb részle-

tekig terjed pontos vizsgálódásait, melyeknek eredményeit számos

értekezésben mutatta be, kiterjesztette nemcsak a finn-magyar

nyelvcsaládra, ismertetvén a vogul, osztyák, mordvin, észt és lapp

nyelvet, hanem a törökre is. Figyelmet fordított az érintkez nyel-

vekre is, így a szlávokra és különösen az oláhra. Hosszú búvárko-

dásainak egyik legkitnbb eredménye Magyarország ethnographiája,

melyben a hazánk földén élt népek viszontagságait, szemben a tör-

ténet mondai elemeivel, az adatoknak ép oly gazdagságával, mint

éles Ítélettel, a nyelvtudomány segítségével törekszik megvilágítani.

A tle kimutatott úton alapos nyelvtudományi készültséggel fogott

a magyar nyelvnek és rokonainak tanulmányozásához a fuldai,

németországi származású Budenz József (1836—1892), egyetemi

tanár, ö volt az els, ki csakis a finn-magyar nyelvcsaládra szorít-

kozott s ki is dolgozta ennek rendszeres összehasonlító nyelvtanát.

A magyar-ugor Összehasonlító Szótárho-n nyelvünk eredeti szókincsét

magyarázta a rokon nyelvek segítségével ; megtalálható ebben az

egyes szavak fejtegetéséhez kapcsolva, az egész ugorság hangtana

és szóképzéstana is. Egyéb munkái : Rövid -finn nyelvtana, rendsze-

resebb és szabatosabb Fábián Istvánénál, ki az els finn nyelvtant

írta ; továbbá Mordvin nyelvtan és számos értekezés. Mind Hun-
falvynál, mind Budenznél a magyar összehasonlító nyelvészet az

európai tudomány színvonalára emelkedett. Az irányukban munkál-

kodott a finnista Barna Ferdinánd, ki a finnek költészetérl értekezett

s nemzeti eposzukat, a Kalevalát magyarra fordította. Budenz

munkájának folytatói : utódja egyetemi tanszékén, ifj. Szinnyei

József, ki egyéb, a magyar nyelvtudományt illet, érdemes dolgo-

zatai között az els terjedelmesebb finn szótárt s az akadémia nagy
magyar tájszótárát adta ; azután Halász Ignác, ki a svédországi

lappok nyelvének tanulmányozásával tnt ki. Munkácsi Bernát

és Pápay József, kik az oroszországi ugorság, a vogulok és osztyákok

vidékeit járták be s nyelveit vizsgálták és ismertették ; Kunos Ignác,

ki az európai és kisázsiai törökség nyelvének és népköltészetének
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búvárlója. Kitntek még újabban ezen a téren: Gombocz Zoltán

és Melich János.

Ide tartozik rövid bemutatása ama nyelvészeti ered- utazók.

menyeknek is, melyeket északi és keleti wíazóA;nak köszönünk.

A reformkorszak els mozgalmaival felébredt hazafias lelkesedés

sok szívben keltette új életre a régi, ábrándos vágyat : fölkeresni

a beköltözködéskor elmaradt rokonainkat, az ázsiai magyarokat, vagy
legalább nemzetünk bölcsejét, egykori lakóhelyeit, számba venni

emlékeiket, önfeláldozásuknak nyelvtudományunk köszön legtöbb

eredményt. A megbízhatatlan Jaksics Gergely után els volt közöt-

tük a nagyenyedi fiskola s a göttingai egyetem kitn növendéke,

Körösi Csorna Sándor (1787—1842). Hosszú, kitartó elkészület

után 1819-beil kelt útra és sok viszontagság közt jutott el Kelet-

Indiába. Itt angol tisztviselk és tudósok pártfogása alatt eltanul-

mányait elvégezvén, Tibetbe indult. Kilenc évet töltött a tibeti nép
és nyelv búvárlatával s ezek eredményét Kalkuttában angolul ki is

adta. Tibeti nyelvtana és szótára feléje irányozta az egész tudós világ

figyelmét és háláját ; t magát azonban, ki a tibeti nyelvben a magyar-
nak rokonát kereste, fájdalom töltötte el csalódása miatt. De új

remény ébredt benne egy új tévhit ápolásával : hogy a Khina határán

Kham tartományban lakó dsugur nép az, melyet egész életén át

keresett. Üjra megindult Lassza felé, de ez útja alkalmával utolérte

a halál Dardsilingben, hol a Himalaya alján van eltemetve. Emlékét
az akadémiában b. Eötvös József legszebb beszédei egyikével ünne-

pelte. — Körösi nyugtalan lelkesedése nem áll egyedül. Geg Elek,

ferencrendi szerzetes és jeles egyházi szónok, a moldvai csángók
viszonyairól hozott tudósítást (1838), kiket a kunok maradékainak
tart. Jerney János, akadémiai tag, 1844. és 1845-ben az egykori

Etelközt : Moldvát, Besszarábiát s az Azovi-tenger vidékeit utazta

be Taganrog városáig s a Don vizéig ; Keleti utazásih^n e tájak

magyar hagyományaiból (helynevek, sírszobrok stb.) ad némi érte-

sítést, mindenre kiterjed szemességgel, de gyenge nyelvészeti ké-

szültséggel. Leggazdagabb eredménynyel a veszprémmegyei, zirci

származású Eeguhj Antal (1819—1858) járt, ki húsz éves korában
vette kezébe a vándorbotot, s élete végén az egyetem könjrvtár re
volt. Hét esztendt töltött távol hazájától, tanulmányozva az altáji

népek nyelveit a Balti- és Jeges-tenger s az Ural vidékein. Járt a

finnek, észtek, lappok, vogulok, osztyákok, zrjének, cseremiszek

és mordvinok közt. Kutatásainak túlságosan széles alapot vetett, mert
nem szorítkozott a nyelvekre, hanem ethnografiai és földrajzi vizsgála-

tokat is tett. Legnagyobb érdeme, hogy tömérdek anyagot hordott

össze, melyet édesanyja az akadémiának adott át. Halála után Hun-
falvy Pál, Budenz József és Pápay József ismertették meg. — A hat-

vanas években Vámbéry Ármin (1832— 1913) utazta be Közép-Ázsiának
ama vidékeit, melyeket török népek laknak, Bokharáig. Üijának,

melyet dervisnek öltözve tett, az egész mívelt világon elterjedt
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népszer munkákban írta le viszontagságait ; míg a török-tatár
nyelvekre vonatkozó, de az egész összehasonlító nyelvészetre becses
tudományos eredményeit az akadémia nyelvészeti kiadványaiban
tette közzé. Ezekre alapította a Magyarok eredete (1882) cím nagy
munkáját, melyben ethnografiai és nyelvészeti alapon a magyar
nemzetnek török származását vagy legalább török uralom alatt

szervezkedését vitatja, szemben az ugor elmélettel. Irt egy, a török-

ség minden ágára kiterjed nagy ethnografiai munkát is, A török

faj címmel.

Kiasz- A klasszikái nyelvészet és irodalom is folytonosan talált bu2;gó

^l^^l mívelkre, jóllehet a klasszicizmus iránti fogékonyság, midn
vek. költészetünkben a nemzeti irány gyzelmet aratott, közön-

ségünkben hanyatlani kezdett. A classica-philologia, mint tudomány,
azonban a külföld eredményeinek és módszerének ismeretével s fel-

használásával, újabb mívelinél emejkedést mutat. Nevezetesebb

ezek közül : Télfy Iván (görög tanulmányok, a class. phil. encyclo-

paediája), Ponori Thewrewk Emil (latin nyelvészet, az újabb tudo-

mányos philologia módszerének és eredményeinek meghonosítója

nálunk, Homér, Anakreon és a görög, Anthologia fordítója), Ábel

Jen (Pindar, a humanizmus Magyarországon), Pecz Vilmos (a

görög tragédia története, középkori görögség), Bartal Antal (a

középkori latinság szótára), Némethy Géza (az aranykor költi)

és Darkó Jen (Bizánc). A klasszikái irodalmak remekeinek for-

dítását fkép az akadémia s a Kisfaludy-Társaság vették gondjukba,

így jelentek meg Kazinczy hagyományaiból Sallustius és Cicero

némely beszédei ; Kis- Jánostól az ókori esztétikusok és Horatius

levelei ; Guzmics Izidortól Szofokles Oedipusa és Euripides Iphige-

niája ; Székácstól Plutarch s szemelvények a görög anthologiából

;

Szenczy Imrétl JuHus Caesar és Tacitus. Legtöbb buzgósággal

munkálkodtak azonban e téren Szabó István (1801—1892) kazárl

plébános, ki Hómért, Ezópust és Izokrates beszédeit fordította s

a régibb irodalom >>els hellenistájának<< tartatott ; továbbá Fábián

Gábor (1795—1877), ki hosszú munkás életét egészen a mfordí-

tásnak szentelvén, egymásután adta Hafizt, Ossiant, Cicero minden

leveleit s némely beszédeit, Lucretiust és másokat. Az újabbak

közül legtöbb sikerrel dolgoznak Baksay Sándor (Lucanus Pharsa-

liája, Homer Iliásza), Csiky Gergely (Szofokles, Plautus, Aeschylus),

Barna Ignác (Horatius, a szatirikusok, Vergil), Hegeds István

(Pindar, a magyar humanisták, különösen Janus Pannonius), Csen-

geri János (Aeschylus, Euripides, Propertius, Tibullus) és Zichy

Antal (Horatius levelei).

Idegen nyelvcsaládok és irodalmak búvárai közül említést érde-

melnek : Ballagi Mór, gr. Kuun Géza, Goldziher Ignác (sémi nyelvvel

foglalkoznak, az utóbbi nevezetes munkákat írt a zsidó mitho-

logiáról, az arab és mohamedán szellemi életrl) ; Fiók Károly, Mayr

Aurél (szanszkrit) ; Asbóth Oszkár (szláv nyelvek) ; Haraszti Gyula
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(a francia naturalista regényrl és Moliéreról). A nyelvtudomány

mezején elismerést szerzett József fherceg nagy cigány-nyelvtanával

és szövegközléseivel, melyeket az akadémia bocsátott közre. A né-

met nyelvészet és irodalom terén fkép Heinrich Gusztáv válik ki,

folyamatban lev nagy német irodalomtörténetével s egyéb dolgo-

zataival és kiadásaival. Munkásságának egyik nevezetes oldalát

teszik szerencsés búvárlatai a magyar és német irodalom kölcsön-

hatásaira vonatkozólag, ö szerkeszti az Egyetemes irodalomtörténet

nagy vállalatát s a Régi magyar JcÖMjvtárrxak gondos és tanulságos

gyjteményét. Mellette Petz Gedeon és Bleyer Jakab tnnek ki

;

amaz a hazai németség nyelvének, emez pedig a magyar és német

szellemi élet vonatkozásainak búvárlatával.

59. Bölcseleltan, esztétika és irodalomtörténet.

I. Bölcselettan és esztétika. — Greguss Ágost.

A tudományok egyetemes emelkedésével a bölcselkedés Aitaia-

terén is mozgalom mutatkozott. Az akadémia buzgólkodott e ^?°
g.

mozgás élesztésével s két pályamimka is foglalkozik (Hetényié nyok.

és Almási Balogh Pálé) a bölcselkedés történetével Magyarországon.

Kant és Krug után a külföld újabb nevezetes gondolkodói is találtak

magyar képviselket, fkép küls iskolákat járt protestáns ifjaink

között. Ezek hazatérvén, az iskolában és irodalomban buzgó szó-

szólóivá lettek mestereik elveinek s bölcseleti kérdések fölött a

magyar folyóiratokban (Tudomdnijos Gyjtemény, Atlienaeum) heves

tollharcokat folytattak. Rendszereiket, olykor egy-egy önálló nézet-

tel, külön munkákban is tárgyalták ; de a filozófia iránt szélesebb

körben érdekeltséget ébreszteniök nem igen sikerit. Szépirodal-

munkban és történetírásunkban is csak néha válik ki egy-egy böl-

cselet-mívelte szellem ; egészben a filozófiai mozgalmak kevés hatással

voltak rajok.

A külföldi rendszerek magyar képviseli közül ScJieUing Schei-

nyomán indultak : Npry István (1775—1838) sárospataki iíe^ef

tanár, a ki kisebb dolgozatai után írt egy nagyobb munkát is :

jf/g^yaj.'

a Mathesis intensorumot, mely azonban elveszett ; aztán Pethe filozófia.

Ferenc, Rácz István, Schedius Lajos s Almási Balogh Sámuel és Pál.

— Hegel filozófiáját elször tüzetesebben Tarczy Lajos kezdette

hirdetni a pápai fiskolában, de tanításától (1836) eltiltatott. Ez ese-

mény az új eszméket irodalmi harc tárgyává tette, mely elbb a

Tudományos Gyjteményben, majd nagyobb hévvel az Athenaeum-

ban folj't (1836—42). Legélesebben Krug követje, Vecsei József

debreceni tanár, támadta meg, s Szeremlei Gábor, Warga János és

Taubner Károly védelmezték. A gyzelem az ellenzké lett ugyan, de



1^6

utóbb Hegelnek több jeles tanítványa lépett fÖl, mint : Erdélyi JánoS,

Kerkapoly Károly, ki tankönyvein kívül egy nagy világtörténetet

is kezdett írni bölcseleti alapon és Domanovszky Endre, a legter-

jedelmesebb magyar filozófiatörténet szerzje. Az athenaeumi vitá-

ban nem vett ugyan részt, de kisebb bölcseleti dolgozataiban szin-

tén az új tan felé látszott hajlani Horváth Cyrill, egyetemi tanár

(1804—1884). ö különben egy önálló filozófiai rendszer alkotására

törekedett, melyet konhretizmusn&k nevezett (a dolog ideális és reális

vonatkozását összefoglalja konkrét felfogásunk) ; de csak rövidebb,

nagyobbára módszertani dolgozatokban ismertette. — Kevéssel a

hegeli viták után egy új bölcseleti iskola létesült, melyet alapítói

egyezményes vagy magyar filozofián&k neveztek el. Ezek Hetényi János

(1786—1853) és Szontagh Gusztáv (1793—1858) ; amaz Magyar
Parthenonjának Elcsarnokaibam (1853), ez Propylaeumaihan (1839)

fejtegette nézeteit. A tiszta szemléldés ellen gyakorlatibb irányra

törekedtek, német elmélet helyett inkább a görög filozófiát, fleg a

szokratizmust követvén : a szépnek, jónak és igaznak harmonikus

létesítésére. Haláluk után nem voltak követik s a magyar filozófia,

melynek mesterei meg nem felel ervel igen nagyot akartak, medd
maradt. — Az újabb filozófiai írók közül megemlítésre méltó a pozi-

tivista Böhm Károly (Az ember és világa), Medveczky Erigyes (az

állambölcselet történetére vonatkozó tanulmányok) és Pauer Imre,

számos derék kisebb bölcseleti munka mellett, az akadémiai jutal-

mat nyert Ethikai determinizmus írója.

Alexán- Arra az egész mezre, melyen Erdélyi János dolgozott

:

Beraat. a bölcsészet, esztétika, irodalomtörténet és mbirálat meze-

jére, kiterjed Alexander Bernát (1850—) munkássága. Mai tudo-

mányos irodalmunknak egyik legmélyebb gondolkodója s legmí-

veltebb és legnagyobb hatású írója. Nagy és formailag is jeles mun-

kákban foglalkozott Kant, Diderot, Schopenhauer és Taine gon-

dolatvilágával s fontos vizsgálatokat végzett a történetfilozófia

kérdésére s a bölcselet történetének a nemzeti szellemben rejl

tényezire nézve. A szellemnek ugyanazzal a beható élességével,

kritikai s egyszersmind ideális hajlamával, az eladásnak rend-

kívüli világosságával és mvészi elevenségével, mely bölcsészeti

munkáit kitünteti, dolgozik az esztétika és kritika terén is.

A mvészetrl írt szép dialógusában, melyet a Kisfaludy-Társaság

megjutalmazott, a mvészi hatás lényegét az élet ábrázolásában

keresi. Hamletrl írt nagy monográfiája irodalmunknak nemcsak

legterjedelmesebb, de legkitnbb Shakspere-tanulmánya. Méltán

sorakoznak mellé az Ember tragédiájáról és Bánkbánról szóló dolgo-

zatai. Kisebb bírálatai, cikkei pedig a mvészeti és erkölcsi kérdé-

seknek, eszméknek egész seregét fejtegetik a jó ízlés, tiszta belátás

és igazi emberszeretet irányában.

líe^g. A neveléstudomány is lendületnek indult. Fáy András,

léstan. Tavasy Lajos, Sznyi Pál és Vargha János ide tartozó dolgo-
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zatai után újabban Lubrích Ágost és Felméri Lajos írtak nagyobb
rendszeres paedagogiai munkákat s Kármán Mór fejtett ki e téren,

Herbart elmélete alapján, nagy buzgalmú tevékenységet. A magyar
közoktatás történetének alapvet munkálatokban (XVIII. század)

kiváló képviselje Fináczy Ern egyetemi tanár, ki az ó- és közép-

kori neveléstudomány történetérl is kitn munkát írt.

A széftudományt, melyben az els kísérletet nálunk Szerda- ^^ép-

helyi György tette, deák nyelven a múlt század végén (1788), mány,

utóbb Schedius Lajos és Greguss Mihály mívelték érdem.e- gusá.

sebben. Közkézen leginkább Blair Hugó Aestlietikai és rhetorikai

leckéi forogtak, melyeket Kjs János fordított fi az akadémia adott

ki 1838-ban. Nagyobb igyekezetet e téren a Kisfaludy-Társaság

fejtett ki, teljes erejébl törekedvén megfelelni a magyar széptudo-

mányi intézet elnevezésnek, melyet régibb nevéhez csatolt. Lefordít-

tatta s közrebocsátotta a régi és uj széptani klasszikusokat (Ari-

stoteles, Anaximenes, Longinus, Quintilián, Horác, Vida, Bcileau,

Popé), pályakérdéseket tzött ki, munkákat íratott ; valósággal el

lehet mondani, hogy irodalmunknak ez ága, mind máig, majdnem
kizáróan az kebelében fejldött. Ott lépett föl és dolgozott Erdélyi

János, kivel már részletesebben foglalkoztunk s Henszlmann Imre,

ki a mvészetek minden ágára kiterjed széles ismerettel s ers
vizsgáló értelemmel írta dolgozatait (ó- és új -kori mvészet, hellén

tragédia, népmese). Nem kereste a szépnek elméleti meghatározását

s Erdélyihez hasonlóan, a reál és egyéni mellett állott.

Ugyancsak a Kisfaludy-Társaság mutatta be a magyar esztéti-

kának egyik legkiválóbb míveljét : Greguss Ágostot (1825—1882).

Mihálynak fia s Eperjesen született. Az irodalomban szarvasi tanár

korában lépett föl ; a forradalom után fogságot szenvedett, majd
Pestre költözött s különböz irodalmi vállalatoknak volt dolgozó-

társa. A Kisfaludy-Társaság titkári tisztét közel húsz évig viselte,

azután másodelnökévé lett ; a budapesti egyetemen pedig az eszté-

tika tanára volt. 1849-ben jelent meg els nagyobb munkája : A
szépészet alapvonalai. Már e könyv, bár Hegel ers hatása alatt

készült, eredeti észjárású gondolkodónak mutatja. Fiatal bátorsága

nem egy különködésre vezette benne, még a mnyelv és helyesírás

terén is. A szépnek tárgyi meghatározását is megkísérli : szép a

szellemnek anyagbeli oly kifejezése, mely a lehet legfbb tökélyt

elérte s ez által érzelmeinket egészen kielégíti. Mestere nyomán, a

szépet fkép a mvészetekben keresi, melyekre folytonosan vonat-

kozik. Széptani rendszere utóbb átalakult ; a franciák s angolok
hatása alatt a lélektant veszi és tárgyalja biztosabb alapul, s a

szellemi világ feszméinek : az igaznak, jónak és szépnek lényegbeli

egységét tanítja. Mieltt azonban rendszeres munkáját teljesen

befejezhette volna, hosszú szenvedés után utóiérte a halál. Meg-
jelent mvei közül legkitnbb s egyszersmind alapvet fontosságú

az, melyet A balladáról (1869) írt ; e mellé sorakoznak : Arany János
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halladáinsilc magyarázata (1877) és az akadémia megbízásából készí-

tett Shakspere-könyvéneh els kötete : ShaJcspere pályája (1880).

Kisebb filozófiai (a materializmus ellen), esztétikai és kritikai dol-

gozatai Tanulmányok (1872), majd A balladáról és egyéb tanulmányok

(1886) címek alatt jelentek meg összegyjtve. Rendszeres széptanát,

hátrahagyott jegyzeteibl, 1888-ban tanítványai rendezték sajtó alá.

Greguss munkáit alapos bölcseleti készültség s eredeti felfogás tün-

tetik ki. Stílje szabatos és eleven ; bár aprólékoskodásra, egy-egy

ötletének kelleténél túl fejtegetésére hajlandó, kerek; élezett és

finom. Széptani mvein kívül fordított külföldi népdalokat, átültette

Shakspere Timonját, Szeget szeggeljét és Corneille Cidiét. Utolsó

éveiben eszméit s ötleteit gyakran és szerencsésen öltöztette az ezópi

mese formájába s mély hittl áthatott érzéseibl megható költemé-

nyek fakadtak (Levél egy barátomhoz, Kertben).

Greguss mellett az elméleti esztétika terén Brassai Sámuel,

Névy László (jutalmazott dramaturgia), Négyesy László (vers'.an)

és Pékár Károly (pozitív esztétika) írtak figyelemreméltó dolgo-

zatokat ; míg Jánosi Béla az Aesthetika történetének három nagy
kötetével végzett érdemes munkát. Az irodalmi bírálat kiválóbb

képviselit (Bajza, Erdélyi, Gyulai, Salamon) alkalom szerint már
említettük. Még az egész irodalomnak kárára korán elhunyt Péterfy

Jent (1850—1890) kell kiemelnünk. Nagy filozófiai és mvészettörté-

neti készültséggel, a legfinomabb mvészi fogékonysággal és a lélek-

tani elemzés kiváló erejével írta essayit az újabb magyar irodalom

jeleseirl (Eötvös, Kemény, Jókai) s tanulmányait a görög szellemi

életrl (Plató, a tragikusok, Aristofanes). összes dolgozatainak nagy-

becs gyjteményét a Kisfaludy-Társaság adta ki három kötetben.

II. Magyar Irodalom* és mvészettörténet. — Toldy Ferenc.

iro- jl magyar irodalomtörténet mezején néhány, kevésbbé sike-

tör- rült kísérlet után (Szuppan Zsigmond, Ferenczy Jákó, Zimmer-

Tomy. ni^nn Jakab) alapvet s örök elismerésre méltó munkás-

ságot fejtett ki Toldy Ferenc (180^—1875). Német ajkú, Schedel

nev budai családból származott ; de még gyermekkorában meg-

tanulván magyarul, a magyar nemzeti eszmének egyik leglelkesebb

harcosává lett. Orvosi folyamot végzett s oklevelet szerzett a pesti

egyetemen ; de író barátai és pártfogói (Kazinczy, az Aurora- kör)

legélénkebb vonzalmát korán az irodalom felé irányozták. Els
szépirodalmi kísérletei (1821) nem sikerülvén, az esztétikához és

mbirálathoz pártolt. Sokat tanúit s az Aurora-körnek kétségkívül

volt külföldi irodalmakban legjártasabb tagja. Kritikai dolgozatait

s általában írásait alapos készültség és lelkiismeretes pontosság

tünteti ki. Ezenkívül lankadatlan lelkesedés és hév, melylyel iro-

dalmi pártját (nyelvújítók, Kazinczy, Kisfaludy K., Vörösmarty)

8 a nemzeti eszmét képviselte. Kétségkívül ez ébresztette benne
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a gondolatot, Kogy költészetünket egy német nyelv munkában
(Haiidhuch der ungarischen Poesie, 1828) a külfölddel is megismei-

tesse, mely eladdig szellemi életünkrl majdnem semmit sem tudott.

Kegyelete mestereihez s buzgó ragaszkodása köréhez alapíttatta

meg vele a Kisfaludy- Társaságot s tette t f harcosává Révai és

az Aurora-kör diadalának az akadémiában, melynek 18:3r)-tül 1861-ig

titoknoka volt. Sokáig legszivesebben és gyakrabban mbirálattal

foglalkozott (legnagyobb tanulmányát Vörösmarty epikus mun-
káiról írta ) ; majd régi íróinknak kritikai kiadásai (Dayka, Kazinczy,

Csokonai, Kármán, Kis János stb.) mind közelebb vonták t a

célhoz, melyet utóbb élete f feladatának tekintett. A macjyar nem-

zeti irodalom történetének megalkotása volt ez. E tárgyról terve-

zett nagy munkáját nem fejezhette be, csak a protestáns kor elejéig

vihette, kiterjeszkedvén benne nemcsak a sajátképi irodalom, ha-

nem a miveldési élet összes viszonyaira, >>a magyar észnek<< egész

fejldésére. A nagyon is szélesen vetett alapra nem építhetett tovább,

de rövid eladásban kidolgozta tárgyát a forradalotnig (1867), a köl-

tészet történetét pedig (1854:) részletesebben és elemzbben a XIX.
század elejéig. Ezeken kívül írt számtalan irodalomtörténeti élet-

rajzot (terjedelmesebbek Csokonai, Kis, Szenczi Molnár stb.), bár

ezek közül is a legnevezetesebb : Kazinczij és kora, mely eladás tekin-

tetében legmvészibb dolgozata, bevégzetlen maradt. Könyveinek,

beszédeinek, életrajzainak, tanulmányainak, kiadványainak csak

címjegyzéke egy kis kötetet töltött meg már 1871-ben, mikor a

Kisfaludy-Táraság, melynek elnöke s a budapesti egyetemen a ma-
gyar nyelv és irodalom tanára volt, félszázados írói pályáját ünne-

pelte. Az országgylés nemzeti jutalommal fejezte ki elismerését

iránta. Valóban bámulatraméltó a munka, melyet Toldy végezett.

Nemcsak megírta irodalmunk történetét, hanem ennek anyagát is

jelentékeny részben hordta össze, rendezte elsben, számos

írónkat emelté ki a feledésbl. Az irodalomtörténettel érintkez

ágakban is beható jártasságot igyekezett szerezni ; így a nyelvé-

szetben (történeti nyelvtan kísérlete, buzgó neológ), történelemben

(forráskiadások), régiségtanban ; esztétikai munkáit már említet-

tük. Irodalnmnk régibb termékeivel szemben mindig a helyes tör-

téneti szempontra törekedett. Azonban könnyen hevül nen^zeti

érzése nem egyszer vezette túlzásra, míg kegyelete mesterei és

kortársai iránt sokáig elfogulttá tették költészetünk újabb, nem-
zeti iránya ellen. Ö az úgynevezett nemzeti klasszicizmus híve volt,

jnely alá Kazinczyt, Kisfaludyt és Vörösmartyt sorolta, az ide-

jökben és mködésökben jelölvén ki költészetünk virágkorát. Stíljé-

ben klasszikái rövidségre, tömöttségre és szabatosságra igyekszik;

azonban gyakran bonyolódott és nehézkes.

Toldy után élénk mozgalom indult irodalomtörténetünk meze-

jén, még pedig kutató és feldolgozó egymás mellett. Ennek egyik

legörvendetesebb eredménye volt, hogy Balassi eltnt énekeit Deák

BefitLy : Irodalomtörtéuet. II. 9
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Farkas megtalálta, ki néhány értékes történelmi monográfiát is

írt. Gyuláin, Erdélyin és Gregusson kívül, kiket már említettünk,

említésre tarthatnak számot a következk : Szilágyi Smidor, ki

Erdély irodalomtörténetét írta meg. SzilMy Áron, ki a Régi Magyar
Költk Tárát szerkeszti, nyelvészeti jegyzeteiben s bevezetéseiben

rendkívül gazdag ism.eretének és éles Ítéletének adta bizonyságát,

s a magyar kódex-irodalomnak is a legalaposabb búvára (Temes-

vári Pelbárt, Balassi). Imre Sándor, ki a nyelv- és irodalomtörté-

net terén egyaránt érdemes dolgozatokat írt, közöttük Kazinczy-
ról, Petfirl s humoros költészetünkrl. Bánóczi József, kinek
Révai életérl és mveirl írt jeles munkája akadémiai koszorút

nyert, s Kisfaludy Károlynak is írta meg eddig legterjedelmesebb

életrajzát. Ugyancsak Révaival és korával foglalkozik egy négy-

kötetes nagy munkában Csaplár Benedek. Szécliy Károly, elbb a

kolozsvári, majd a budapesti egyetemen a magyar irodalomtörté-

net tanára, gazdag és érdemes munkássága során nagy mono-
gráfiákat írt Zrínyirl és Gvadányiról. Tanártársa, Riedl Frigyes,

a hún mondák kérdésével foglalkozott s Arany János költészetérl

és a magyar irodalom f irányairól bocsátott közre munkákat,
Taine szellemében, melyek míveldéstörténeti vonatkozásaikkal s

lélektani elemzésökkel irodalomtörténetünk kiváló termékei közé

tartoznak. Katona Lajos fleg kódex-irodalmunkra vonatkozó ala-

pos forrástanulmányaival szerzett érdemet ; e téren mellette

Horváth Cyrill buzgólkodik, ki régibb irodalmunk történetét egy
nagyobb, népszer munkában is megírta. Négyesy László verse-

lésünk elméletérl és történetérl írt alapvet munkákat ; sköl-
tészetünk nyomairól elmélkedett ; régibb és újabb irodalmunk
több kiváló alakját (Zrínyi, Bajza, Toldy, Arany, Tompa) gon-

dolatokkal tartalmas tanulmányokban ismertette és mintaszer
kiadásokat nyújtott. Voinovich Géza Madách Imre pályájának

legterjedelmesebb, legbehatóbb és legmvészibb rajzát írta meg.

Ferenczi Zoltán Petfi és Deák legterjedelmesebb és alaposabb

életrajzát, Dézsi Lajos Szenczi Molnárét, Tinódiét és Jósikáét,

Erdélyi Pál Balassi Bálintét, Badics Ferenc Fáy Andrásét, Váczy

János Berzsenyiét, Kazinczyét és Tompáét, Kéky Lajos Tompáét
és Baksayét, Várdai Béla Mikszáthét, Szinnyei Ferenc pedig Arany
Jánosét adta s a magyar novella fejldésének képét. Bayer József

beható és alapos, nagy munkákban ismertette a magyar színészet

és drámairodalom fejldését. Ballagi Géza a magyar politikai iroda-

lom történetét írta meg 1825-ig, Ferenczy József pedig a magyar
hírlapirodalomét. Irodalomtörténetünk ifjabb búvárai közül Pintér

Jen írt egy jeles összefoglaló munkát, melybl eddig négy kötet jelent

meg és a melyet az akadénna is kitüntetett ; Császár Elemér eladás
tekintetében is kiváló monográfiákat fleg a XVIÍI. századi irodalom

körébl, Horváth János pedig jeles kritikai fejtegetéseket régibb és

Újabb köhóinkhez. Könyvészeti, hiilaptörténeti és életrajzi kutatá-
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saival elismerésre méltó érdemeket szerzett e téren iJ. Szinnyei

József, ki a nemzeti múzeumban az els magyar hirlapkönyvtárt

alapította, a Magyar írók élete és munkái címen a leggazdagabb

irodalomtörténeti életrajz-gyjteményt adta ki.

A mvészettörténet sem maradt parlagon. Nagy érdemeket Mvé-

szerzett e téren a kassai születés Henszlmann Imre (1813—
t^yti.

1888), egyetemi tanár, ki olasz földön képezte magát s sza- net.

kában (különösen a csúcsíves építészet vizsgálatával) európai

hírre tett szert. Hazánk régi memlékeit (Kassa, Pécs, Lcse, Székes-

fehérvár, Visegrád, Vajda-Hunyad) terjedelmes munkákban ismer-

tette, ö írta, Párhuzam címen (184:1), az els magyar múvészettani

munkát, melyben a szép fogalmának meghatározását lehetetlennek

állítván, a mvészet valódi feladatául az elevennek, a jellemzetesnek

és célirányosnak anyagához alkalmazott eladását tzi ki. Henszl-

mann mellett Ipolyi Arnold (1823—1886) besztercebányai, utóbb

nagyváradi püspök jeleskedett, kinek hírét az irodalomban Magyar
mythologiájsL (1854) alapította meg. E nagy mamkát, melynek kidol-

gozására a Kisfaludy-Társaság 1846-ik évi pályakérdése serkentette,

inkább a felhalmozott anyag gazdagsága, mint kritikai feldolgozása

tünteti ki. Utóbb alapos tanulmányokat írt a magyar középkori

építészetrl, szobrászatról és festészetrl, Besztercebánya temp-

lomáról, a magyar koronáról, s irodalomtörténetünk is fontos

adalékokat és jeles dolgozatokat (régi magyar népkönj^ek, Rimái,

Veresmarti) köszön neki. Bómer Flóris, számos régészeti értekezése

közt becses munkát írt a középkori magyar falképekrl. Pulszky

Ferenc olasz mvészek magyarországi viszonyairól, Keleti Gíisztáv

pedig, ki ép oly jeles tájképfest volt, mint mbíráló, néhány
újabb magj'ar mvészrl. — Az els nagj'obb magyar mvé-
szettörténeti kézikönyvet Fasteiner Gyula egyetemi tanár írta.

Fontos dolgozatokat tett közzé a régi magyar építészet történetébl

Divald Kornél, míg Szana Tamás számos népszeríísít dolgozatával

tett évtizedeken át hasznos szolgálatot, Lyka Károly a képzmvé-
szetek újabb irányainak ismertetése körül buzgólkodik s eredeti

felfogással egy mvészettörténetet is írt. Éber László hazai memlé-
keink ismertetésében tnik ki, Meller Simon pedig kitn stíl-

kritikai tanulmányaival (Lionardo szobormvei, spanyol képírás)

vívott ki magának külföldön is méltó elismerést.

60. Természeti tudományok és mennyiségtan.

A reál-tudományok emelkedésének f tényezi : a szak- tuJo-

társulatok és iskolák. Amazok közül különösen nevezetesek Sínwzi&f-
magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgylései (alapi- mak.

totta Bsne Ferenc, 1841) és a kir. magyar természettudományi íár-

suht (alap. ugyanakkor Bugát Pál, egyetemi tanár, ki az exakt tudo-

9*
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inányoknak roppant mennyiségben alkotta gyakran rossz magyar
mszavait). Mindakét, máig fennálló intézet nemcsak a tudományos

búvárlatot mozdította el, hanem a természettudományi isme-

reteknek szélesebb körben való terjesztésére is sikereseH munkál-

kodik. Hasonlóan az iskolák közül a megyetem, mely egyenesen

a reál-tudományok behatóbb mívelését ismeri feladatának. így
azután e téren is folytonos a haladás nálunk a külföld tudományos

színvonala felé, melynek legjelesebb mveit fkép a természet-

tudományi társulat bocsátja közre magyar fordításban,

.írók.
" Emeljük ki els sorban azokat, kik mint írók is kitün-

tették magukat. Ilyen a magyar állattani tudomány egyik alapí-

tója : Petényi Salamon (1800—1855) evang. lelkész, utóbb a Nem-
zeti Múzeum tisztviselje, a tudomány lelkes áldozata ; fkép orni-

thologiával foglalkozott, szép és tanulságos képekben festvén a

madarak életviszonyait és történetét. A népies mnyelvnek is sok

becses adatát gyjtötte össze. Irományait az akadémiának hagyta
;

de ezek nagyrészt elpusztultak s csak egy füzet jelent meg bellük,

Greguss Gyula (1829—1869), tanár, az akadémia és Kisfaludy-

' Táraság tagja, az elsk között érdemel említést. Kiváló, akadémiai

jutalmakkal kitüntetett szaktudós volt a fizikában, fleg a htan

-

ban. Minden dolgozatát, különösen kisebb értekezéseit, a termé-

szet világából vett rajzait (Természeti képek) nemes idealizmus

s a stíl szokatlan gondja, szépsége tüntetik ki. A költészetben is

érdemesen fordult meg, lefordítván Camoens^ iiagy portugál eposzát,

a Luziádát. Soroljuk még ezekhez Hanák János kegyesrendi tanárt,

ki m.egírta a magyar állattan történetét és gróf Lázár Kálmánt, ki

fleg A lég urai cím munkájával tette ismertté nevét. Körükbl
kiemelkedik nemcsak fáradhatatlan megfigyeléseinek hségénél és

gazdagságánál, hanem eladásának szemléletes szépségénél és ele-

venségénél, nyelvének egyszer, zamatos magyarságánál fogva

Hermán Ottó, ki a pókokról írt egy nevezetes munkát; azntán a

Magyar halászat könyvét és számos érdekes rajzot az állatvilág köré-

bl ; végre lelkes kitartással folytatott ethnografiai búvárlatai

gazdag és becses eredményeinek feldolgozását A magyarok nagy s-

foglalkozása cím mvében kezdette meg.

Tudósok. E tudományszakok míveli közül kitntek a követ-

kezk. A természetrajzban: Reisinger János, Margó Tivadar, Fri-

valdszky János, Kriesch János, Entz Géza, A])áthy István (állattan)

;

J^'rivaldszky Imre, Hazslinszky Frigyes, Jurányi Lajos, Brassai

Sámuel, Gönczy Pál, Kanitz Ágost, Mágócsy-Dietz Sándor (növény-

tan) ; Szabó József, Krenner JózSef, Koch Antal, Kubinyi Ferenc,

Hantken Miksa (ásvány-, föld- és kövülettan) ; az antliropologiában

Lenhossék Mihály és Török Aurél. — A vegytanban : Than Károly,

Nendtvich Károly, Wartha Vince, Lengyel Béla, Ilosvay Lajos.
—

'

A íermészpttanhan : Jedlik Ányos, Tarczy l^ajos, Stoczek József,

Sziiy Kálmán, br. Eötvös Loránd, Fröhlieh Izidoi', Klupathy Jen.
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— Az orvosi íuduniáni/okhan : Bene Ferenc, Bugát Pál, Kovács
Mihály, Balassa Jáfios, Lenhossék József és Mihály, Argenti Döme,
Poór Imre, b. Korányi Frigyes és Sándor, b. Kétly Károly, Mihálko-

vics Géza, Fodor József, Purjesz Zsigmond, Tauszk Ferenc, Grósz

Emil, Dalmady Zoltán. — A mennijiségtanhan : Gyory Sándor,

Vállas Antal, Weninger Vince, Petzwal Ottó, Vész Ármin, Hunyady
Jen, König Gyula, Eados Gusztáv, Beké Manó, Fejér Lipót. —
A csillagászatban és meteorológiában : Nagy Károly, Schenzl Guidó,

Kondor Gusztáv. Konkoly Miklós, Kövesligethy Eadó. — A hadi,

gazdasági, mérnöki s más ágaknak is, melyek a természeti tudo-

mányokkal s mennyiségtannal összeköttetésben állanak, szintén

vannak buzgó s egjTe szaporodó míveli.

Jegyzet. 1. Camoens Lajos (1524—1578) hires portugál költ, ki szám-

zetésében. Makaóban, írta nagy eposzát Os Lusiadas (a luzitánok, azaz por-

tugálok) címmel. Xemzete nagj'ságát dicsíti benne, különösen a tengerrel

folytatott küzdelmét, melynek hatalmasan színezett képeit sztte be. Tárgya
Afrika körülhajózása : Vasco de Gama. — Lásd Greguss Gyula bevezetését

a Luziádához, 1874,

61. Valhísi irodalom.

A vallásügyi viták a negyvenes évek elején megszün- Katho-

vén, azóta az egyes felekezetek írói nem annyira az ellentétes ükusok.

valláspolitikai és dogmatikus kérdésekkel, mint inkább egyházuk

bels életével foglalkoznak s arra kivannak hatást gyakorolni. Álta-

lán a mérséklet és béke szelleme köszöntött be és uralkodik az iro-

dalomban, melynek fejlesztésén számos folyóirat és könyvkiadó
intézet (legnevezetesebb a katholikus Szent István-Társulat, a

Protestáns Irodabni Társulat és az Izraelita Magyar Irodalmi Tár-

sulat) buzgólkodilí.

A katholikus vallási irodalomnak egyik legtiszteltebb mívelje
volt a húszas években Guzmics Izidor (1786—1839) bakonybéli

benedekrendi apát, Kazinczy h barátja. Megalapította az Egyházi
Tárt s négy munkát is bocsátott közre a katholikusok és protes-

tánsok uniója tárgyában, melyek széles míveltségról s embersze-

ret, nemes szívérl tanúskodnak. A szépirodalomnak is, fleg
görög klasszikus fordításaival fSzofokles, Euripides), tett szolgálatot.

A katholikus hittudomány terén mellette Szilasy János, Udvardy
Ignác, Cherrier Miklós, Hoványi Ferenc tntek ki ; a szónoklat terén

pedig Horváth János, Májer József, Lonovics József, Haynald Lajos,

Szabó Imre, Hock János és Prohászka Ottokár jeleskedtek ; az utóbbi
az új bölcseleti áramlatokat is törekszik a vallásos élet érdekében
értékesíteni. A biblia új fordítását is megkísérlette báró Szepesy

Ignác, pécsi püspök, egyházmegyéje több tudós papjának segítségé-

vel s a Káldi figyelembevételével készült n9,%y munkát ki is adta
1834—1836. Ez azonban nem találkozván közhelyesléssel, utána
Tarkányi Béla szerencsésebben végezte ugyané munkát. Méltó



134

megemlítést érdemel Nogáll János püspök, ki Kempis Tamásnak
Krisztus követésérl írott munkáját eredeti, gyökeres, ervel teljes

magyar nyelven adta vissza.

Protes- Protestáns részrl is történtek új bibliafordítási kísérletek.

'

táüsok. Ilyen Ballagi Mórnak, ki a protestáns hittudománynak els-

rangú képviselje volt, Mózes-fordítása (1840—1842) s Újszövet-

sége, melyet Székács Józseffel együtt dolgozott. Mindegyik az ere-

detibl készült jeles mimka, melylyel Kámory Sámuel újabb dol-

gozata nem vetekedhetik. Legújabban Masznyik Endre kezdett az

evangéliumok új fordításába. Mint hittudósok, Ballagi mellett, neve-

zetesebbek : Somossy János, Révész Imre, Szeremlei Samu, Mitrovics

"Gyula s egy nagyobb vallásbölcseleti munka írója. Kovács Ödön.

Kiválóbb szónokok. Székácson kívül, Kolmár József, Szoboszlai

Pap István, Szilády László, Tompa Mihály, Révész Bálint, Török

Pál, Szász Károly, Antal Gábor ; Erdélyben Herepei Károly, Nagy
Péter, Kenessey Béla és Ravasz László.

A zsidóság körébl illik megemlékeznünk Löw Lipót szegedi

rabbiról, ki egész élete munkájával szolgálta a zsidóságnak magyar
uemzetiesítését s kitn szentbeszédeiben is a mi magyar esz-

ményeinket világítja meg ó-testaraentomi vonatkozásokkal.

*

62. Befejez jegyzet. Ujabb nemzeti életünk a milleniummal érte meg
deleljét. Az alkotmányos és gazdasági életnek csirájukban már elbb jelent-

kezett zavarai innen mind végzetesebb erre kaptak. A hadsereg ersítésének,

az országgylési többség jogának é.s a választójog kiterjesztésének kérdésében

életbénitó harcok keletkeztek, megakasztva a nemzet fejldését és kockára

téve jövjét. A közsülyedést egy új politikai és költi irodalom is támogatta,

mely tartalomban és formában minden magyar hagyománynyal szakítva,

az egyénnek léha és lármás kultuszával elfordulva a nemzeti eszmétl, csak

lazította nemzetünk közerejét. így talált 1914-ben a világháború, melybe

szomszédaink hitlen ádázsága belckényszerített. Tisza Istvánnak nagy magyar
elméje és szíve még egyszer össze tudta fogni és fellelkesíteni a magyar ert,

mely hsiségével kivívta a világ bámulatát liazánk, kultúránk és szabadságunk

védelmében. Költje és áldozata Gyóni Géza. Nem is gyztek le bennünket,

hanem Ferenc József halála s IV. Károly trónralépte után fokozódó bels

bajok, osztályharcok és áruló izgatás miatt omlott össze hadseregünk 1918

szén. Két lázadás; egy rémuralom, rabló oláh megszállás s az ország területe

kétharmadának elvesztése megpecsételte bukásunkat. De a szörny katasztrófa

Horthy Miklós kormányzósága alatt visszavezetett régi ideáljainkhoz, melyek-

nek a lírában Vargha Gyula, Kozma Andor, Bárd Miklós és Sajó Sándor,

a drámában Herczeg Ferenc, a publicisztikában Rákosi Jen és Hegeds
Lóránt adnak legbiztatóbb, legértékesebb és leghatalmasabb kifejezést.^ Ettl
a föltámadt régi magyar irodalomtól vegyünk útmutatást, belle merítsünk

lelkesedést a nemzetszabadító és honszerz munkára, mely reánk vár.



HETEDIK SZAKASZ.

A NEMZETI KÖLTÉSZET ÍÍORA,

Kisfaludy Károlytól mostanig.

KISFALUDY KAROLW
1788-1830.

Irénéb 1.1

Iréné (jön). Zultán ! parancsolál.

Mohammed (félre). Min szelid,

Lelkes tekintet ! és mégis csalárd
;

Érzést hazud, midn fagyos szive

Másért eped. (Indulatosan kezét

megragadja.) Te voltál a gyz !

A föld urát hálóba vontad, és

Rózsákat hintve minden lépteden,

Nem ismert bájos utakon vezettél,

Most karjaid közül ki kell

Fejtznöm ; más ösvénj^re kész-

tet az

A sülyed titok, mely még elbb
Bírásodért hevité keblemet.

cikk.

Életét lásd Irodalomtört. 38.

Az ötödik felvonásból. Moham-

med már tudja, hogy Iréné mást
szeret s csak feláldozásból lett az övé.
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Te áklozál nekem, kisebb Mo-
ha inmed

Nem lesz
;
példád t is lemondani

Tanítá.

Iréné. Értelek Mohammed !

A csendes élet nem kecsegtet,

Csaták után vágyik szived.

Moll. Ne engedd visszagondol-

nom, mit en-

Magam felejtni óhajtok, s hahogy
Kiüt a láng, a pusztító lelket

Te költéd fel bennem, kijiek

Karjában már szunnyadni kezde.

Oh bár az én világomon kivül

Eshetnék sorsod ! így, hozzám csa-

tolva,

Az indulat veszélyes tengerén

Együtt velem hánykódol, és azon
Kar forrón átölel, mely tégedet

Kegyetlen a világtól elszakaszt.

Iréné. Min gyors változás !

min komor
Szózat ; nem /a szerelem hang-

zatja ez.

Moh. Kimondád azt a szót,

melyen szerencséd.

Léted s Mohammed boldogsága

függött.

Kimondád, és mellyemben vissza-

hangzik
Szavad, habár értelmét jól tudom

;

Tudom, miért lángolt szived,midön

Eget mosolygva rám, szivemmel.

Érzést színezve könnyen játsza-

doztál.

Iréné. Balul itélsz
;

játék az

nem vala,

Sem nagyravágyás, mely neked
Mohammed ! a szabad görögnét

Hazája omladékain
Bókolni kényteté. Min
Érzet vezérle, azt ne kérdd :

Az áldozó szív titka véle

Enyészik.

Moh. Oh, Iréné I miért —
Nem, eddig a határ ; a férfiú

Tovább nem megy; tündéri álmok
A gondolatlan ifjúság körét

Szépítik. Én lemondok, és azon

Frigyet feloldom, melyet sziv-

epaejye,

Köték ; de más se bírja azt, mit
Az élet tlem megtagad.
Az álmodéit boldog pillanatok

Helyett ragadjon a halál,

S a szerelem báj ölén meredjen a

Lélek. Te nem tudtál szerelmet

adni,

Isy, szívtelen, szerencsét rontani

Üdvösségem leszen.

Iréné. Kabnéd valék,

A hatalom nem tenyészt szerelmet.

Mohammed ! hogy szerettem, azt

tudod,

Nem is tagadtam én soha
;

Mert szent elttem els érzetem,

S ezer halál nem képes azt

Kiirtani melyembl. Te hozzád

Mély tisztelet, s rajtam mutatott
Kegyelmedért igaz tartandó hála

Csatolt.

Moh. A környülállás szülte mind
Ezeket. Csak áldozat, nevek —

hideg

Adomány, minden köz ember bir-

toka.

Hol éktelen lán"g a szivet hevíté,

S az indulat tolongó árjai

Zúdulva csapkodnak, dobzódnak
— ott

Ott hála s tisztelet ! Hah ! ez tehát

Bérem, hogy a végzések ellen

Szegzém magam' s leesve a dicsség
Egébl, köz-sorsot cseréltem ?

Iréné. Azon dúló, emészt in-

dulat.

Mely mindenkor kivan, de nem
Elégít, tlem mésszé volt

;

Ha tlem azt vártad Mohammed,
Akkor csalatkozál ; nyugodtan
Éleng az én szerelmem s csendesen.

De híven óhajt az virágzani.

Te jót tevéi velem s elbbi
Érzésem elnémult ; egy hajiiali

Alomként leng körül csak, és ert
Nyújt hátra lév életemnek.

Moh. Iréné ! ó mért nem vagyok
Hasonló hozzád, egy tn világi

Árnyék, egy kedvez sugara

Azon szelíd napnak, mely téged

lelkesít.

A véghetetlen élet tengerét;
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Kisialuclv kéziralíi.

Keresi szemein, szerelmem is

Csak arra vágy. (Indulatosan át-

fogja.) Mit a világ

fídest adhat, karom között

® Tartom ; de a nagyság többet

kivan,

Az indulat többet sejt ; az kevés.

Mivel kinálsz, azzal nem töltheted

A háborgó szivet : nálad csak a

Szegény szerencsés, a ki mindennel
Elégszik.

Iréné. Ldd belém fulánkidat,

Kabnéd vagyok, szenvedni rég

Moh'. Iréné ! [tudok.

Iréné. A gyors indulat.

Látom, boszúra változott,

S azon szomorú tapasztalásra

Hir, hogy szerelmed én irántam
Csak a hevült vérnek játéka volt

;

Nem tiszta égi láng, a jobb
Lelkek nemes tulijdoua

,
Mely a szivet felemeli, a midn
A sors alá tiporja azt.

3IoJi. Iréné ! ó mily szépen raj-

zolod

A hív szerelmet, ámbár tenmagad
Szentsége ellen vétkezel.

Kettnek bókolsz. Menj ! Menj !

én nem osztok

Szerelmet senkivel ; Mohámmed »

Elég magának, társat nem keres.

Iréné. Mohammed ! nem jövék
tled szerelmet

Koldulni : folytasd f4i)yes útadat,

Maradj egedben ; én is megtalálom
Azon boldog mene'dékhelyet.
Hol senfmi er, semmi üldözés
Nem háborít; keress dicsséget,
Eepülj a fergeteg szélvészein

A retteg világ felett

;

A halhatatlanság legyen tied ;

Nekem adj halált.

Moh. Hogy általa egyesülj

Híveddel ? Haha ! engemet uagj^'

lelkén
örökléttel kínálsz.
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Iréné. Csak egy kérést teszek

Szivedhez ! ó Mohammed ! ezt ne

Tagadd meg attól, a kit egykor
Szeretni gondolái, ki oly szerencsés

Volt szívedet szelídebb érzeményre
Ébreszten.i, s lelkedet rövid

Idre a véres mezktl
Elvonni —
Moh. Félre, félre tlem !

Ne ilyen kedvez tekintetet !

Idétlen gyengeségre olvadoz

Erm.
Iréné. Ha már nem leszek, ó

Mohammed ! teljesítsd azon
ígéretet, melyet tevéi

Egykor : folytasd nemes munká-
dat, és

Légy irgalmas, kegyes a szegény

görög
Néphez ; légy atyjok, hogy kor-

mányodat
Ketts súlylyal ne érezzék, ha már
A végzet kezedbe adta sorsokat

;

Irántam gerjed szerelmed azt

ígérte, és magas lelkedtl

Valót reménylek. Légy malaszt jok

Az elhagyottaknak, s töröld le

Az ínség cseppjeit síró szemökrl.
Ez végs kérésem, Mohammed ! ez

Iréné legutolsó szava ! (Lábához
esik.)

Nézd lábadnál azt, a kit egykor
Mellyedre vontál, és dagadt
Szívvel hölgyednek mondái —
Moh. ö Iréne ! mit

Mivélsz ? miként játszol velem ?

Iréne ! kelj fel, én —
Iréne. S ha létem

Emlékét egy jótéteménynyel
Ünnepled, érzi azt hidegült po-

rom, [körül.

S árnyékom rangyalként leng

Mohammed ! nem kell nekem
Ez élet már ; engedd azon vigasz-

talást

Az elválónak, hogy nem hasztalan

Bízott lelkedben.

Moh. (Kifakadó tzzel.) Mit te-

gyek ? mit
Kerüljek ? ez létemnek legsulyosb.

Örája ; lelketlen halandóvá
Tesznek háborgó érzetim.

Zúzz porrá, könnyez természet !

oltsd

El lángomat ! vagy adj ércbl szi-

vet,

Mely a koporsók éjjelébe

Vonulva, csak halált ölelve,

Gúnyolja a halandók érzeményeit.

Iréne ! ö így vál el a lélek

A dermed testtl !

A Csalódásokból.*

Péter (j). Mokány úr !

Lina. Szívesen látom. (Péter cl). Az inspektor iriár bejelenté.

Vilma, fejem tele van, magam akarnék lenni, fogadd te t. (El).

Vilma. Nehéz állapot szerelmesek közt bíróskodni ; minden

gyanú, minién vélemény való nálok, s a mi való, azt nem látják.

Mokány . (j). Jó napot ! Hallottam nagysád érkezését, s mint jó

szomszéd, magam is beköszöntök. Míg az öreg tanácsos élt, a fiatalabb

szomszédok eltt dugva volt nagysád ; nen.de jobb az özvegység?

Eszem a szívét ! Most öreg kér ne koccgjon.

Vilma (félre). Csupa szinteség !
— Tessék leülni. Mokány úr.

Mokány. Nem vagyok fáradt ; de ha egész nap a mezn járok

1 A második felvonásból. Mokány
Vilmát akarja megkérni, Lina tár-

salkodónéját, de összetéveszti asszo-

nyával, Vilmát Linának, ezt meg
?imannák tartván. Mokány eredeti

alakja Kisfaludy óta számtalan ki-

adásban él a magyar költészetben

(Baczúr Gaz.si, Szij Muki, Mokány
Bcrczi).
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vagy jól kiagarászom magamat, aztán hazajövök : akkor esik jól az

ülés, akkor nekivetkzöm, egy kancsó bor mellé ! eh !

Vilma. Hallom, nagy gazda Mokány úr.

Mokáwj. Ha nem verem is élire a pénzt, legalább könyökig se

kell vájkálnom zsebemben, hogy valamit lelhessek. De tudja-e

nagysád, mért jöttem?

Vilma. Ha megmondja, Mokány úr.

Mokánij. ííag3'sád inspektora nagy kópé.

Vilma. Hogy hogy ?

MoMmj. Lássa, nagysád, csinos húga van, velem el akarta
vétetni, mert kedvem pattant házasodni : de tudja a patvar, ismét

lebeszélt. Igaz, a leánynak sem igen kellettem
; azonban egv más

élemedettebb leányt ajánlott, kinek már bentt a feje lágya —
Vilma. És Mokány úr oly hamar kész volt a cserére ?

Mokány . Isten neki ! már csak megnézem ezt is.

Vilma. Hát csak úgy elszánásból házasodik ?

Mokány. Biz én nem is sokat turbékolok, nekem az asszony
segédnek kell s nem sóhaj tozónak.

Vilma. Igen bölcsen, de ábrándozás iiélkül is lehet szeretni.

Mokány. Ügy is akarjuk, pedig az az ajánlott oldalborda itt

van a kastélyban ; Vilma, nagysád társalkodója,

Vilma. Hahaha !

Mokány. Mért nevet nagysád, tán igen rút?
Vilma. Kérem, a választól mentsen fel.

Mokány. De a kontyot csak elbírja ?

Vilma. Kérem ! kérem ! igen furcsán kezd gyóntatni.

Mokány. Módja meg, igaz-e, hogy derék leány? mert annak
a Lombainak nem hiszek, sokszor hátat fordít az igazságnak ; mondja
meg, jó leány-e az a Vilma.

Vilma. Ajánlom magamat ! Mokány úr igen sokat akar tudni.
Mokány. Csakne fusson nagysád, ha rossz, ott hagvjuka faképnél.
Vilma. Én pedig ilyes kérdésekkel a faképhez utasítom. (El.)

Mokány. Beszélj vele, ha tudsz. Ármányos had az a fehér cseléd
;

összetart, ha nincs mit félteni egymástól.

Lina (félre). De azt az embert ismernem kell.

Mokány (félre). Ej be helyes ! min gömbölyú, eszem a szívét !

Szája olyan, mint a csutoraszopóka. — Maga Vilma, kökény szem
angyalom ?

Lina. Isten hozta Mokány urat !

Mokány (félre). Ej ej ! Az a bohó inspektor be eltalálta, ez
ugyancsak helyre üti. — Engem úgyse ! mentl tovább nézem,
annál inkább szúrdalja szívemet.

Lina (félre). Ennyi szépségre büszke lehetnék.

Mokány. Jer. tézzük egymást. Halld, kincsem, ha kell szeret^
itt áll egy ; tudod-e, hogy nekem tetszel ? Ügy, úgy ! csak süsd rám
azt a két álomkergett, te tajték te!
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Lina. Beszéljünk eg}'ebet, Mokány úr.

Mokány. De csak ebben maradjunk. Szeretsz, ha szépen kérlek ?

Lina. Mokány úr csalódik —
Mokány. Ha te meg nem csalsz, én nem értek ahhoz. Halld,

én földesúr vagyok, jószágom szebb magamnál, ha menyecském
akarsz lenni, itt kezem ! csak rajta szaporán ! csapj fel ! jer!

Lina. Csak távoldad tessék maradni.

Mokány. De a levegt is kiszorítanám közülünk, én mindjárt

is mátkámmá avatlak.

Lina. Vissza, uram ! min erszakoskodás.
Mokány. Csak ne kacérkodjál, úgy is tudom, nem m.egy szíved-

bl —• jer !

Lina. Vissza ! mondom ! Hej, Péter, Vilma !

Lomhái (jó Elekkel). Mit parancsol nagysád ? min zavarban

lelem ! ?

Lina. Ennek az úrnak különös módja van ismeretséget kezdeni.

Lomhái. Nagy Isten ! nem reménylem, hogy megbántotta
nagyságodat ?

Mokány. Mit veritek félre a hara)igot ? no bizony ! mintha oly

vétele volna, ha az ember arra való leányt úgy igazán jnegkér.

Lomhái. Min ronda beszéd ez mái^ megint ?

Elek. Mokány úr eltévedt, ez az asszonyság Köröndi tajiácsosné.

Lomhái. Oh, te füles bagoly, hol volt szemed ?

Mokány. Ej, be kár, hogy tanácsosné — de maga az oka, mért
oly szép. Lelkemre mondom — nem ! semmit se szók)k, mert ismét

ferdén ütne ki, azért ajánlom njagamat. (El.)

Lomhái. Engedelmet, nagyságos asszony ! ennek én voltam

ártatlan oka ! Vilmát ajánlottam neki.

ToUagi húzassáfja és hivatala.'

15. Xovembris.

Amice, feleségemnek annyira feldicsértelek, hogy általam csókol-

tat
;
pedig haragszom reád, hogy nem jöttél magad gratulátiód

helyett menyekzmre. Késn vetem ugyan szemedre ; de núkor az

ember megházasodik, eleinte olyan, mint az ittas, ki annyifélét

összegondol s mindég a kehely után nyúl ; de úgy rémlik elttem,
már józanodni kezdek.

Nem igaz, a mit sokan állítanak, hogy a házasság sirja a szerc-

lenmek ; már öt hónapja lesz, hogy Kózát haza hoztam, s most is

szeretem még ; de van is ám rajta mit szeretni ! Azonban az is igaz,

hogy az ember |3ármi sokat tanúit is, a szép nemet még sem ismer-

heti ki. — Róza is megváltozott ; mint leány alig szólt, a szemtl

1 Tollagi Jónás viszontagságainak
második részébl, melynek címe

:

ToUafji mint házas, Az egész kis c^lus

levelekben van írva, melyeket az el-

beszélés hse egy barátjához intéz,

i
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is félt ; most csupa élet, s annj'ft enyeleg, liogy niég. — szerencsés-

nek vallja magát : én arra csak mosolyogni szoktam ; de ha az ember
mosolyog, jele, hogy tetszik valami. Atyám most sokszor i^n együtt

a helység oszlópival, tán valamit sznek? majd meghallod, mert

ezentiil serényebb író leszek.

* ^gy tetszik, menyekzmrl még nem írtam ? pedig nagy pr»mpa

volt ám. A helység vénei is alig értek hasonlót. De ha az embernek
pénze van, nem mesterség pompát csapni

;
pedig hány csap olyan

is, kinek nincsen? Vannak is, hallom, kik orrolják megtisztelteté-

semet ; de ha az ember boldog, irigyeket talál.

Esküvésem még a városban nagy sírással, de csendesen ment
végbe. Lépfalvi ment elször, aztán én. Kamatiék adtak vacsorát,

s meglehetsen vigan valánk. Els éjjel majd virradtáig leckézett

atyám
;
pedig mfkor az ember csupa szív, vajmi nem szeret tanulni !

Másnap új sírás között elindultunk. Az egész utón nem tudtam :

házas vagyok-e ? egyszer akartam a sötétben Róza kezét megfogni,

de atyámét nyomtam meg, ki ezen szerelmes manipulációért dere-

kasan lehordott.

Haza érvén, házunkat már tele találtuk vendéggel ; édes anyám
kitett magáért, s minden asztal hajladozott a sok sütemény és fóze-

niény terhétl. Muzsika is volt, s midn biró m-am egészségünkért

ivott, kívül a csszök salvét adtak, s a mozsarakat is elperzselték.

Tánc kerekedvén, a korosabbak méltóságos lassúsággal lejtek a palo-

tást ; az ifjak nagy tripudiátióval sorba is, váltva is, a gombost-,
gyertyás-, dobogó-, sövény-, cicka-, farkas-, medve-, barát-, vánkos-
és csörg- vagy lapockatáncot ; végre mindnyájan derüre-borura jár-

ták a hajnalt. Majd három napig tartott a dinom-dánom, de nekem az

id soha sem volt hosszabb. Wrst-t is írtak lakodalmamra ; olvasd :

Tollagi Jónásnak kedves hitvesével

Szentelem én a dalt. múzsám kegvelmével :

Szerelem ! szerelem ! éltünk éltetje !

Általad varratik a szz fejkötje !

Nélküled a világ puszta siralomház.

A ki téged megvet, csak árnyékot hajház :

S bár keblünket néha mély sebre fakasztod.
Hamar begyóoyítja azt égi malasztod.
Te kötötted össze Kózsájával Jónást.

Es nekünk szereztél ily derék áldomást :

Tág torokkal légy hát dicsérve mindenkor.
ElljtMi az új pár I Ezt óhajtja — a kántor !

Ennek az embernek volna talentoma ; de múzsája a világért
sem mozdul, ha kancsó nem. áll eltte. Az egész ünnepen leginkább
kimutatta magát mézes-kalácsos kománk ; két fejéren öltözött
leányka által egy szörny nagy lobogó szivet küldött marcipánból,
mint szimbólumát v hív szerelemnek. Légv boldog.
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22. Novembrís.

Az ember mindég feljebb törekszik ; de ha az embert más tolja

magasra, dkkor ne kérkedjék ; büszkeség nélkül jelentem hát új

dignitásomat. — Tegnap — épen együtt ülénk Eózával, kötött,

én pedig azon tanakodtam : mivel mulassam ? mert az okos ember
is kifogy a beszédbl néha — midn atyám, olyan képpel, melyet
nagy dolgoknál szoktunk mutatni, hozzánk lépett. Gyermekek !

—
így szólott — a szerelemnek van ideje, de a világ is megkívánja
figyelmünket ! Ezután markába ütvén ki pipáját, kezét vállamra
tévé s mély hangon így szólt : Fiam, Jónás ! én a közügyért eleget fára-

doztam, már nyugalomba teszem magamat, s dolgaimat ifjabb vál-

laidra hárítom ; te lesz a helység pennája ! A tanács nótáriusnak vá-

lasztott, én csak a f inspekciót tartom fenn. Vidd ügyes méltósággal,

s a Tollagi név dicssége fölmarad.— öltözz és jer a tanács szine elébe !

Tudod, barátom, én nagyságra soha sem vágyódtam ; de ha az

ember véletlenül valami lesz, mégis örül.— Felöltözvén, elmentünk a

helységházba. Biró uram jeles beszéddel fogadott, atyám neki ékesen

felelt ; már én készültem valami fontosat mondani installációmra s

készségemet demonstrálni, midn a kisbíró berohan : Uraimék !
—

monda — huszárok jönnek téli szállásra, már a kovártélycsinálók

meg is érkeztek. Ezen hir félbeszakitá az iktatási ünnepet ; a bírák

szétfutkostak a polgárokat tudósítani, engemet pedig atyám hiva-

talos szobájába vezetett, hol a felsség rendeleteit olvastuk.

E hivatalt alig nyertem volna el, ha többen a tanácsbeliek közül

atyámnak nem tartoznának ; de az obligációnak olyan influxusa

van az emberre, hogy azt is megteszi, a mit nem akar. Róza mind
ennek nem örül, tán fél, hogy majd kevesebbet lát a jó lélek !

Többet Írnék, de a trombita engem is talpra kiált, s mig aa

ember új valami hivatalban, mindig buzgón viszi.

Honvágy.

Sötét olajfák illatos hüsében
Ül a bus vándor, köiiy ragyog

szemében,

S mélyen sóhajtva vissza-vissza-

néz !

Kedves hazája tn fel képzetében,

Hajlékát véli a távol ködében,
8 örömreszketve nyúl felé a kéz.

Az esti szell honnyelvét sugallja,

Szeretti nyájas üdvözlésit hallja

A szép csalódás szellemajkaiai

;

Ujúlva kél a múltnak égi kéje,

8 vidám alakként lengedez feléje

A boldog sejtés fellegszárnyain.

Szülföldéig terjed láthatára,

S békén mosolygva csendes al-

konyára
Édes felejtés karján ringadoz

;

S mint egykor si háza szk köré-

ben,

Els vágyási lobbadó hevében :

Könnyit li^ebellel ifjan álmadoz.

^ Olasz- vagy délfranciaországi

bujduí^ása alatt készült, eredetileg

Zrínyi-strófákban

késbb át.

ebbl dolgozta
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De ali ! sietve tündérképe illan,

Midn a déli nap halmára villan,

S dics felséggel a nagy térre száll
;

Fennérzi most, mily messze szép

hazája !

S bár itt szelídebb ég mosolyg
reája,

A sínlü szív nvugpontra nem
talál.

Örök tavasz bár aüldell itt körüle :

Ott a természet téli gyászra dle.

8 hegy-völgyet zord fagy, zúz,

köd, hó tetéz :

De ott szabad ! s a gazdaglét ölébl,

A földi szépnek büszke lakhelvé-

bl
Vadon berkére vissza-visszanéz !

Megy a bús vándor sorsa végze-

tében
;

De él hazája bánatos melyében,

S andalgva meg-megáll minden
fokon

;

Keletrl tér felhket köszönti,

Keservit tördelt hangokon kiönti,

8 elszenderl mohlepte sírokon.

Borongva járdái kérked vidékin.

A régi nagy kor roppant omla-

délan.

Hol minden honni hst elidéz.

Kik tettükért bár nem nyertek
magas bért.

Bér nélkül tudtak halni a hazáért

:

Azon dicskre vissza-visszanéz.

Az élet telje bár gyönyörre inti,

S biztatva útját friss rózsákkal
hinti.

Kényén röpítve ösztönárjait

:

De túllebegve hont-esd reménve,
A külföld minden bájos tüneménye
Nem oltja lelke csendes vágyait.

Szakaszt is néha kellemes virágot,

Csak félig érez minden boldogságot,

Nyiltában hervad minden éle-

mény
;

Szelíd hségért lángol indulatja :

Mi itt magát lágy készséggel mu-
tatja.

Múló hab, színlett kegy, csalóka

fény.

S tovább-tovább niegy, míg a cél-

hoz ére.

Hol mindaz, mit hajdan fellengve

kére.

Édes valóra létesülni kész :

Bár a szerencse nyílt ölébe zárja,

S körültündökli a hír csillagárja.

Míg szíve ver, csak vissza-vissza-

néz.

Mohács.

Hs vértl pirosúlt gyásztér, sóhajtva köszöntlek,

Nemzeti nagylétünk nagy temetje, Mohács !

Hollószárnyaival lebegett a zordon enyészet
S pusztító erejét rád viharozta dühe,

S vad diadalma jelét robogó villámival itten

Honni vitéz seregink holttetemikre suté.

Tomori ! büszke vezér ! mért hagytad el érseki széked 1

Nem halt volna hazánk dísze, virága veled.

Harc tüze lángítá bizton viadalra kikelteti'.

S érted mennyi dicsk estének áldozatul !

Szk vala egy ország, be kicsiny most néma lakásod
;

Tárogatód megsznt, rozsda eínészti vasad.
Nyugodj ! rajtad üzé dölyfét a^ csalfa szerencse

;

A. békít sír enyhe takarja porod.

Hány fiatal szívet, tele sok szép földi reménynyel,
Sujta le kegytelen itt a riadó csatavész !



Klte kies tavaszán Icora sírt iiáiiy iíju talála,

Kit nemrég az öröm lágy öle ringata még !

Dísztelen itt fekszik, deli termete összerutítva

,

Száguldó paripák vas szegü körmök alatt
;

8zöghajn fürtéivel nem játszik kedvese többé.^

Vér- s tapadó portól elmerevedtek azok.

Hasztalan áll az utón váró hive friss koszorúval.

Nem jön-e bajnoka még, félve, reményivé vigyáz :

Hogyha levél zördült, t sejteti véle szerelme.

Néz, pibeg, arca tüzel, s keble feszülve haboz.

Ah ! de hiába tekint a távol lenge ködébe :

Elmarad a kedvelt, s érzete búnak ered.

Végre megérti Mohács veszedelmét
;
gyönge virágként

Hervad el a szép szz néma keserve között.

Sírja felett enyeleg suttogva az alkonyi szell,

S a hség csendes angyala rzi porát.

Mennyi nemes bajnok, méltó sok századot élni,

Fénytelen itt szunyád s k se mutatja helyét !

Ösi szabadságért harcolt bár férfikarokkal.

Kendzavaró hévvel 'vérbe fürösztve vasát :

Ámde hol ollyan ers, kit meg nem dönt sok ezer kai

Testhalmok közepett küzd, noha élte szakad,

Sínli szokott terhét tzménje, nyihogva kapar, vág.

Rugdal, rázza fejét, hosszú sörénye lobog.

Elszáguld, haza tér, s így hírli vitéz ura hunytát.

Kit reped szívvel, hölgye zokogva sirat

;

Míg sürü könnye apad s is h férje után hal,

S a kiürült jiáznak csak düledéke marad.

A tölgy, mely zivatar közt annyiszor álla kevélyen.

Dltében viruló ágait így temeti.

Hány bajnok hala így, de csak a boldog leli béiét,

A meggyzöttnek csillaga véle tnik,

így hamvadtak el k alacsony mohlepte gödöiben :

S a feledékenység éje borítja nevök.

Hantra dül a pásztor s fütyörészve legelteti nyáját,

És nem tudja, kinek hspora nyugszik alant.

Titkon mégis eped, szomorú dalt zengedez ajka :

A hs -árnyékok csendesen ihletik t.

A csatasíkon mély borulattal ballag az utas,

Elgondolva : min kétes az emberi sors
;

Néz és elkomorul s lesütött szemmel halad ismét,

Felpattant sebeit belseje érzi maga.

Ott, hol az esti sugár ^zfátyolt nyugtat az éien,

Mintha födözgetné, hogy ne tekintse szemünk :

' Ott vergde La]os, rettent sorsú királyunk,

Slyedcz lova érc hímzetü terhe alatt.

Hasztalanul terjeszti kezét, nincs, nincs, ki segítse I

Bajnoki elhulltak, ]iincs ki ^feloldja szegényt !

Tátogat a mélység, aranyos páncélja fakó lesz,

8 összezúzott testét hab fedi s barna iszap.



Ekként halni kinos ! s kegyalak ! neked életed így tnt !

Veszteden a magyar ég napja sokára leszállt.

Ifjii valál, örvényt nem sejtvén szörnyen adózál ;

Szenderg porodat béke lebegje körül !

Hajh ezt visszavonás okozá mind, s durva irigység :

Egységünk történ törve hanyatla ernk.
A sorvasztó lánc így készüle árva hazánkra

;

Nem ! nem az ellenség, ön fia vágta sebét.

Gyász emlék vidék ! mi sok ínség kútfeje lettél

:

Párolgó mezeid bánatos oszlopa ez.

Nagygyá lett Szolimán ggét Buda ormai nyögték.

S kénye vadon dúltán annyi viszályra jutánk.

Hány szz fonnyada el zsarlónknak karjain ekkor.

S 1 Duna szke vizén hány rabok úsztak alá
;

Birtok nem vala már, idegen lett a magyar otthon,

Félhold kérkede szét városi -tornyairól.

El ! ti komoly képek ! ti sötétség rajzati félre
;

Üj nap fényié reánk annyi veszélyek után.

Él magyar, áil Buda még 1 a múlt csak példa legyen most,

S égve honért bizton nézzen elre szemnk.
És te virulj, gyásztér ! a béke malasztos ölében,

Nemzeti nagyiétnk hajdani sírja, Mohács.

Rákosi szántó dala.

Mirl apám nagy búsan szólt.

Hogy itt hajdan szebb élet volt,

Érzi szívem s felsóhajtok,

A mint Rákos terén szántok.

Hol Mát yas, az igazságos

Te láttad t boldog Rákos !

Tán itt nyargalt hajdanában.
Hol én szántok mostanában.

"Mondják, itten vitéz urak
Összegyltek, tanakodtak :

S ha csatára trombitáltak.

Mint a sasok, víni szálltak.

Eltntek k : Rákos, te állsz.

Mezdön hány embert táplálsz,

Haj, de magyart alig látok,

S nehéz szívvel tovább szántok.

Pest-Budáról sok nép kijár,

S alig érti nyelvnket már,

Hej ! ma-holnap a magyar szó

Ritka, mint a fehér holló.

Hs szél támad onnan felül,

Zúgó szárnyán sötét köd ül.

Tán a por is e szép mezn
Nemes szívek hamvából jön.

Barna leány, a falubul !

Hej, ne igyál a Rákosbul

!

Magyar csonton foly a vize,

Könyektül sós annak íze.

Rákos ! Rákos ! hova lettél ?

Szép híredbül de kiestél !

Fáj szívem, fáj, ha ezt látom,

S hazám földjét sírva szántom.

S/üir»földeni szép liafára . . .

Szülfi'ildem szép határa,

Meglátlak-e valahára l

\ hol állok, a hol megyek.
Mindenütt csak feléd nézek.

Beöthy: Irodalointí.rtéiiet. II.

Ha madár jön, tle ké'dem
Virúlsz-e még szülföldem ?

Azt kérdezem a felhktl,
Azt a suttogó szellktl.

10
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De azok nem Vigasztalnak,

Bús szivemmel árván hagynak.
Árván élek bús szivemmel,
Mint a f, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem,

Hej, tled be távol estem !

Távol estem, mint a levél.

Melyet elkap a forgószél.

Vedd sarlódat.

Vedd sarlódat, édes kincsem.

Aratni jer most én velem,
Te melletted, édes rózsám,
Mindjárt jobban megy a munkám.

Danolj, rózsám : a nótában,
Mint szivünkben, szerelem van,

Szép is a dal, ha szerelmes.

Bús legyen bár, mégis kedves.

Kösd be fejed a kendvel.
De szép orcád ne takard el.

Virágos kert az énnekem,
örömimet onnan szedem.

Nagyon süt a nap dél felé,

Pihenj le a kereszt mellé.

Dlj szrömre, édes rózsám !

Enni majd hoz édes anyám.

Én addig a kútra megyek,
Hogy friss vízzel enyhítselek.

Ha csókot adsz érte, rózsám,
Hárommal megköszöni szám.

Aratgassunk aztán megint,

Míg az este álomra int :

Ád az Isten így kenyeret,

így veszlek el majd tégedet.

Eprész-leáuy.

»Halld, édes anyám, melegen süt

a nap,

Forr szinte a vér az erekben
;

Meghteni kis kosaramba megint
Epret szedek ott a berekben.*

így szól deli Ilma s a völgybe röpül.

Kis lába nyomának a f is örül.

S ott a mogyorós sürü lombja
között

Eprét szedi gyönge kezekkel

;

Hollóhaja hattyunyakára omol,

Habkönny lebegtin alá-fel.

A csintalan ág le-lehajtva magát,
Fölleplezi gömböly keble havát.

Majd állva a tó sima tükre felett,

Andalg ; mi tz ég fel a vízbl ?

Bár önszeme lángja* belle ragyog,

Mint égi sugár a sötétbl.

S mig karcsú alakja virágra borúi,

Csillagtalan a víz is elkomorul.

Most víg dalolással a gyepre pihen,

Es illatozó koszorút fz.
Egyszerre kopó riad, ing a bokor,

Döbbenve szíikik fel a szép szz,
S míglen hüledezve a zajra vigyáz,

Elébe kizörren egy ifjú vadász.

Néz Ilma s zavartan iramni akar,

Oly édesen esdik az ifjú :

»Ö, lányka ! szemed nyila szívbe

talált,

Kéj rengeti habjait és bú
;

Adj bút, de maradj ! nyerek azzal

is én,

A bút is ölelve körödnek egén.«

Szép Ilma pirul, de iramni felejt,

Leszögzi a feldagadó szív

;

Oly nyájas az ifjú, alakja nemes,

Tekintete oly meleg, oly hív.

S mint két tzi lángozat egybe
vegyül,

'A két rokonérzet is összehevl.

S hs árnyon a fülmile lágy dala

közt.

Oly édes-enyelgve bolyongnak,

Míg a hegyeken remeg alkonyi

fény,
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S a vártorony érci lekongnak,

Elválnak epedve s a vég búcsúszó,

Csók villanat, mélyen a létbe ható.

Felraj zik az élet az ifjú felé,

S kéjt üzget a lyányka hevével
;

Mily rózsavilágba nem álmodozék,

Eltelve a múlt gyönyörével ?

öt látja szünetlen, az szeme

int.

Ha bizton a csillagos égre tekint.

Ködszárnyakon illan a rémletes éj

,

Bájszínben özönlik az új fény.

Berkébe repül deU Ilma viszont.

Hol megjelen a szeretett lény,

Ügy képzi ;i s lm lomb zörög, zfi

szalad,

Oly szk leszen oly teli, keble alatt.

Ott várja esengve, sóhajtva nevét,

Elhangzik az illati lebbel ;-

8 mint kémli habozva, lel öblös

edényt,

Megtöltve aranynyal, ezüsttel :

Oh, csalfa szerencse ! kegyednek
ölén;

Csak néma keservre szegényülök

én !

így búsan a lyányka, de anyja

örül,

S fennhirdeti magzata sorsát

;

A hír repes és gyalog és lovakon
Agg és fiatal lepi házát.

Pór és nemes hódolatára kelé.

Vágyók frigyesülni örökre vele.

»Szép lyányka ! mi báj lelieg

arcaidon ?

Nem földi az, égi lehellet.

A szegf szagatlan, a rózsa komf)r,

Valód magas ékei mellett !

A líli(m\ éjszin, a viola vad,

Tled csak kellemek árja fakad \«

így aengi sok ifjú a lyányka díszét,

Zengtébe lihegve szerelmét.

De Ilma szivében a berki vadász,

Nem tünteti másra figyelmét,

S bár nem leli, érte,' csak neki él.

Kin járja, mosolygva hív érzetinéi.

Egy tél halad így ; kiesülve megint
Zöldéinek a barna virányok,

Eprészve sürögnek a lenge hüsön

Sugár tagú fürge leányok.

S mint a tavasz angyala tnve elé.

Száll Ilma is édeni völgye felé.

S ím, harsog a kürt, a kopó riadoz,

Több férfi tün a eürün által,

S egy tetemes sz, a vidéknek ura,

Lép Ilma felé komoly arccal.

Szemlélve sokáig az elpirulót,

így ejti a büszke határzatu szót :

»Berkembe te kincset emelni szíi-

kél,
^

lm mostan elére hatalmam !

Ismerd uradat : de szelíd leszek én.

S inkább megelz bizodalmam
;

Sors kincseket, én deH férjet adok,

Kit szíved is áldva elégleni fog.*

önvérem az, si nevére dics,

Szédelghet-e álmád ezen túl ?

Nézd ott a tetn ama büszke falat.

Az jut neked hölgyi lakásul !«

Azt mondva, egy ifjat elébe vezet

Üj frigyre, hogyannak ígérne kezet.

»Vedd tlem a kincset, a bánat-

adót !

Gyöngygyei fizet értfl szemem
csak

;

Véredhez emeld fel a névre dicst,

Hagyj engem a berki vadásznak.«

így ömhk a szz nemes érzetibl

S elillan az agg s köre nézti ell.

»Szép völgy ! te kínom s örömimbe
szövött,

Ah ! tled is elszakadok már.
Bút zeng a madár s kies árnyaidon

Önkény s nem a h szerelem vár.

Zíildelj vígan ! elhal az égi re-

mény,
Hs fáid alá soha nem m'^'-vok éii.«

Képzf - Illatus szellvej.
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Míg küzdve imígy a leányka bo-

rong.

Ellepve az ut lovagokkal

;

Mind ünnepi célra közelgnek azok,

Szép nászi selyem lobogókkal.

S bgy karcsú vitéz aranyos pari-

pán,

Lejt kéjre derülten e nászok után.

A vár ura j s gyürüt, ékes övet

S több nagybecs mátka -ruliát

hoz.

Néz Ilma, csodálja liimes javait,

S így válaszol a kegyes agghoz í

»Fényl ugyan, ah ! de hideg ju-

talom :

Pártám csak a h szerelemnek

adom.«

»Annak jut az, Ibna ! viszonz az

öreg.

lm kedvesed atyja ölel meg.
Gondom vete cselt,kitanulni szived,

Gyztél, hiven élve hívednek.

«

Int, s míg deli Ilma varázslata múl
Szép berki vadásza szivére simul.

Kisfaludy Károly halálos ágyán.



KATONA JOZSEF.i

1792—1830.

Báuk bánbúl.

Tiborc (bizalom s félelem között

besomjiolyog). ^

Bánk bán, nagyúr ! Jó reggelt !

Bánk. Ütonálló !

T. Igazán ? Lehet meglátni ké-

p nien ?

B. Minek is becsület emberek
között ?

T. Való igaz ! megszült a fejem.

B. Miért'?

T. Idm eljárt, jaj és panasz közt

B. Azért teremtettem —
T. Köszönöm. Ma már

Nem háborogsz úg}', mint az
éjtszaka.

B. Munkálkodó légy, nem pa-
naszkodó —

T. Oh, istenem ! tekintenél csak
egyszer

^

Házamba, élve látnád a panaszt
Eltted. Mért valék becsületes !

Holott gazember levén, mostan ie

Tied lehetnék. —
B. Mely boldogtalan

Az, akinek bármely bilincsei

Eoldogtalan módon oldoznak el !

^ Életét és munkáit lásd az írod.

tört. 39. A közlött mutatvány a III.

felvonás negyedik jelenete. Tiborc
jo' bágy elpanaszolja Bánknak az
ország nyomorát Gertrúd és az ide-

genek uralkodása alatt. Az egyszer
ember elkeseredett beszéde egyik
remeke a drámai jellemrajzolásnak.

Bánknak egész valója fel van kor-

bácsolva az elbbi jelenet hatása
alatt, melyben szerencsétlen felesé-

gével állott szemközt. Tévedez gon-
dolatai, kitörései, töredezett válaszai

kitn vonásai mind egy fölzakla-

tott lélek festésének.
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T.Oh , mint örültem , hogy szabad
levek !

B. Mikép örültem én bilincseim-

nek !

T. Hiszen való, hogy jó is az
;

de már
Mióta a merániak —

^

B. Hah — oh !

T. Sok pénzre van szükségeik
;

és mivel

Mi annyit adni nem tudtunk, tehát

Sovány nyakunkra izmaelitákat

Ültettek ! Ez már égbe kiált

!

B. Piha !

T. Míg trhetem, trtem be-

csületesen
;

Most már gazember is lennék, de

kés !

Ösz f, Iciszáradt kar : hová me-
gyek ?

B. Haramja, — nincs itt más
kigázolás !

T. Ma éjtszakán elször kezd-

tem el

Próbálni azt a mesterséget ; oh

Hiszen beteg feleségem és öt éhes

Porontyaimnál szívem majd ki-

ugTott ! [azt.

De látja isten, hogy nem értem

Lenn a királyi ház eltt soká

Ölálkodék. Vígan valának abban,

És sokszor azt vettem csak

észre, hogy
Nyelvem kiöltem, mintha azt

akarnám
Felnyalni, amit ott fenn cUo-

csoltak.

Akkor lopózkodtál be . a kapun
;

Haliám az rzvel beszédedet.

Én is tehát utánad mentem, és

Mivelhogy azt meg tudtam mon-
dani.

Ki ment be oly titokba ! mindenik

Azt hitte, Bánk bánhoz tartozom.

B. Pih ! minden e szerént te-

hát hamis,

S megcsal, keresse bár az em-
ber a- [tassa

Hol akarja, legtisztábbnak mu-
Magát ; de egyben mégis mocs-

kos az.

T. Miért bélyegez meg a

szükség vele !

B. De hogyha jól meggon-
dolom : maga

A tiszta hívség, oh ! — de ej !

mi meg-
Goudolni is való van itten ? a

Hívség, kisértet, melyrl min-
den ember

Fecseg, de még nem látta senki is.

T. No, édes istenem ! ismét

azt hiszem, hogy
Velem beszél.

B. Beszélj, beszélj ; igen

Jól hallom éji panaszod : de a

magam
Panaszsza is beszél.^

T. Uram teremtm !

Még a nagyúrnak is van ? —z

No 'hát

Nem vétek a szegény Tiboré-

nak, egy
Titkos szövetségben hitét letenni

B. Hah ! ezt hogy elfelejthe-

tem. Istenem !

T. , Víin más kigázolás ? Y\-

tézkedést

Ugyan ne várjanak tlem ; de hisz

A háborúban szabad fosztani.

E gondolat legjobbnak látszatott.

B. (Búsan néz ki az ablakon.)

Magyar hazám !

T. A jó merániak
Azt háború nélkül is megteszik,

mert
Hisz a zsidók eleget fizetnek, a

Kiket tulajdonképen tán nem is

1 E Merania nem a mai Meran, Dél-

Tirolban, hanem a dalniát-albánjiegy-

vidék, melyet egy bajor nemzetség
birt, mint a 'fnagyar korona hbérese.
E vidék urai hol a Dux íJalmatiae.

hol a Dux Mcraniac címet viselték.

' Bánk félig Tiborc panaszaira felel,

félig magában beszél. Fölzaklatott

lelkének háborgása e két úton nyilat-

kozik. Saját személyes bajától azon-
ban, a mint Tiborc tovább panaszko-
dik, mind több figyelemmel fordul az

ország közös nyomorára.
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Lehetne embernyúzóknak nevezni

;

Nyúzásra br kívántatik, holott

Azt a merániak magok lehúzták

Már csontjainkról ; így tehát ezek

A húsba kénytelenek bemetszeni.

Igaz, hogy a metéltetett sikolt, de

Hisz arra nem szükség hallgatni,

csak

Haszon lehessen. — S a Nagy-
asszony — ?

(Keser megvetéssel lódítja el a

kezét.)

B. (Fejét az ablakfához nvom-
va.) Oh!

"^

.

T. ö cifra és márványos házakat
Építtet, és mi — csaknem meg-

fagyunk
Kunyhónk sövényfalai közt.

B. Átkozott !

T. ö csordaszámra tartja gyü-
levész

Szolgáit! épenséggel mintha minden
Hajszála egy rzt kívánna ; sok

Meránit, olykor azt hinné az ember,
Hogy tán akasztani viszik, úgy

körül

Van véve a léhtktöl : s mi egy
Rósz csszt alig tudunk heten

fogadni !

Ö táncmulatságokat ád szüntelen.

Ügy, mintha mindég vagy lako-

dalma vagy
Keresztelje volna ; és nekünk
Szívünk dobog, ha egy csaplár-

legény az

Utcán élnkbe bukkanik, mivel-

hogy
A tartozás mindjárt eszünkbe jut.

A jó merániak legszebb lovon
Ficánkolódnak ; tegnap egy kesej,

Ma szürke, holnap egy fakó ;

—
nekünk

Feleség s porontyainkat kellé be-

fogni,

Ha veszni éhen nem kívánko-

zunk.

Ök játszanak, zabálnak szüntelen.

Ügy, mintha mindenik tagocska

bennök
Egy-egy gyomorral volna áldva :

nékünk

Kéinényeinkrl lepusztulnak a

Gólv'ák, mivel magunk emészt-

jük fel

A hulladékot is. Szép földeinkbl
Vadászni berkeket csinálnak, a-

Hová nekünk belépni sem szabad
;

S ha egy beteg feleség, vagy egy
szegény

Hinils gyerek megkívánván, le-

sújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént ki-

kötnek
;

És aki száz meg százezret rabol.

Bírája lészen annak, akit a

Szükség garast rabolni kénysze-

rített.

B. Hogy úgy vaái !

T. ök monostort, templomot
Építenek, hol úgy sípolnak, úgy
Megzengenek, hogy a zarándo-

kok
Táncolni kénytelenek a sáros

utcán :

Nekünk pedig nincs egy jó kön-

tösünk,

Melyben magát az ember egy
becses

Védszent eltt mutathatná meg a

Templomban.
B. Oh ! buzogj vér ! csak buzogj !

T. Hahogy panaszkodni aka-

runk, elbb
Meg keU tanúinunk írni, mert az ily

Szegény paraszt az úr elébe nem
Mehet be többé, — úgv rendelte

Béla

Király, s merániak hasznát veszik.

Hisz összekarmolázná a szegénynek

Patkója a szép sima padlatot !

S ha tán utolsó fillérünkre egy
Törvénytudó felírja a panaszt :

Ki írja fel keserves könnyeinket,

Hogy jó királvunk megláthassa azt?

B. Te isten !

T. El kellene pirúlniok

Midn ezüst-aranynyal varrt övek
Verdnek lábszáraikra ; mert
Véres verejtékünk gyümölcse az.

Lelkemre mondom, egy halotti

fátyolt

Kötnének inkább á hasokra, leg-
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Alább csak úgy külsképen mu-
tatnák

A gyászt azon szegény nyomo-
rultakért,

Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal

A sírba döntenek.

B. Trj békességgel —
T. Trj békességgel : ezt pa-

polta az

Apáturunk is sokszor ; boldogok

A békességesek, mert isten fiainak

Hívatnak, — úgv de tömve volt

magának
A gyomra ! Istenem ! mi haszna !

ha
Szorongat a szegénység : a pokolt

Nem féljük, a memiyország sem
jön oly

Szép színben a szemünk elébe.

B. Kirontjuk a korlátokat, le-

zúzzuk

A jó barátot, ellenséget ; és

Aztán, ha célra értünk, sírni kell

csak.

Szánom keserveiteket, emberek

!

T. (nevetve.) Te szánsz, nagyúr !

oh a magyar se gondol

Már oly sokat velünk, ha a zsebe

Tele van, — hisz a természet a

szegényt

Maga arra szánta, hogy szülessen,

éljen.

Dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és

Meghaljon ! Ügy van , úgy ! Es-

mérni kell

Az élhetetlenek sorsát, minek-

Elötte megtudhassuk szánni is.

B. (haraggal tekint reá, de szeme

a Tiborc homlokán lev
sebhelyen akad fel.)

T. (észreveszi, s kevés hajával

icvekszik eltakarni.)

Huszonhat esztend eltt vala ez,

Még gyenge ifjú voltál, — Jade-

ránál

Egy rósz velencei akart tégedet és

Atyádat — Ej hisz az régen

vala?i
B. (Tiborc homlokát megölel-

vén, jnelléhez szorítja,

majd egy erszényt nyom
a markába.)

Engemet s atyámat ? menj, menj,
menj, Tiborc.

T. Szép pénz ! de adhatsz-é hát

mindenik
Szkölködnek ? Visszaadja -e

Ez a halottakért hullt könnyeket ?

Ha mást nem adhatsz, úgy annál,

kinek

Adsz, még szegényebb vagy. Vi-

gyázz, hogy egy
Zsivány tömött erszényeiddel

együtt

Ne lopja el nagylelkségedet.

B. (méltósággal) Tiborc [Tiborc !

kivel beszélsz ?

T. (térdre rogyik.) Uram-
Istenem ! hisz azt akarom, hogy

vesszek el.

Én nem vagyok gonosztev, azért

nem
Bátorkodók magamat elölni, mert

Isten haragjától félek. [az.

5. Tiborc!

Menj, menj, keresd fel asszonyo-

mat, s ha meg-
Találtad,úgy jöjj s várakozz reám.

Haza mentek — ott megmondha-
tod, hogv él

Még Bánk.
T. Igen— kedves szomszédok ! él

Még Bánk atyánk ! fogom kiáltani.

(Sírva elmegy.)

1 A velenceieknek hosszú háborúja

volt III. Bélával Zára vagy Jadra

miatt. Egyik epizódja 1190-ben a

I

tranii tengeri csata, melyben a nia-

I

'gy^i'ok voltak a gyztesek. Tiborc

I

talán erre az ütközetre vonatkozik.



FAY ANDRAS.i
1786-18fiá.

A Különös Végrendeletbl.

Csörgey tanácsos egy nagyot prüsszentett és megholt.
— Prosit ! kiált szívességgel az ágya fejénél ül testvére, az

öreg Csörgey ezredes, ki viszonköszönetet nem kapván, aggodal-

masan tekint öcscsére s ennek merevedett szemein a halál zá-szlóját

látván kiütve, ijedten ejti Bethlen Gábor korabeli izmos pipáját a

lábainál hortyogó mopszlira.
— Kiszenvedtél tehát jó öcsém ! — szólt fojtott hangon az

ezredes ; befogja jobbjával testvére szemeit, baljával pedig barázdás

arcain, leperg könnyeit törli. -^ Menj békével, kedves öcsém s

készíts az ismeretlen földön számomra is kvártélyt ; követlek nem-
sokára !

i Jroclt. 11. k. lU.
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— Oda van szegény ! — ezt kiáltja agg húgának, Margit kis-

asszonynak eleibe, ki kedves ölebének sikoltására, lélektelen tört

a harmadik szobából el ; oda van szegény !

— Uram ne hagyj el ! hát mi lelte ! — kérdé visítva a kisasszony

s ölebéhez riad. — Már tudom n.'egint az az átkozott nyolc ágú
sarkantyú — -

— Frakk !
— kiált boszúsággal az ezredes, ki ezen köntösnemet

soha sem szívelhetvén, nevén szokott káromkodni s ez csalhatatlan

jele haragja kitörésének ;
— frakk ; ez van oda ! — mond s az ágy

felé mutat.
— Ez is ? — kérdé csodálva Margit s csakhamar megeredt

szemének zápora.

De könnyei a megboldogult tanácsost illetik-e, vagy a pipa-

májat kapott mopszlit ? mind ez ideig titok a tudósok eltt.

Elég az hozzá, hogy csuklások között síra ; mire az orvos is,

ki az oldalszobában Don- Quichottot olvasá, berohan s megértvén
patiense megdicsülését : — Lehetetlen : — kiáltá s literéhez kapa :

ennek lehetetlen vala még meghalni ! Az én számolásom szerint

még két hónapig —

•

— ördögadtát ! tán csak nem gondolja ön, hogy megfojtottam

öcsémet !

— Isten rizz, domine illustrissime ! de én valóban meg nem
foghatom — én mindent elkövettem ezen drága szövétnek éleszt-

getésére s dicsekedés nélkül mondhatom, már félév óta injuriázom

vele a halált. Méltóztassék azt nekem kegyesen megengedni nagy-

sád, hogy különös értekezésben, napfénynél világosabban mutat-

hassam meg kollégáimnak, hogy a tanácsos urnák még lehetetlen

vala meghalnia. A becsület elbbvaló mindennél.
— Isten hírével ! — felel boszúsan az ezredes s egy ablakban

hátat fordított az orvosnak.

Nem sokára megszólaltak a harangok ; az ezredes srbben
törlé könnyeit, a kisasszony pedig az illedék szertartásához képest

oly jajveszékeléshez kezde, hogy a cselédségen kivül, még az udvar

agarai is accompagnirozásra indíttatván, csakhamar oly siralmas

gyászt ölte az egész Csörgey udvar magára, mint milyenben meg-

vétele alkalmával Trója lehetett.

Meséibl.

1. A fiatal daru.

üszszel egy költöz darucsapatot a legöregebbik vezérlé. Halk-

kal, de folyvást halada az ék, mégis az ifjabbak békétlenkedni kez-

denek a tunya késedelmen. — Ereszsz engemet az ék élére, bátya,

— szól végre a legtüzesebbik közülök, — tél vége vet így bennünket

haza ! — Átveszi a kormányt s utána villámsebességgel hasít elre
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az elutazó csoport ; de nem sokára lihegni kezd az ifjú kormányos,

tüze lankadni s tikkadó melle fulladozni. — Vedd, kedves bátya

a vezérlést vissza, így rimánkodik ekkor, bocsánatot esdekelve.

Látom én, hogy csak gyors, tüzes tettre való az ifjú ; a hosszas kit-

rés munka kormánya pedig a tapasztalt kort illeti.

2. xi (jólya utazásai.

— Jó néném ! — mond a gólyának a galamb, — honnan van

az, hogy ti világot láttok, vizet, szárazat, hegyet és völgyet bekalan-

doztok, jót, rosszat tapasztaltok, széles meztök van tudomány-

tokát, izlésteket kiképeznetek : mégis egyik tavaszon úgy mint a"

másikon, egyaránt egyszeren, mondhatom durván fészkeltek,

csömörös Idgyót-békát faltok, kelepeléstek sem akar finomabb dallá

vagy fütytyé idomulni ? De ezeken még túlnéznék, csak látnám,

hogy valami jó tanulságot, idves találmányt, szokást hoztok olykor

hazátok szárnyasinak haza ! de semmit ! éppen semmit. — Csodá-

lom, szelíd húgom, — felel a gólya — hogy költöz gólyának hazát

emlegetsz, ö vendég mindenütt, j s megy, nem hazát, nem tudo-

mányt, Ízlést keresve, hanem — nyarat és tavaszt ! Fészkel és fal

mindenütt, hol ezeket találja, és mi jobbra, többre érhetne örök

utazástól és falástól a jámbor ?

Némely absentistánk !
^ ím apologusod !

3. A zsámboki jegyz.

Zsámbok bírái és jegyzje a falu korcsmájában áldomást poha-

raztak. Percenként hangosabb ln a beszélgetés, tüzesebbek a viták,

és szaporább pohárjárással gyorsabbak a kézjárások; de kivált a

tudákos jegyz, falu eszének kívánván hitelesíteni magát, újabb

meg újabb állításokat hordott fel, miknek egyike ütközbb ln a

másiknál; s önelégelten legelt hallgatói száj tátott csodálkozásán.

Most ötlék ködös eszébe, mit az uraság asztalánál egykor Kantról

lese el. — S mit mondanak birák uraimék, — így szól oktatói komoly
ünnepélylyel, ha azt állítom, hogy egyikök sem tudja : milyen való-

sággal s magában ez a bor, melyet iszunk ? — Mit ? — felpattant

egyszerre az öreg bíró, ki eddig állát könyökére támasztva hall-

gatott, — látom a kalap alá buttyant nótárius uramnál ; magam
vettem Szadán a bort s ne tudjam, milyen ? Talán biz azt akarta

érteni, jó uram, — mond lángoló szemekkel s a bíró pártján szívet

kapva a korcsmáros, — hogy megkereszteltem a helység borát ?

1 A külföldön él magyar uraknak
(absentisták) szól, kiket a reform-kor
szónokai és költi sokat ostoroztak.

Legkeserbben Petfi A külföld

magyarjaihoz írott költeményében.
Kerényinek is van egy csinos költe-

ménye ellenök : Hol a hírhedett cím-
mel.
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— De, komám uram, — mond borús mosolylyal egyik a birák közül,

— oda vág nótárius uram, hogy mi parasztok buta gombák vagjnink,

vagy pedig már megittuk az eszünket ! — Egyszerre zaj, pör és

lárma támad a szobában, a borhevület nem enged kölcsönös kihall-

gatást, káromlások kezdik spékelni a vitát, személj^es szemrehá-

nyások állnak be replikák helyébe s végre meg nem elégedvén a

száj munkásságával a felek, kezeiket veszik segédül s a falu nagyjai

derekasan megrakták Kant kommentátorát. Még a mi több. véresre

veretése után, néhány itcét kellett hozatni a kérdéses borból, béke-

pohárul bíráinak.

Ekként óhajtanám mindenkor büntettetni azt, ki nem helyén s

idejében bölcse leg.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY.'
1800-1855.

Zalán Futásából.

7. ElöharKj.

Régi dicsségünk, hol ké.sel az éji

homályban {

Századok ültének el, s te alatlok

mélyen enyész
Fénynyel jársz egyedül. Rajtad

sürü fellegek, és a

Bús feledékenység koszorút la n

alakja lebegnek.

Hol vagyon, a ki merész ajakát

hadi dalnak eresztvén,

A riadó vak mélységet fölverje

szavával.

^ írod, tölt. II. k. 4i.



S kés százak után méltán lát-

tassa vezérl
Ig^rducos Árpádot, s hadrontó

népe hatalmát ?

Hol vagyon ? Ah, ezerén némán
fordulnak el : álom

Öldösi szíveiket, s velk alszik az

si dicsség.

A tehetetlen kor jött el, puha-
ságra serényebb

Gyermekek álltak el az ersebb.
jámbor apáktól.

Engem is a nyugalom napján ily

év hoza fényre.

Már kés unokát, ki elbb a

lányka mulandó
Szépségén függtem gondatlan gyer-

meki szemmel,
8 rajta veszett örömem d'ilait pa-

naszosra cserélvé)!.

Hasztalanul eget és földet kér-

lelve betöíték.

Mégis, az ifjúság háborgó nap-

jai múlván.
Biztos ert érzek : kebelemben

naüvra kelend

Képzeletek villannak meg, dia-

dalmas Ügekrl,
S a deli Álmosról, s Álmosnak

büszke fiáról,

Párducos Áipádról . . . Oh. hon !

meghallasz-e engem,
S nagyratör, tehetsb fiaid hall-

gatnak-e szómra /.

Megjön az éj, szomorún feketed-

nek az ormok, az élet

Elnyugszik, s a föld lesz nvoszo-

lyája, de engem
Fölver az elmúlt szép tetteknek

gondja. Dereng
Lelkem eltt lobogós kópiák és

kardok acéli

Szegdelik a levegt : villog, dörög
a hadi környék.

Látom el], kacagányos apák s

heves ifjú leventék

Száguldó lovakon mint törnek
halni, vagy ölni :

Zászlódat látom. Bulcsú, s szemem
árja megindul.

2. IIajna.

Bodrogköz szigetén hegy emelkedik
a hideg éjnek

Tája felé, egyedül, erdv(d övezve
derékon,

Zíilden alul, pusztán s szirteknek

hagyva fölülrl.

Kis Tice, a Tisza habjaiból lesietve

aláfoly

B dja fell, jobbján Bodrog fut

csendes özönnel
;

<')^szekerülnek utóbb keskeny szeg-

letre, s zuhogva
Higyják el gyönyör táját a délre

mosolygó
Szép hegynek, zeng ligetit, s víz-

lepte lapályát.

Itten az sz daliák s tehetetlen

bajnokok, a leik

Álmos harcaiban gyztek vala,

csendesen élnek.

Itten Elem; Csákány, s hadrontó
Tzima nyugszik.

Itt a hegy végén látszik hajléka

Hubának.
Ez, hajdan tehets, Susatlalnak ret-

'' tegetje.

Büszke Kiónál a kunoknak vítta

csoportit.

És a mély fenek Ungnál leütötte

Laborcot.

Xyugton van most fegyveri kíizt,

ö majd nézi enyelg
riyermekeit, majd visszasohajt a,

boldog idkre.
Kis Bodor, a hsnek legutolsó

gyerme ke , nyája s

Kedv fi, most tized évében, enye-
legve lehúzza

Néha az si vasat, s atvjának díiu-

geti pajzsát.

1 Az els énekbl.
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Vagy fáradságos kézzel hurcolja

tömérdek
Buzgányát, s jó nénéit moso-

lyogva fenyíti.

Megy, meg visszakereng, s így
szól, nénjére tekintvén :

»Gyenge Szömér ! te nagyobb vagy
már, még sem birod a szép

Kardot, még ideget sem tudsz pen-

getni madárra.
óh, mikor én oly nagyra növök,

majd pengetek íjat

S tletek a gonosz embereket még
karddal is zöm

;

Mert vannak gonosz emberek is,

lásd, édes apánknak
Jobbját egy mérges bajnok meg-

ltte nyilával.«

Igv szólott, csókkal fogadá t
nénje, elaggott

Atyja pedig kiderüle, s vidám
köny csilloga képén.

A gyermek még szóla tovább

:

»0h, néni ! nekem volt

Egy helyes íjacskám. Aranyos volt

két hegye, s húrja

Oly szépen hangzott, mint a liget-

esti madárszó.
Volt nyilam is, sebes és ragyogó

a déli sugárként.

Hajnának vittem, vadakat hogy
lne, de Hajna

Még nem ltt vadakat, pedig el-

megy messze az erdn,
A kis ivet mindig viszi, és meg-

hozza magával
A nyilat is ; de vadat nem hoz s

még oly keveset szól . . .

Hajna te, mért búsulsz ? Szemeid
mért vannak elöntve.

Mint a bodrogi láp, melyet Tice

árja megöntöz '?

Oli, ha azért búsulsz, hogy nem
tudsz lni nyilammal.

Vagy tán a ligeten jártodban

csúszva megérte
Lábadat a mérges kígyó . . .

deli Hajna, ne búsulj :

l"]ii a kurta kígyót bottal kergetve

lesújtom, [sok vadat ejtek.

I5s ha kiváiiod, ez íjammal még

Add ide bár, hozok z borját, vagy
gyönge nyulacskát

A vadon erdbl, hattyút a vízi)

lapályról,

S tollaiból gyönyör pártát puha
szke hajadra.«

Andalodó szemeket vete rá deli

Hajna, s föleszmélt

Gondjaiból, öcscsét forró kebeleié

szorítván. [kolva fejére

Majdan vékony orosz fátyolt bur-

Fölkelt s a ligeten tegezét zör-

rentve megindult.

Öh, kiket a hadi zaj, kiket a^bús

tárogató hang
S rettenetes kürt-szó ébreszt, nagy-

lelk vezérek,

Hagyjatok egy kissé távoznom
harci mezrl,

S míg nagy táborokon szenderg a

szörny halálnak

És veszedelmeknek szikrája vitézi

kebelben, [hú szerelemnek.

Hadd kössek gyengéd koszorút a

Dalra talán nem méltatlan, ki

ölébe fogadja

A fene harcokból fáradtan vissza-

került hst,
Karjai közt hervad, s honjának

bajnokokat szül

Nagy kín közt s még több kínnal

leszakasztja szivérl

A serdült ifjat, ha hazája kikéri

veszélyét.

Illy anya, áldott hölgy, méltó a

sorba kerülni.

Hol nagy hsöknek diadalma s ha-

lála dicsül.

Ment a széphaju lány, kebelében

víve szerelmét.

Mint viszi nyögve, vadász dárdá-

ját, a sebes zfi.

Hajló fényében ragyogott már a

lefutó nap,

Minden fszálon, gyönyör és báj

lenge, de Hajna
Mind csak Étét keresé, földet s

eget zve szemével,

S ég, i'öld szívének Ete nélkül nem
vala kell. [lábait átkos

Mcii ne sebezz'^'tok kíiiív kis
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Tüskék s rút kórok ; ti hajoljatok

ifjú virágok,

S gyenge füvek deli Hajna piros

talpának alája
;

Folyj lassan, Bodrog, fövenyágyad
csendes ölében

;

HalkVa suhanj el az erdkön, langy

nyugati szell.

Meg lie zavard a leányt, mikor a

deli hsfira gondol.

És minden mást messze felejt. S

óh, tiszta sugár te,

Mely csillogva leszállsz az egeknek

fénykebelébl,

A hév nap tüzes arcáról, te is el

ne sötétítsd

Hajna szeHd kebelét, mely szebb a

reggeli hónál.

Szebb a hattyúnál, s mint hajnal

csillaga, oly szép
;

Hagyd gyengén hajadon képét,

piros ajkai díszét,

líogy mikor t a hs meglátja, el-

andalodólag

Lásson együtt minden gyönyört
szeretje alakján.

Hogy minden bajait kedves láttára

felejtse,

S érte akármely bajt ne remegjen
venni magára.

Csendesen és folyvást megyén a

hab, Hajna közelget,

Majd a parton eláll s így szól a
vízbe lenézvén :

»Csendes özön, képem mellett csil-

logva kereng,
J meg megy maradás nélkül szép

habzatod : oh bár

A Tisza mélyéhez vinné el képe-

met, ottan

Látná Und ékes fia, és megörülne :

talán ha

Látná, mint epedek, meg kezdene
szánni magában,

S jne serényebben, mint j ; de

gonosz vagy özönvíz,

Képemet egy helyben hagyod el-

bágyadva, remegve,

S kissel alább leng fszált és parti

virágot.

Bokrokat és fákat mutogatsz a ké-

kes egeknek.

Csak menj hát, majd elközelít a

hadzavaró hs,
Szép gyönyörségem, s megnyug-

tat ers kebelében.

«

3. Árpád csatája Viddinnel}

. . . Maga dölyfösen állott

Rettenetes Viddin, szédült feje újra

fölélvén,

És Bulcsúra veté másodszori harca

haragját. [s kezétl
Véresen és bátran állott ez eltte,

Félté, nem félvén maga, a nagy
nemzeti zászlót.

Ekkor jött Árpád rohanó népeinek

eltte.

Kit mikoron látott nagy erben
haemosi Viddin,

Hadra szokott szive megdöbbent,
s kétségbe vonúla.

De hamar ismét a vak tz szikrája

foga el,

S lelke vadiil ily gondolatokba me-
rülve tündíitt :

»Viddin ! Viddin ! erd hova lett,

hova bátorodásod.

Mely veszedelmiddel ntt, mint
kísértetes árnyék

A lemen nappal, hova lett most
bajnok eszedbl ?

Hah ! Hogy egy ember eltt meg
kell döbbennem ijedve.

Aki eltt csak imént seregek nem
mertének állni !

öh, szállj vissza megint, hadi bá-

torsága szivemnek
;

Nem gyermek vagyok én, nem
enyelg gyenge leányka,

Nem ! hanem a bajnok Temoron-
nak fajzata : Viddin,

Akit ersök nemzettek, hogy knne
vitézebb

1 A tizedik énekbi.
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Minden eg^'éb h.snél és általa

lenne diccóvé

A bolgár sokaság . . . Ám jj
hát, büszke lator, te.

Jj, hogy véred után Vid<linn(;k

híre maradjon. <<

Hasztalanul így szólt, s az üres

levegben enyész
Szózatival gonoszul játszott a csalfa

szerencse

ö szaporán Sthenelos ménét meg-
kapva, reá ült :

Tárta nehéz paizsot, s kivoná új

kardja hatalmát,

Mely még vértelenl nyugodott a

cifra hüvelyben,

Most pedig a legersb bolgártól

fényre hozatván,

Síva röpült s a porlevegt csil-

logva hasítá.

Árpád, hogy daliás Viddint köze-

líteni látá,

Ráösmert s egy pillanatig szün-

tette rohantát.

Majd az elre haladt sokaságot

félre kerítvén

Szólt, s ezeket monda Viddinnek

lelke hevébl :

»Osmerlek, Bodony (így hangzék

magyarul neve), híred

Elterjedt, valamerre magyar hor-

dozza szerencsés

Fegyvereit ; de gonosz bélyeg van

nyomva nevedre
;

Mert nemzettagadü kész vagy gá-

zolni rokonvért

Ks bérért idegent szolgálsz; ide-

gennek adózol

Annyi vitézséggel, hogy végre ers
hadi munkád

Hírt hozzon neki és jieked és né-

pednek alázást.

Vajha ne jó.soljak, hír nélkül ff)g-

tok enyészni, [sodottak,

A fizet úrnak harcaiban elalja-

Száma-fogyott kis nép ; mert ön-

ként messze Szakadtok

A vértl, melyhez tartozni sze-

rencse s dicsség.

Térj jneg azért, hajtsd meg karo-

dat hóflojtan elttem,

Térj meg népeddel, nagy téríí föl-

det adandók
Birtokodúi, s helyet és szólást a

népi tanácsban.

Nemzetnek léssz tagja, kit én—
úgy adja Hadisten ! —

Megtelepítendek e boldog földön

örökre. « [rüle ; de büszke

E szavakon Viddin gondokba me-
.Szíve acéláról a szó nyila végre

lepattant.

Meghódolni kevély, inkább hódí-

tani vágyó,

Veszni rohant vadságában elszánt

vala menni
A veszedelmes utón ; megtérnie

szégyen eszének.

Hs Árpádhoz azért így szólt vala

válaszadólag :

»Csábítók szavaid ; de valók nem,

büszke vezér te,

S nem csatatérre valók, hol kard

és dárda parancsol. •

Vagv hiszed azt, hogy kit még
ember meg nem alázott.

Viddin eltted csak szóért meg-

hódol örömmel ?

S nem gázolsz-e te is, ki fenyí-

tesz, szinte rokon vért ?

S földet ígérsz, mely még el nincs

foglalva ? s ha Isten

Ügy akarandja, soká nem lesz ?

De halálos ütésre

És nem szóra jíivék ma ('1<'*<1.

Az utóbbi világ majd
Lássa meg, a két nép meddig fog

fényleni ? Mellyik

Fogy meg elbb nemzettagadó

romlásban elesvén ;

Kettnknek sorsát pedig itt vá-

lassza ez óra.«

így szólt s megrohaná a nagy
fejedelmi leventét.

Mint mikor éktelenül zendülvén,

összecsap ég, ii")ld,

S a beborult egeket csak villám

fénye deríti ;

Itt pedig elmohosúlt üregekbl kél

díibörögve

A zivatar, s vele fcilharsog liagy

. tengered. <.h f<-ld !
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És egyszerre világ vas sarkai meg-
hasadozván,

Xölgy és hegy remeg, a nap, hold

és csillagok ingnak,

S mindeneken rémítve uralkodik a

vad erszak : [nak eredvén.

Hlyen erszakkal két hós egymás-
< ).sszemeg^• itt földet rengetve,

halálos ütésre,

És csattog, csörög a fegyver s a

fényes acélhegy

Messze ki^-illámlik, haragos szik-

rái lehullván. [t^ti harcát

;

lámúl a sokaság környül, és szün-

i)e hamar elzúg a széh-ész, hamar
. elvesz ersök

Karjai közt a harc, ha harag ger-

jeszti fel ket,
S verket, életöket meg nem kí-

mélve csatáznak.

Vág Viddin, s fényes vasa Árpád
pajzsa felé száll.

S azt nagy zörgéssel ketté leha-

sítja középen

;

A rezet és a brtömetet s a vas
lapot egyben

Megszegvén bemerül : d^" iiagv

Árpád séttelenl v

Visszacsap, és Viddin' sisakára le-

csattan ütése.

Szörnyebbl ennél Istennekmenny-
köve nem csap.

Nem súlyosb a vízszakadás. Nem
* tartja hatalmát

Á sisak, és nagy haj, sem ers
koponyája ; az éles

Vas lemerül, hol az életer lakik,

agyvelejébe.

És hidegen megy mélyen alá. Vid-

din feje hajlik.

Mint hajlik líaemos tetején a

díszes iharfa.

Mellyet hasztalanul sok idig vág-

tak ertlen
Fejszések. s környül ültek fáradva :

de j a

Tengernek zivatarja vadán,, meg-
rázza tövében.

S ott harsogva ledl a »agy fa

vak éjszaki völgybe.

IgA' dltél te is el, bolgárok er«'>s

feje, Viddin !

Rajtad az /összetörött fegyver ré-

mítve csörömpölt.
És bátran doli<»k'n -zivi^dpt nií'if-

törte hala''

Marót Icinbi.l.i

Szolga. Haszán követje ! (El.)

fJusznf Marót felé közelít. Bod kí-

>'^rivel az ajtónál megáll, a nél-

kül, hogv Juszuftól észrevétetnék.)

Bod. Mit kereshet ez ?

Juszuf. Nemes magyar bán, a
dics Haszán bég

Küld tisztelettel hozzád, és köszönt

S barátilag kér, vedd ajándokát,
E régi kardot, jó emlékezetre.

Marót. Jóságos é<i I Hol vetted

ezt, török ?

Ju.<nuf. E kard örökség. Egy
kicsin fiúval

liaboltatott el mo.st tizenliat éve.

És a fiú nálunk felserdüle,

Nag}-hirü ember Iftt. maíryar ~

török.

Á mint kívánta haszna s kedve
jött.

Áma lator, gaz Bod volt e fiú.

Kit. mint be.szélik. most felkötte-

tél. f
Bod. (magában.) Mit kellé hal-

lanom ?

Marót. 3íindenható !

S e szörnyeteg testvérem volna-e ?

(Juszufhoz.)

Hé. nem hazudsz, pogány ?

Bod. (Magát a katonák közül ki-

ragadva. Maróthoz rohan.)

A kard enyém !

Ji4.szuf (magában.) Allah .«5egít- :

él. Oh, jaj nekem.
Marót (Jaszufhoz.) Az ördög, ó

kinek barátja vagv.

'* Az ötödik felvunásból.

Beöthy : Irodalomtörténet. II.
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Az külde téged e karddal, pogány.
Halála hírét hoztad volna inkább,

Hogy vízbe fúlt, hogy éhen halt,

hogy t
Zsinegre fogták Sztambul töml(')-

cében :

Nem volna híred illyen keser.
Juszuf (félre.) Itt rossz világ lesz,

jobb, ha távozom. (Elosont.)

Marót. Örök biró, világnak al-

kotója,

Ki, ami történt, el nem feleded,

Hallgass ki s ródd fel vallomá-

somat :

Én ezt az embert itt nem ismerem
;

Én t s gálád vérét megtagadom,
Vagy mindazon vért, mely ben-

nem vele

S undok fajának ízével rokon,

A porba ontom és eltapodom.
Ha vitéz Marótnak gyermeke,
Maróti úgy én nem vagyok ; ha
Magyar, lemondok nemzetemrl

;

Ha ember, inkább állattá legyek,

Mint ily teremtés szennye. —
Iszonyú !

Ki a hazának tiszta hölgyeit

Ocsmány töröknek pénzen adja el.

Vadállat az, testvérem nem lehet !

(Bodhoz.)

Keress magadnak testvért a vadak
közt,

Légy róka, medve, farkas cimbo-
rája,

De ott is undokabb léssz. mint
§zok :

Nincs oly bemocskolt pára, mint
te vagy.

Bod. Te megtagadtál, szép test-

vér, Marót bán ?

Hiába ! mégis testvéred vagyok !

Minden csepp vér, mely benned
átkozódik,

E meggyalázott vérnek rokoiia.

8 te engem el nem ismersz, bátya ?

Jól van !

ílyiUölsz '^ Gyülíillek én is, büszke

bán,
Én, a teremtés szennye, s meg-

tagadlak, [met,

S megátkozom minden cseijp véi'e-

Mely a tiéddel testvérül rokon.

Ha az, kit e kard nemzmnek
jelent.

Becsületes, jó, bajnok férfi volt

:

Te úgy ez embernek nem vagy fia,

S az s Marót-faj benned meg-
szakadt.

8 te megtagadsz ? Ha szörnyeteg

vagyok.
Az ég tanúm, magad valál oka.

Vagy nem raboltak el gyermek-
koromban ?

Mi voltam én ? gyámoltalan fiú,

Ki még nevét is elfelejtheté !

Ki sírtam, fáztam, éhezek, nyomor-
gék, [közt.

S ez legkisebb volt szeiivedéseim

Zordon zsivány volt els nevelm,
Hosszabb zsiványnál, a Id lett

uram. [lást !

Mit láttam nálok ? Vért, bnt, áru-

És mit tanultam, mint bnt, áru-

lást ?

Te istenedhez fordulhatsz bajod-

ban :

Én nem tudom, mi az ! Neked hited

van.

Mely megvigasztal ; a mit én hi-

szek,

Az egy lesújtott angyalnak kevés.

Neked hazád van, mely téged
becsül

:

Én hontalan, földönfutó vagyok,

8 családom, melyhez tartozáin

veled.

Most megtagad s örökre számkivet.

Ha a vitéz Marótnak vagy fia.

Ha én helyetted lettem volna úr,

Nem hagytam volna ígv egy pór

fiút,

Nem, jó apámnak legrosszabb ebét;

8 testvéremet — óh ég ! a lelkemet

Ezerszer adtam volna. E helyett

Te kéjben éltél és függetlenül.

8zép hölgy ölében, bajnok népeid

közt,

Kendíthetetlen várad, birtokod,

8 becsületed volt a világ eltt :

Mig isten- s embei'ektl elhagyatva

Én nem vagyok jobb, mint egy
fenevatl.
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Nem ! illyen bátya nem kell, tart.^fl

magadnak
Hitetlen sors, ha nincs más, a mit

adj

Marót. En szánlak, ember, szá-

nom sorsodat.

De hogy Marót bánt ismerd és

becsüld.

Tudd meg : mióta bírom kardomat,

C>,ak erted éltem, érted fáradék.

Éretted adtam jószágim kamatját.

Éjem nyugalmat, a nap örömét
;

Els csatámat érted harcolám :

Téged keresve, téged visszakérve.

Török fejekkei töltém a mezt.
Majd megcsalatva hitlen ellenemtl,

Erted viseltem a rabláncokat
;

Imént hogy erdkön kalandozál.

Rablók kezébl kardom mente ki :

S te mindezért egy boldogságomat :H nm szerelmét loptad tlem el.

Bod (megindulva). Bátyám !
—

de nem, ne nyújtsad jobbodat.

Xe nyúlj hozzám ; én fertezett

vagyok.
Most ismerek -rád. élet ! most tu-

dom csak,

Miért születtem ; nem hogy, mint

egyéb,

Örüljek én is a világi jón
;

Hanem hogy utáljam meg magamat
S kétségbeesve hunyjak el. Haha I

(A falon függ képekhez.

)

Ti drága sök, mit néztek le rám !

Jeles, dics volt pályátok talán ?

S becsület, hír, kincs osztály-

részetek ?

De egy gyalázó folt van rajtatok.

És e gyalázat foltja én vagyok :

Vér véretekbl és csont csontotok-

ból.

De adjatok csak kardot e ke-

zekbe —
S amennyi meggyalázott vér ke-

reng
Ez elfajult erekben, mind együtt

A láb-tiporta földnek áldozom.
Marót. Iván !

Bod. Nagy isten ! isten ? mit be-

széltem.

Ki mond Ivánnak engem? én Iván?
Igen ! fülembe cseng e régi név
És visszahozza eltnt koromat.
Gyermekkoromnak édes álma, jöjj,

8 altass el engem ennyi kín között !

Marót. Hallgass reám, Iván. —

^

— Ti menjetek.

Én most Haszánnal itt meg-
harcolok.

Ha féríi vagy, hogy jóvá tedd,

miket
Sorstól vezetve vétkezel, fogadd
Ez si kardot és harcolj vele.

Nmet, kit többé nem becsülhetek,

Átadtam a töröknek.

Bod. Öh halál !

Marót, öt vissza kell ragadnunk.
Érted-e ?

Öt élve. halva vissza kell szerez-

nünk.
Bod. S te megbocsátasz eltévedt

öcsédnelí \

Marót. A harc után.

Bod. S ha harc után ez ajkat

Nein nyitja többé szóra semmi
vágy,

S ha e fülekbe nem hat semmi
hang,

Akkor hiába mondod majd :

öcsém.

Ha e szót : bátya, én nem mond-
hatom.

Marót. Szegény öcsém !

Bod (reá borúí.)

Oh. bátyám ! (kürt riad.)

Marót. Hah ! riadj

Halálos kürté a kemény csatának :

Most lelkemet csak hangod tölti be.

Viszontlátásig a csatán, öcsém.
(El.)

Bud. Viszontlátásig, bátva, —

•

Alkotó !

Adj a töröknek százszor életet,

Hogy mind egyenként én olthas-

sam el. (El.)

11'
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Csongor és Tündébl.*

lií?

föld

itt

Nemtk (éneke a légben.) Ját-

S az óra halad, [szadozunk,

T.égi lakunk
Van csillag alatt,

S a csillag, ha este mosolygva. kij,

Tündöklik utána az égi mez.
Csillag után
Jár kis seregünk.

Menny kapuján
Át játszva inegyünk.

Ki hí le, ki hí le, a földre k

A menny ragyog, ékes ; a

gyönyör

!

(A nemtök egymás után földre

szállnak.)

Els. Hop ! leszálltara, itt vagyok.

Ej ! be csiklandós fü ez.

' Második. Hop ! leszálltam,

Vagyok.
Könny szell lengedezz.

Harmadik. Hop! leszálltam

vagyok.

CTvenge harmat permetezz.

"Nemtökirály. Szüzleányszív

bogása bölcsm,
Ki kér töiem boldogságot kölcsíin ?

Szüzleányszív dobogása ringat,

Üt t aluszom, s a kis lány kacsingat.

Ötödik. Kedvesb illat a virágnál :

Vjü az illat én vagyok.

Hatodik. Ah ! leszálltam, itt va-

gyok :

A soha]tás én vagyok.

Hetedik. Szép leánynak ajakán

Minden csókért csók a vám :

Én mosolygó csók vagyok'.

Nyolcadik. Várjatok meg, vár-

jatok meg !

Én az ég szív vagyok.

Kilencedik. Gyönyör úrfi én va-

gyok.

Mit csináljunk, hadnagyok ?

Többen." Játsszunk ,
játsszunk !

Mások. Micsodát '{

Ném.elyek. Méh-csopoi-tot, rózsa-

fát.

Els. A királyné én leszek.

do-

Második. Én kis gyenge raj le-

szek.

Többen. Mink is, mink is raj le-

szünk.

Andalogva és dönögve
Ágról-ágra röppenünk.
Harmadik. Én virágzó rózsafa—
Nemtkirály. Álljatok meg, itt

egy ág van,

Égi tbl sarjadék. V

Hogy viruljon föld porában :

Itt mulassunk, itt enyelgjünk

Tiszta, édes illatában.

Második. Adsz-e rózsát, rózsafa ?

Harmadik. Pille vagy te, menj
tova.

Második. Ah ! nem, én kis raj

vagyok,
Szánj meg, oly szoriijú vagyok.

Harmadik. Mit ihatnál ?

Második' Harmatot.
Harmadik. S melv jutalmát ad-

hatod ?

Második. Csókot érte vagy hatot.

Harmadik. Nem kell ! Nem kell !

Második. Meghalok !

Harmadik. Illatot szíjj, azt adok.

Második. Szíttam,, ah, s meg-
részegültem,

Szárnyaimmal lankadok ; »

Hullok, hullok, jaj lehulltam,

Rt levélke ing alattam.

Ah ! be jó itt, ah ! be lágy.

Jertek, társak, itt fürödjünk.

Többen. Jertek oda, mézet szed-

jünk.
^

Rózsaillat, rózsaharmat, rózsaágy,

Ah ! be kedves, ah ! be édes, ah !

be lágy !

(A harmadikat sorra csókolják.)

Harmadik, (sirva.) Jaj nekem,

jaj ! hagyjatok,

Tüske szúrja lábamat.

Els. Jaj nekem, jaj ! bágyadok,

Hangya csípi arcomat.

Második. Légy ijesztget, szú-

nyog bánt,

1 ötödik felvonás.
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Hagyjuk c rossz tartományt.

Mirigy (j.)

NemtkinUi/. Hah ! nn j, mely
förtelem.

Negyedik. Ráteldntni gyötre-

lem.

KilencediJc. Képtelen fej, fejte-

ién kép :

Mindene rút, maga sem szép.

Els. Lába kéz, és keze láb.

Hagyjuk itt e vad csodát.

Nemtökiráhj. Vissza, vissza, visz-

sza,

A föld nem nekünk való,

Durva, zordon és csaló !

(Elszállanak.)

Szózat.i

Hazádnak rendületlenül

Légy híve, óh magyar
;

Bölcsd az, s majdan sírod is,

^ Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivül

Nincsen számodra hely
;

Áldjon vagy verjen sors keze:

Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor

Apáid vére folyt

;

Ez, melyhez minden szent nevet

Egy ezredév .csatolt.

Itt küzdtenek honért a hs
Árpádnak hadai

:

Itt törtek össze rabigát

Hunyadnak karjai.

Szabadság ! itten hordozák
\'éres zászlóidatj

S elhulltanak legjobbjaink

A hosszú harc alatt.

Es annyi balszerencse közt.

Oly sok viszály után,

Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ !

Hozzád bátran kiált :

Egy ezredévi szenvedés

Kér éltet va^v halált !

Az nem lehet, hogy annyi szív

Hiában onta vért,

S keservben annyi hü kebel

Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, er,
Es oly szent akarat

Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jni kell, még jni fog

Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez

Százezrek ajakán.

Vagy jni fog, ha jni kell,

A nagyszer halál.

Hol a temetkezés fölött

Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,

Népek veszik körül,

S az ember millióinak

Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül

Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetd, s ha elbukál.

Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivül

Nincsen számodra hely

;

Áldjon vagy verjen sors keze :

Itt élned, halnod kell.

^ E nemzeti énekké lett költeményt,
melynek általánosan ismert dallama
Egressy Bénitl való, Vörösmarty

1835-ben kezdte írni s 1836-ban dol-

gozta ki egészen.
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Fóti dal.i

Fölfelé megy borban a gyöngy,
Jól teszi.

Tle senki e jogát el

Nem veszi.

Törjön is mind ég felé az,

Ami g}^öngy
;

Hadd maradjon gyáva földön

A göröngy.

Testet éleszt és táplál a

Lakoma,
De a mi a lelket adja,

Az bora.

Lélek és bor két atyafi

Gyermekek
;

Hol van a hal, mely dics volt

És remek ?

Víg pohár közt édesebb a

Szerelem.

Ami benne keser van,

Elnyelem.

Hejh galambom, szke bimbóm,
Mit nevetsz ?

Áldjon meg a három isten,

Ha szeretsz.

Érted csillog e pohár bor,

Érted vív.

Tele tzzel, tele lánggal,

Mint e szív
;

Volna szívem, felszökcllne,

Mint a kút.

Venni tled vagy szerelmet.

Vagy búcsút.

Hejh barátom, honfitársam,

Bort igyál.

Víg, komor, vagy csüggeteg vagy,

Csak igyál.

Borban a gond megbetegszik,

Él a kedv.

Nincs a földön gyógyerre
Több ily nedv.

Borban a bú, mint a gyermek,
Aluszik,

Magyar ember már busúlt sok

Századig.

Ideje, hogy ébredezzen

Valaha :

Most kell neki felvirulni.

Vagy soha.

Bort megiszsza magyar ember.
Jól teszi :

Okkal, móddal meg není árthat

A szeszi.

Nagyot iszik a hazáért,
• S felsivít, —

Csakhogy egyszer tenne k már
Valamit.

No de se baj, máskép leszen

Ezután

;

Szóval, tettel majd segítünk

A hazán.

Ha az isten úgy akarja,

Mint magunk,
Szennyet rajta és bitor bnt

Nem hagyunk.

Rajta, társak, hát igyunk egy
Huzamost

;

Bú, szerelmek, házi gondok.

Félre most*

A legszentebb-, legdicsbbért
Most csak bort,

De ha kellend : vérben adjunk
Gazdag tort !

A.kir)ll^

Érte mindi'ii honh' karja

Készen áli.-.-'

Lelje né£é-..bioldí>g^gán

S hír, szö^JJJGííevjtoszorúzza

'.: S&nt' fo]^. !-

Minden ej^ber Jegyen ember

. Éjs, nTagyar, .

A kit,(^ föld hord .s o<:V'\el

BctakaT.

Egymást .értve, Ixildo^ítva

ily egy'iVé]) ^

Bármi vészszel bizton, bátran

Szeiiíbc Téjir~^

A legels m'í^Qpaí^mber

Fáy Andrásnak 1842-ki szüretjén
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Ellenség vagy áruló, ki

Hont tipor,

Meg ne éljen, fogyjon élte,

Mint e bor.

Áldott földe szép hazánkiiífk,

Drága hon.

Meg ne szenvedd soha ök(^t

Hátadon

!

S most hadd forrjon minden c-sepj)

Mint a vér, [bor

Melyet hajdan frigyben ontott

Hét vezér
;

8 mint szikrája a szabadba

Felsiet,

Ügy keresse óhajtásunk

Az eget.

Légyen minden óhajtásunk

Szent ima,

S férfi keblünk szent imáink

Temploma.
És ürítsük a hazáért

E pohárt

:

Egy pohár bor a hazáért

Meg nem árt.

Érje áldás és szerencse

Mindenütt,
Ahol eddig véremészt

Seb feküdt. ^

*

Arca, mely az si bútól

Halovány, i

Felderüljön, mint a napfény
Vész után.

Hü egyesség tartsa össze

Fiait,

Hf)gy leküzdje éjszak rémes
Arnyait :

KiDin hatalmas, benn virágzó

Es szabad.

Bizton álljon sérthetetlen

Jog alatt.

8 vér, veríték, vagy halál az,

Mit kíván,

Áldozatként rakjuk azt le

Zsámolyán.
Hogy mondhassuk csend s vihar-

»Szent hazánk ! [ban :

Megfizettük mind, mivel csak

Tartozánk !«

A kis leány baja.

Isten a megmondhatója
Mennyit szenvedek.

Testi lelki nyugodalmam
Mint eltünten^^^*..

Nappal álom ,íoti: fe.ji'mlKM

Éjjel gond v^fezt ;

El sem végzem,-. o;iaáiv !.->. uj

Kezdem a paTSSlztí
< '

'l^r"

A sóhajtás ta^á' be^íf-'m

Még az életet;-. '.'^.^''iJ.>-S;. .

Keblem a sok •.áphajtástóü''

Szinte megreped. ''^- ..'-"~-^'-

Csak áovárgok, csak tndöm,
Nem tudom, nüért ?

Mintha égnék s vágyakoznám
Bírhatatlanért.

Ah ! ha e sóvár tndés
Tán a szerelem

;

Akkor jaj szegény leánynak.

Akkor jaj nekem !

Aki engem úgy szeressen,

Élve, halva hív,

A mint én szeretni tudnék.

Nincs olv féríiszív.

.V iiu'reinjöliöz.

Hová merült el széj; szemed világa?

Mi az, mit l^éíes "tátTSÍban" keres?

Talán a múíí"'idok' selet "viráoa,

Min a csalódás könnye ren^edez ?

Tán a jövnek holdas fatyolában

Ijeszt képek réme jár feléd,

1 Vörösmarty;^ ez,- e^iku Jbagszebb

költeményét menyasszonyához, Csa-

jághj' Laurához írta 1843-ban.
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S nem bízliatol sorsodnak jóslatá-

ban,

Moit egyszer azt csalúton keresed ?

Nézd a, világot : annyi milliója,

S köztük valódi boldog oly kevés.

Ábrándozás azr^ élet megrontója,

Mely, kancsalúl, festett egekbe
néz.

Mi az, mi embert boldoggá te-

hetne ?

Kincs ? Mr ? gyönyör ? Legyen bár

mint özön,

A tellietetlen elmerülhet benne,

S nem fogja tudni, hogy van szív-

öröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsa-

berket
;

A látni vágyó napba nem tekint

;

Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva

kerget

:

Csak a szerénynek nem hoz vágya
kínt.

Ki szívben jó, ki lélekben nemes
volt.

Ki élf^szomját el nem égeté,

Kit i/g, mohó vágy s fény el nem
varázsolt.

Földön hónát csak ollyan lelheté.

Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távo-

lába :

Egész világ nem a mi birtokunk
;

Amennyit a szív felfoghat magába

,

Sajátunknak csak annyit mondha-
tunk.

Múlt és jöv nagy tenger egy ke-

belnek,

Meüférhetetlen oly kicsiny tanyán
;

HuUámin holt fény s ködvárak le-

begnek.
Zajától felrémül a szívmagány.
Ha van mihez bízhatnod ajelenben,

Ha van mit erezz, gondolj és sze-

ress :

Maradj az élvvel kínáló kvízeiben,

S tán szebb, de csalfább távolt ne

keress.

A bírhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz :

Várt üdvöd kincse bánat ára

lészen.

Ha kart hízelg ábrándokra nyitsz.

Hozd, oh, hozd vis'iza szép szemed
világát

;

Ügy térjen az meg, mint elszállt

madár,
Mely visszaj, ha meglelé zöld

ágát,

Egész erd viránya csalja bár.

Maradj közöttünk ifjú szemeid-

del,

Barátod arcán hozd fel a dert

:

Ha napja lettél, szép delét ne

vedd el.

Ne adj helyette bánatot, könyt.

A vén cigany.i

Húzd rá cigány, megittatl az árát.

Ne lógasd a lábadat hiába
;

Mit ér a gond kenyéren és vízen,

Tölts hozzá bort a rideg kupába.

Mindig így volt c világi élet.

Egyszer fázott, másszor .lánggal

égett
;

Húzd, ki tudja meddig húzhatod,

Mikor lesz a nytt vonóbul bot
;

Szív és pohár tele búval, borral,

Húzd rá cigány, ne gondolj a

gonddal

!

Véred foíTJon, mint az örvény árja,

Kendüljön meg a vel agyadban,
Szemed ég]en, mint az üstökös láng,

Húrod zengjen vésznél szilajab-

ban,
'

líls keményen, mint a jég verése,

Oda lett az emberek vetése —
Húzd, ki tudja meddig húzhatod.
Mikor lesz a nytt vonóbul bot

;

Szív és pohár tele búval, borral.

Húzd rá cigány, ne gondolj a

gonddal

!

1 Vörösmarty utolsó költeménye,
mclylyel Kemény Zsigmond az általa

szerkesztett Pesti Napló
megnyitotta 1855-bcn.

tárcáját
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Tanulj dalt a zeng zivatartul,

Mint nyög, ordít, jajgat, sír és

bömböl

;

Fákat tép ki és hajókat tördel.

Életet fojt, vadat és embert öl

;

Háború vau most a nagy világ-

ban.

Isten sírja reszket a szent hon-

ban.

Húzd, ki tudja meddig húzhatod,

Mikor lesz a nytt vonóbul bot
;

Szív és pohár tele búval, borral,

Húzd rá cigány, ne gondolj a

gonddal !

Kié volt ez elfojtott sóhajtás.

Mi üvölt, sír e vad rohanatban.
Ki dörömböl az ég boltozatján,

Mi zokog, mint malom a pokol-

ban ?

Hulló angyal, tört szív, rült lélek.

Vert hadak, vagy vakmer remé-
nyek ^ .

Húzd, la tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nytt vonóbul bot

;

Szív és pohár tele búval, borral,

Húzd rá cigány, ne gondolj a

gonddal !

Miiitha újra hallanók a pusztán,

A lázadt ember vad keserveit,

<iyilkos testvér botja zuhanását,
S az els árvák sírbeszédeit.

A keselynek szárnya csattogását,

Prométheusz halhatatlan kínját.

Húzd, ki tudja jueddig húzhatod,'
Mikor lesz a nytt vonóbul bot

;

Szív és pohár tele búval, borral.

Húzd rá cigány, ne gondolj a
gouckial

!

A vak csillag, ez a nyomorú föld,

Hadd forogjon keser levében,

S annyi bn. szenny s ábrándok
dühétl

Tisztuljon meg a vihar hevében,
És hadd jöjjön el Noé bárkája.
Mely egy új világot zár magába.
Húzd, íci tudja meddig húzhatod.
Mikor lesz a nytt vonóbul bot

;

Szív és pohár tele búval, borral,

Húzd rá cigány, ne gondolj a

gonddal

!

Húzd. hagyj békétde mégse,

a húrnak,
Lesz még egyszer ünnep a világon

;

Majd ha elfárad a vész haragja,

S a viszály elvérzik a csatákon.

Akkor húzd meg újra lelkesedve,

Isteneknek teljék benne kedve.
Akkor vedd fel újra a vonót.
És derüljön zordon homlokod.
Szd teljék meg az öröm borával,

Húzd, s ne gondolj a világ gond-
jával !

vSzép Ilonka.*

I.

A vadász ül hosszú, méla lesben,

V^ár felajzott nyílra gyors vadat;
S mind fölebb, és mindig fénye-

sebben
A serény nap dél felé mutat.
Hasztalan vár ; Vértes belsejében

Nyugszik a vad hs forrás tövében.

^ 1834-bl való. A mese kerek be-
végzettsége, a jellemzés egyszer
tisztasága, az érzések nemes gyön-
gédsége s az eladás bája Vörösmartyt
költi erejének legcsúcsán mutatják

A vadász még lesben ül sokáig,

Alkonyattól vár szerencsejelt
;

Vár feszülten a nap áldoztáig,

S ím, a várt szerencse megjelent :

Ah de nem vad, könny kis pil-

langó, , [pongó.
S szép sugár lány, röpteként csa-

e kis beszélyben. Az ösztönt írására
talán Bajzának Hablmnij cím no-
vellájából vette, melyben IV. Henrik
királjTiak egy hasonló kalandja van
feldolgozva.
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»Tarka lepke, szép arany pil-

langó !

"Lepj meg engem, szállj rám, kis

madár
;

Vagy vezess el, merre vagy szál-

landó,

Ahol a nap nyúgodób^ jár.«

Szól s iramlik, s mint az z futása,

Könny s játszi a lány illanása.

»Istenemre !« szóla íelszökelve

A vadász, »ez már királyi vad !«

Es legottan, minden mást feledve.

Hévvel a lány nyomdokán halad.

a lányért, lány a pillangóért.

Versenyeznek tündér kedvtelésért,

)>Megvagy !<< így szól a leány

örömmel.
Elfogván a szállongó lepét

;

»Megvagy !« így szól a vadász,

gyönyörrel

A leányra nyújtva jobb kezét

;

S rezzent kézbl kis pillangó el-

száll
; [nál.

A leány rab szép szem sugará-

Áll-e még az sz Peterdi háza ?

El-e még a régi harc fia ? [sága

AH a ház még, bár fogy gazda-

S telt pohárnál ül az sz maga.

A sugár lány körben és a vendég

:

Lángszemében csábító varázs ég.

S Hunyadiért, a kidlt dicsért,

A kupák már fölvillantanak,

Ösz vezére s a hon nagy nevéért

A vén bajnok könnyi hulltanak
;

Most könyüi, vére hajdanában

Bven omlott Nándor ostromá-

ban.

»Húnvt vezérem ifjú szép sugára«

Szól az sz most, »éljen a király !«

A vadásznak vér tolul arcára

S még kupája illetetlen áll.

»llletctlen mért hagyod kupádat ?

Fogd fel, gyermek és kövesd apá-

dat.

Mert apád én kétszer is lehet-

nék
,

Es ha ittam, az nincs cenkekért ;

Talpig ember, akit én említek.

Nem gyaláz meg oly hsi vért !«

S illetdve s méltóság szemében,

Kél az ifjú, tölt pohár kezében:

»Éljen hát a hs vezér mag-
zatja,

Addig éljen, míg a honnak él !

De szakadjon élte pillanatja,

Melyben attól elpártolni kél

;

Egy király se inkább, mint hitetlen:

Nyg a népen a rossz s tehetetlen !«

S niind zajosbban, mindig heve-

sebben
Víg beszéd közt a gyors óra ment.
A leányka híven és hivebben
Bámulá a lelkes idegent.

»Vajh ki , és merre van hazája ?«

Gondola, de nem mondotta szája.

»Téged is, te erdk szép virága,

Üdvözölve tisztel e pohár !

Hozzon isten egykor fel Budába,
ösz apáddal a vadász elvár

;

Fennlakozva a magas Budában,
Leltek engem Mátyás udvarában.*

Szól s búcsúzik a vadász, rivallva

Inti t a kürthang : menni kell

;

Semmi szóra, semmi biztatásra

Nem maradhat vendéglivel.

»Emlékezzél visszatérni hozzánk,

Jó vadász, ha meg nem látogat-

nánk '«

Mond szerényen szép Ilonka,

állván

A kis csarnok végs lépcsején,

S homlokán az ifjú megcsókolván,

Ütnak indul a hold éjjelén.

S csendes a ház, ah, de nincs

nyugalma :

Fölveré azt szerelem hatalma.
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III.

Föl' Peterdi s bájos unokája

Látogatni mentenek Budát.

Minden lépten n az agg csodája,

Mert sok újat meglepetve lát

;

A leányka titkon, édes óra

Jövetén vár szép találkozóra.

Sván tolongás, új öröm Budában :

Gyzelembl várják a királyt.

Aki Bécset vívó haragában
Vérboszút a rossz szomszédon állt.

Vágyva néz sok hü szem ellenébe —
Nem vidul meg szép Ilonka képe.

»Hol van , a nyájas ösmeretlen ^

Mily szerencse fordult életén ?

Honn-e vagy tán messzeköltö-

zötten

Jár az zek hvös rejtekén ?«

Kérdi titkon aggó gondolattal,

S arca majd ég, majd színében

elhal.

S felrobognak hadvész-ültc kép-

pel,

Üjlaki s a megbékült Garák.

S a király j, fölség érzetével

Környékezvén t a hs apák.

Ösz Peterdi ösmer vendégére,

A király az : »Áldás élet érc !<,<

»Fény nevére, áldás életére !«

Fenn kiáltja minden hü ajak
;

Százszorozva visszazeng nevére

A hegy és völgy és a zárt falak.

Haloványan hófehér szobornál

Szép Ilonka némán és mern áll,

»A vadászhoz Mátyás udvará-
ban.

Szép leánykám, elmenjünk-e hát ?

Jobb nekünk a Vértes vadonában,
Kis tanyánk ott nyugodalmat ád.«

Szól az sz jól sejt fájdalommal,

S a bús pár megy gond-siijtotta

nyommal.

És ha láttál szépen ntt virágot

Elhajolni bels baj miatt

:

Ügy hajolt el, félvén a világot,

Szép Ilonka titkos bú alatt.

Társasága lángzó érzemények.

Kínos emlék és kihalt remények.

A rövid, de gyötr élet elfolyt.

Szép Ilonka hervadt sír felé
;

Hervadasa liliomhullás volt :

Ártatlanság képe s bánaté.

A király jön, s áll a puszta ház-

ban :

Hk nviiaosznak örökös hazában.

CZUCZOR GERGELY.i
1800-1866.

Botondból.

Befejezés.

Altaleredtek már a réscs nagy
kapu boltján,

S a f harci vezér hadiszínét látta

ragyogni

Szép Polydóra, midn a kedves
Szende pihegve

Gyermeki lejtéssel sietett a jöt-

tek elébe.

Kis lant ingadozott balján, friss

völgyi virágból

Fzött illatozó koszorú zöldelle

kezében,

S monda, vidám kedvvel lejtvén

a hölgynek eltte :

»Nénike, üdvöz légy, üdvöz légy

szép görög asszony.

1 Életét lásd az Irodalomtört. II. k, 42. cikk.
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Ah szólj, merre valál ? mi sokáig

vártalak én már,
tSirtam is éretted, teli sírtam

többszörös ízben

Szemtakaró kezeim, inert én,

szép néni, szeretlek !

Látdsza, füzért is adok, s koszo

rút hs völgyi virágból.

Messze, sokat jártam, tövisek

szurdaltak is értölc.

Vedd el, nénike, vagy jöjj a sá-

torba leülni,

A görög asszonynak ; majd akkor,

nemde, nyerít
Kis paripát is adatsz, kardot

már adnod úgyis kell
;

Mert megígéred, hogy mihelyest

nagyságra fölérem

Bárdod markolatát, kötsz akkor
kardot övemhez.

Mérkztem vele már minap, és

fél ujjnyi különbség

Volt már csak köztünk. « így szól-

ván Szende nyulonga

aVt,C/2..4:ni: ^cy*^ ^^e^uy^-?^

Ott fürtidbe tzöm, s kebeledbe

leültetem ket.«
Kegymosolyogva vévé a nyájas

gyermekajánlást

A hölgy és kihevült arcát simo-

gatta kezével,

S helyzé fürtéit, a széltl bon-

tottakat, össze.

A fürgenc fiii szóla tovább oda-

lejtve Botondhoz :

»Nemde, apám, szép fényes uram,
ha elérjük ezentúl

Szép Magyarországot, leszek én
apródja lakodban

Jó ura képéhez, hogy megciró-

gassa hizelgvén,

S. a f harci vezér vállát illetve

kezével,

A fiúnak szólott : »Szendéin, szép

drága cselédem.

Lészen kis paripád, mely fog

hordozni nyerítve,

8 kardod, aranyhüvelyes ; de hogy
apród légy te lakomban

A görög asszonynál, az függ

tle, ha választ.

«

Ekkoron ismét a szép nhöz sí-

mula, jobbal



Fogta kezét, s ballal félig szét-

íogta recézett

Arcfödelét, s kére fölnézve . sze-

mébe esennen :

»A zöldes koszorúra, s azon szép

völgyi virágra,

Melyet adék, kérlek, jó nénike,

5zép görög asszony :

Végy apródodnak ; leszek én gyors,

hüszivü szolgád.

Hajnal eltt kelek én mindig, s

ébreszteni menvén
Udvari nidet, oh, mondandóm,

keljetek immár,
Hogyha hiv asszonyotok, megle-

gyen izébe parancsa.

Termed elküszöbén fogok aztán

rhelyet állni,

A mikoron honn lészsz, ha pedig

széleszteni elmét

Estveli alkonyaton kimenendsz,

kísérni nyomodban
S menni fogok véled, járván ked-

vedre, vezetlek,

Aliul legkiesebb várunknak völgyi

ligetje,

A csermelyhez alá szállunk. Imi

puha gyepágyak

Zöldéinek magas illatozó hárs-

sornak alatta,

Fürkészek neked ott fészekbeli

ifjú madárkát,
8 tüzögetek fürtidbe füzért a

völgyi virágból.

Akkor majd citerám vígan fog

zengeni, dallok

Édes örömhangon, s regélek tün-
déri regéket.«

így ejté kérelmi szavát kis. Szende
s enyelgvén

Szép Polydórának honvágyát las-

san enyészté,

Míg azalatt a sarc-aranyon vigan
osztakozának

A daliák, s hadibútraikat fölszedve

nyomultak
Több csapatokban odább Haemus

magas ormai ellen,

Ifjú hónukba, holott deli hölgvek
vágytanak értök,

S a jutalom-vett hs többé ret-

tenteni megsznt
A görögöt. De maradt emlékben

örökre Bizancott

A nagybárdu Botond s a burgasi

érckapu rése.

Népdalai közül.

/. Hórom bokor.

Árokháton három bokor,

Rózsa, csipke, kökénybokor.
El-elnézem mind a hármat,
BennTik látom szép babámat.

I

Rózsa a babám orcája,

!
Csipkebogyó piros szája,

És a szeme hamvas kökény
;

j

Mind a hármat szeretem én.

2. Esik Pf^ö.

Esik es'-íi mezre.
Csak úgy dl.
Hej, csak egy csepp esnék bajjú

Szeméfeül.

Es után szebben virít

A }nez,
Könyezve szebi) a lágyszív
Szeret.

Viszi a szél a felhket
Lefelé,

Felhk mögül ragyogó nap
Jíin elé.

Hej, bár vinné búmat is el

Magával,
C^^ak engemet hagyna együtt
Babámmal.
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3. Temetben.

Csipkére van fehér kendm szegve.

Borúit szemem könnyekkel van
telve,

Fehér kendm szell lebegteti,

Könyemet senkisem törölgeti.

Fehér rózsabokor, nincs virága,

Az szi derektl tar az ága,

Majd nyílik a tavasz, s kihajt

Nvi

ujra
;

ik énnekem is, de csak búra.

Piros lábú fehér aalamb elszáll,

Repül, repül,, míg párjára talál.

Mért nincs szárnyam ?
" de, Jia

volna is bár,

Sas röptével sem érném el t már.

Fehér falas kis kápolna körül

Fakeresztek közt sok halom
zöldül,

Egyikre közülök ráborulok.

Szeretm sírja ez, kit gyászolok.

Áldjon meg a jó ég, hogy szerettél.

Sötét sírba hív szerelmet vittél,

Es engemet hagyjon el az isten,

Ha kivled valakit szerettem.

GARAY JÁNOS;!
1812—1853.

Koiit.

Harminc nemes Budára tart.

Szabad halálra kész
;

Harminc nemes bajtárs eltt
Kont, a kemény vitéz.

Mind hsek k. mind férfiak.

Mind hü és hazafi
;

Mint pártütket hitlenül

Eladta Vajdaíi.

Budán a bsz király eltt
Megállnak zordonan

;

Szemükben a nemes harag.

S a kar hatalma van.

De trónusán áll a király

S szól ajkiról a gg :

»Földig boruljon térdetele,

Ti vétkes pártütk !«

Szólott haraggal s bosszúsan.

A harminc összenéz.

Harminc nemes bajtársival

Kont, a kemény vitéz.

»Nem úgy, király !« kiált a hs,
S megrázza sz fejét •

\'t''lnéd, egy erd rengeti

Hatalmas üstökét.

»Nem úgy, király ! az égre nem i

A pártüt te vagy !

Te tetted azt, hogy a hazán
Az átok súlya nagy.

Vért s éltet áldozott neked
E nemzet székedért,

S te rút gylölséggel fizetsz.

Az isten tudja, niért!

Vagy visszavívja s hazánk
Szabadságát karunk.

Vagy érte küzdve, hü lelek.

Egyért s együtt halunk.

De térdet, zsarnok úr, hogy így
Dúlsz minket és e hont,

Nem hajt neked sem e sereg.

Sem Hédervári Kont.«

1 Életét és munkáit lásd az Irodaloiiit. II. k. 42. cikk.
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Szólott haraggal s vakmern,
Inkább meghalni kész,

Semhogy térdét meghajtaná
Kont, a kemény vitéz.

És bszszel a király viszonz.

— S király haragja nagy -

»Halál reáci, oly rút halál.

Mint felségsért vagy !

Halál reád, nyakas vezér,

Te itt is lázító !«

S zordan mögötte feltnik

Az óriás bakó.

'•>Hát veszszetek mindannyian,
Haláltok a bitó !« [szén el,

— Mond a király, »s így vesz-

Ha kell, egy millió '«

És mégyen a harminc nemes
A gyász-piacra föl

:

Vérpallosával a bakó
Kifárad, s újra öl.

S a néma l^be nem vegyül

Csak legkisebbke jaj :

Csak a tömegnek ajkain

Egy elnyomott sóhaj.

Elsápad a nép, áll a hs
S áll a harminc nemes

;

Rajtok Zsigmond pilla ntata

Végiglen tévedez :

»Kezemben élet és halál.

Halljátok, piirtütk !

Ki térdel, annak élet int I«

De nem mozdulnak k.

Mind hsök k, mind férfiak.

Mind h és hazafi :

Vérét a hs, ha halni kell.

Nem rettes; ontani.

Ki az, ki végsnek maradt
A harmincból, ki ?

Hogy mindegyikkel társlmlált

Halhasson a dics '.

Tgy áll az serdk disze,

Az óriási cser
;

A fejszés hozzá sújtani

Csak kételkedve mer.

A cser bevárja a csapást :

A bajnok visszanéz,

S szemben fogadja a bakót
Kont, a kéménV vitéz.
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»Mint bajnokot, mint férfiút

így illet a halál

;

Nem gaz, nem orv : egy lionfi az,

Ki most e törzsön áll.

Az megtagadja istenét

Egy szolga életért
;

A hsnek egy rahlét helyett

Halála nyújt babért.

Halálom és a társakO

Egy véres áldozat,

Melybl a honnak üdv fakad,

Zsiomondnak kárhozat !«

Szólott a hs, sújt a bakó,

A nap homályba vész, —
így halt el a harminc nemes,

S Kont, a kemény vitéz.

S a néma légbe nem vegyül

Csak legkisebbke jaj :

De a tömegnek ajkain

Kél lázadó moraj :

»Zsigmond király, zsarnok király

!

— S a zsarnok vére fagy —
ítéleted törvénytelen,

Az ország foglya vagy !«

Családi kép.

Kell-e nekem zaj s mulatság.

Csendek emberének ?

Aki rabja — így gúnyoltak -

Házi életének.

Kell nekem zaj és mulatság.

De nem a világé,

Vagy bizony azt vélitek tán

Síri csend a házé ?

Kell nekem zaj és mulatság,

Mennyit k okoznak,

Síppal, dobbal kis vitézim

Hogyha rám robognak.

Kell nekem zaj és mulatság,

St csak ebben élek
;

És ha mégis megsokalnám, •

Szerepet cserélek.

S gyermekek közt gyermek állok :

Együtt szökdécselünk !

Ki tagadja, hogy mi otthon

Jó zajoskán élünk ?

BAJZA JÓZSEF.-
1804-1858.

A személysértésröl.

»IItálon-i a szeniélysértést ! Annak a kritikából örökre szám-

zve kellene maradni ; csak dologra legyen a bírálónak gondja, s-

mindazt, ami személyt illethet, hagyja el !« Ezt kiáltozzák a mi

olvasóink, s ezt kivált — és mely siránkozva — a kTÍtika vaspálcája

által megzaklatott íróink, valahányszor polemikus nem írásokat

olvasnak. A vád, valljuk meg, nem egészen helytelen, de mind a

1 Életét 1. Irodtört. 11. köt. 43.
|

elvet, melyet Bajza a kritika felada-

cikk. A vegyes prózai dolgozataiból taira s modorára nézve vallott és

közlótt mutatvány .4 személyaérlés- követett.

rl mintegy röviden formulázza az
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mellett is gyengébb s ingadozóbb alapú, liogysem axiómai tétel

gyanánt tekinteni s kiáltozni lehetne. Én hajlandó volnék magam
is a kiáltók sorába állani, ha a sokszor panaszlott vád elvei tisztára

hozatnának, ha a kiáltók seregébl valaki megmutatná valahára,

hol van azon vonal, mely a személyt mvétl, a könyvet írójától

elválasztja, melyen belül lehessen a miirl beszélni, a nélkül, hogy

annak teremtje ne érintessék, mert a m a mvész, a könyv az

író lelkének tülo-e, létege (essentia), st maga a lélek, és pedig minél

hatalmasabb valakiben a terem.t tehetség, annál nagyobban az.

Hibákat elkövetni emberi dolog, s köz úgy a legnagyobb, mint a

legkisebb elmékkel, st a legnagyobb géniuszt ragadják el legköny-

nyebben önszellemlobbanásai vastag tévedésekre s hibákra. Rovas-

sék meg már most az ily hiba valamely kritikus által szigorúan

— mint illik mindenkor ott, hol nagy vala a tévedés, — nem az

író s mvész lelkét kell-e ezen

megrovásnak szükségképen érdek-

lenie, s a lélek által nem a személy

van-e közvetlen érdekelve ? Mert

mi egyéb az az én, ha nem a lé-

lek? — Nem szándékom magamat
személysértk védjévé tenni, de

szándékom figyehueztetni itt azo-

kat, kiknek ajkáról a személysér-

tési panasz oly gyakran hallható, -i^^^^^^^^^ ' -r^
hogy vádjokac ügyekezzenek vilá- ^^^^^^^^^Bll^^^*
gos alapokra állítani. Munkát jól

és méltólag bírálni, a nélkül hogy
a személy is ne lett legyen eg}'-

szersmind. nehezen fog nekem va-

laki mutatni. Sérteni és nem sér-

teni igen viszonyos képzetei:. A legjámborabb észrevétel gyakran
az érdeklett fél által sértésnek vétetik és \ászont ; ami világosan

mutatja, hogy a személysértés magyarázata még semmi általános

elveken nem épül, s csupán individuális érzés. Az én hitem e tárgy-

ban, bárkinek mint tessék, ez : Hogy azon kritikus író, ki elkerülte.

ami durva, póri. betyáros — mert a mvelt s csinosabb nevelés
embert, milyennek egy valódi írót tartanunk kell, az ilyenek mindig
fogják bántani — ami testi hibáinkat, vagy házi körülményeinket

illeti, ami jó vagy balszerencse következése, ki ezeket, mondom,
beszéde tárgyául tenni elkerülte, megtéve, mit embernek kívánni lehet

és kell. Ezeken kivl minden személysértési panasznak, neheztelés-

nek nem lehet egyéb, mint csak ingatag alapja.

Bennünket a természet különböz véralkattal és soknemleg
készített ki ; egyik trbb, másik ingerlékenyebb lelk, vannak
olyanok, kik, mint B}Ton monda, a legkisebb csípést is halálos

sebnek veszik. Ezeknek óhajtanám, hogy a legkimélbb itélkré

Beöthy : Irodalomtörténet. II. 12
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találjanak, bár tudom, óliajtásom nem sokszor fog valósulhatni,

mert lehetetlen, hogy a bíráló az általa megítélend írónak még
természetére is figyelmezzen. Ami engem illet, szabad legyen magam
fell itt, hol a személysértés nagy kérdése vétetett szóba, ezen indi-

viduális gyónást tennem : Ha nagy író volnék, azaz olyan, kinek

írásai sok dicsért és sok gáncsolót — mert minden nagy embernek
és írónak ez a sorsa — csatolhatnának magukhoz, s e külön osz-

tályból szabad választást engedne isten, ez volna könyörgésem
hozzá : Mindenható, cselekedd, hogy ne legyen vak magasztalom

egy is, de legyen sok világos ítéletú, éles esz, kemény birám, habár

sértk, habár gúnyolok is ! A sebeket, melyeket érzésim hiúságán

gúnyaik ejtenének, tudom, bizonyosan meggyógyítaná azon tanúi-

ság, melyet vels írásaikból meríteni fognék, s az nekem többet

használna, mint harsogó tapsai ama másik seregnek !

Isten Iiozzád.

Bércrl visszanéz a vándor.

Vígan int kies hazája,

Ott mosolyg a róna táj ;

De a messze távozónak
Szíve vérzik, szíve fáj.

Zeng felé a búcsúszó :

»Isten hozzád, bujdosó !«

Bérc alatt áll völgyek árny
Csak felhket lát hónából,

Elmerült a róna táj.

Ámde búja nem maradt el,

8zíve gyászol, szíve fáj.

Zeng felé a távol szó :

»Isten hozzád, bujdosó I«

Bérc és völgy is elmaradtak.

Felht sem lát már hónából,

Ábr-ándkép a róna táj.

Búja mint az ég kiséri,

Szíve vérzik, szíve fáj.

Mély keservvel zeng szava :

»Isten hozzád, szép haza !«

Múlnak évek, íürte sz már,

Elfeledte rég hazája
;

Ám a kedves róna táj

Sírig képben él eltte.

Szíve gyászol, szíve fáj,

S a halónak végszava :

»T.sten hozzád, szép haza !«

Multadban nincs örüm.

Jövdben nincs remény
Hanyatló szép hazám,
Miattad vérzem én.

SoliajlásJ

Miattad zeng panaszt

S örök bút énekem :

Sötét felhd alatt

Az élet gyász nekem.

1 Mind a Sohajlás (1833-ból).

mind a következ tíahköltö (1835-

bl) a magyar hazafias lírának abból a

Ivorszakából való, midn a megindult
reform-mozgalmak remény és kétség
közt hányták a hazafiak szivét. A
honfiérzést e mozgalmak folyton táp-

lálták és fokozták ; mindenki érezte,

hogy a nemzet nagy válságnak megy
eléje, de hogy ez mit hoz, senki sem
tudhatta. E lelkesed és borongó
hangulatnak a Szózat adott legtalá-

lóbb kifejezést. Bajza lelke inkább a

csüggedésnek, reménytelenségnek volt

hajlandó helyet és hangot adni.
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Ol}'' sok küztlés után,

Örvény s habok közül

Segélni part felé

Eoy csillag sem derül !

Ki szivet alkotál,

S belé érzelmeket,

Szeretni lángolón

Hazát és nemzetet

Kinek hatalma szab

Törvényeket, határt :

Oh népek istene,

Küldj egy reménysugárt

!

A rabköltö.

Volnék, mint sas, szabad

Uratlan bérceken,

Felleng száínyakon

Repülne énekem.

Magas dalt zengenék
Emelni lelkeket.

Szavam betöltené

A földet és eget.

Zengnék polgári rényt.

Szabadságot, hazát

;

Elvarázslanám
Rómát és Graeciát.

A nagy Demosthenest
S elméje ostromát,.

A halvány Cassiust,

Brutus véres hadát.

Zengnék gyzelmeket,
Dicsséges halált.

Nándornak bajnokát

S fiát, a nagy királyt.

És annyi gyász idt,
És annyi zivatart,

Melyeknek ostroma
Elveszte a magyart.

S ah rólad is, te új

Világ félistene,

Washington, énekem
Föllengve zengene.

Lefesteném, mi bölcs

Elvekre alkotád

Túl messze tengeren

Ama boldog hazát,

Hová e vérez
Kebel sóhajtozik.

Hol emberkény helyett

Törvény uralkodik.

De én nem szállhatok,

Leláncolt rabmadár,
Kit korlátok közé

Önkény hatalma zár.

Zengek csak bút, panaszt,
Nehéz gyötrelmimet,
Míg börtönöm kinyíl,

Vasv kínom elte)net.

Az apáca.i

Láng emészti keblemet.

Láng, nem mondható
;

Szenvedély, nagy és örök,

El nem oltható.

^ Ügynevezett helyzetdalaihói (köl-

tött, helyzetek lírai rajzai), melyek

S oh kínok mély tengere !

Oh kemény egek !

Nem lehet kimondanom,
Amit érezek.

Bajza követinél
divatban voltak.

különösen nagy
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Nem lehet kimondanom,
Bárha eltemet

;

Tiltja eskü, kárhozat

Szenvedélyemet.

Oltsd el, oh hatalmas ész,

Oltsd el lángomat,

Vagy szakadjatok le rám,
Oltár, boltozat !

VACHOTT SÁNDOR.^
1818-1861.

A külföld rabja.2

Még látod a hon véghatárai i".

Az est elönti rajtok bájait.

Még bérc ormán látsz pásztor-

tüzet,

Folyója partján látod a füzet.

Oh, még az édes léget szívhatod,

Mitl e föld oly szép, oly áldatott.

Jól megtekintsd ! Midn hajnal

hasad,

Hazád az éjben tled elmarad.

Ne kérdd : ha jösz ínég vissza

vagy soha ?

Sorsnál a válasz, — s sorsod mos-

toha.

Vesztvén szülket, jó testvéreid.

Hü lányt, barátot, kebled híveit,

í Életrajzának vázlatát 1. Irodtört.

II. k. 43. cikk.
2 Vacliott ez egykor nagyon hires

költeményét, mely némely részében

Bj'ron Cfnlloni foglyára emlékeztet,

Kiket miattad fájdalom viraszt,

Szegény rab ifjú, melyiket sirasd 1

ök nem gyanítják éji útadat.

Rég nincs felled biztos híradat,

S most, amidn e szép honból
kimégy,

Hogy ismeretlen ország rabja légy
;

Most, amidn elmégy örökre tán,

S nem jösz, ha jösz, csak számos
év után :

Bucsútlanúl kell tlük válni meg,
Ez fáj, — ezért vagy oly igen

beteg.

íls nincs, kitl egy jó szót küldenél,

Ha ezt sem, úgy hát kebled mit
remél ?

székfoglalóul olvasta föl 1843-ban a
Kisfaludy-Társaságban. Ugyanez inté-

zet adta ki, b. Eötvös József eszköz-

lésére, verseinek legteljesebb kiadását

1863-ban.
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Nincs egy betücske, nincs egy
puszta jel,

Mely hírül adná, merre vittek el.

Ki már a sírban tölti éjjelét.

Tudják a holtnak is nyugvó helyét.

Te élni fogsz, s nem tudják : merre,

hol?
Bár azt se tudnák, hogy kinoztatol

!

Könnyít e percben mély fájdal-

midon, [hon.

Hogy most veled még itt a drága

Oh, itt a hon még, legtovább hive

Annak, kinek leghbb hozzá szive.

Tled búcsúzik, búsan nézve rád.

Értsd meg fiadnak néma búcsúját,

Te, kit szerelme mindig hn ölelt !

Ki rólad annyi jó reményt növelt.

El, messze rabnak éretted megy .
Tled búcsúzik a h szenved. —
S tovább-tovább visz a gyötrel-

mes ut.

Nézd, nézd hazádban a végs falut,

Bús csöndesen szól ott az est-

harang,

Atrázza bágyadt idegét e hang
;

Fut a szekér bár és gyorsan viszi,

Mintha temetni vinnék, azt hiszi,

És sírni tudna, — búban sírni jó,

Gyakran beszélbb a köny, mint
a szó

;

De a szekéren ülnek rei,

S szívébe visszafolynak könnyei

:

Azok ne lássák t siralmiban.

Kiknek baj osztó részvét tiltva van.

Ne bánd, ha nem sírsz, foghatsz

sírni mi'g.

A nagy magányban lesz idd elég.

S fölkél a hajnal. Fénye ünnepi
Sugárral a zöld tájat ellepi.

Az éjben eltnt szép hazája már.
Amerre lát, néz, idegen határ.

Ki azt hiszi, hogy egy nap fénye süt

A terjedelmes földre mindenütt,

Hónán kivül tán kételkedni fog :

Vájjon honott nem más, szebb nap
ragyog ?

S hogyvan fajunknak önnön istene.

Ha messze járnál, hinned kellene.

Oh, bár te vallhasd egykor e hitet.

Kit majd a börtön gyászhomálya
fedj

Neked lehet még tiszta kék cgen
A felkel nap méltán idegen

;

Miként az ég háznak lángjait.

Búsan tekinted tzsugárait.

Sugárival, hogy most még rád veti.

Nem arcodat, de lelked égeti.

S amint tovább visz a gyötrel-

mes út.

Mindig kopárabb, pusztább tájra

jut.

De a tájra nem sokat tekint,

AHg tudná, hogy vészes alkony int.

Egy nagy ború ln a vidék ege,

El-szétterlvén sr fellege.

Lezúg a zápor, minden oly setét.

Tükrözve látja gyászéletét.

Kivl a várat meg sem nézheté,

Hová setét út vészben vezeté
;

Melynek rideg, mint a sír, belseje.

Hol annyi átkot látand bús feje !

És ottan áll a négy fal között,

Borzadva látja, milyen helyre jött.

De borzadás még inkább szállá rá,

Midn az ajtót re rá csuka.

És ottan áll némán és mern.
Mély kínja is megállapodva ln.
Miként a tr, hahogy mélyen talál.

Az átdöföttnek keblében megáll.

Kitépve t ég, föld áldásiból

:

A zord Ítélet számos évre szól.

E gondolatra fölreng kebele,

S ismét tolongó kínnal van telq.

Egy rája öml tenger a sok év,

Melybl menekni hol van béke-rév?

Volnál ids, oh, volnál éltesebb.

Oly égetn nem fájna tán a seb ;

De a remény s a tett legszebb korát

Él halottként hogy húzd itten át ?

Mely szüle téged, szép, de bús
hon az.

Kevés az enyh, sok benne a panasz,

örök viszongás, tétlen si dölyf.

Mely h szivén rág, mint kárté-

kony ölyv.

Kicsiny a részvét nemzet-üdv iránt.

Ha ád, leginkább sors ád jó irányt;

Sok szül ott meg s van fényes

neve,

Ki szent javáért lépést sem teve.

Téged korán és híven meghata
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Sínl liazáduak esd szózata.

Fiúi bánat és hiú remény,
Hogy még derül az árva népre fény:

Szilárd hatásra birtanak vala,

S lelked, miként sas, fennen szár-

nyala.

Dicsk valának kebled álmai,

Dicsk a bátor homlok gondjai.

Hol ifjú ajkad szótól hangozott,

Vén is gyönyörrel elnémúla ott.

S föl kell-e tárnom még több b-
nödet ?

Ez, ami téged börtönéjbe vet

!

Az éj körüled sr, úgy-e bár !

Ottkünn a hold ki tudja merre jár ?

Benn mit se látnak a nyitott sze-

mek.
Habár meren széttekintenek.

Kicsiny a börtönablak és magas,

Kevés üveg van rajta, több a vas.

Ki lakta elbb e zordon tanyát ?

Gyilkos talán, ki ölt testvért,

anyát,

S kit, hosszú rabság múlva, e helyen

Holtan találtak egyik reggelen ?

S az helyén fogsz hát szen-

vedni te ?

Neked hasonló végzet jutna -e ?

Mily gondolat ! S nincs rá vigasz-

talás.

Egy rém eloszlik, s kél utána más.

Elj a reggel. Megvirad bell.

Több szolga lép be. öre lép ell.

Szrbi raböltönyt hoztanak neki.

Ruháit bú közt cserélte ki :

Mi volt hónából úgyis egyebe.

Mint a ruha, mely testét födte be ?

S midn a rabköntös már rajta volt,

»Le kell fekünni !« börtönre szólt.

És ijedve a vén rre néz.

Egész valója rettegésbe vész
;

Elgondolá, hogy itt a hatalom

S oly messze tle minden oltalom !

De nem, ne rettegd a gyalázatot !

Amott van a lánc, íme láthatod —
Lábadra láncot fognak verni fel.

Terülj le bízvást ! Fojtsd félel-

med el.

S fölverve már a lánc. Testén

Qsörög,

Ajkin hatalmas szózat menny-
dörög.

Mely szózat el nem foghat hang-
zani.

Mely szózat égbe fog felszállani !
—

S amint oszlani kezd a szolganép,

Némán közlök egy melléje lép,

Fejére durva föveget nyoma.
Mit ismeretlen kéz szrbl fona.

Haragra gyúlt ; és négy hó el-

haladt,

Hogy fövegéhez nem nyúlt az

alatt. —
Bár lassan is, de múlnak a napok.
Nincs perc, midn ne volna

búra ok.

Mi haszna minden szép emlékezet,

Ha mindenik csí-ic búval fog kezet ?

Dics azonban azt éreznie,

Hogy jó ügyért kell eiinyit trnie.

E gondolatra gyakran büszke lesz
;

De büszkesége is csak biiba vesz.

Olykor, ha kissé csendesül a kin,

Boszankodásra kél unalmain.

Mindent kigondol, ami lehet,

S idt veszítni nem lel módot .
S holott beáll a télnek évszaka,

Sokkal homályosb ln rideg laka.

A dél alig múl, már az este jön,

Magába nyelné t az éj -özön.

De meghajolt az r kérelmein,

És mécsvilág ég hosszú éjein.

Örákig elvan a mécsen szeme.

Mulatja t a kék láng kelleme,

St többre vitte még az unalom :

Éjjel, ha álma késik, a falon.

Hová a mécs fényt vet sugárival.

Gyakorta játszik újjá árnyival.

Hisz gyermek , a kínnak gyer-

meke,
Játékra mért ne volna érdeke 1

Majd nagy beteg ln. Rég sor-

vadt a test.

Végkép pihenni fogna örömest.

Ki ágya szélén fölvirasztana,

Oly messze mért vagy, oh szül-

anya ?

Szülötted ím, itt fekszik mint a,

vág,
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Szörny, midn elfutja t a láz,

S a keskeny ágyból talpra ván-
szorog,

És bús lakában rémként tántorog,

Mintha keresni járna a halált,

De azt talán más, boldogabb talált,

Ot ifjúsága megvédelmezi.
S lázát naponkínt múlni erezi.

Ekkor, hogy lenne mit forgatnia,

Könvvet kapott — se könyv a

biblia.

Látván a könyvet, rá öröm derült,

S a szent igékbe mélyen elmerült.

Olvasva tölt el éj- és napokat,

A gyönge testtel nem gondol sokat.

Majd megszünék. A könyvet le-

teszi,

El-elmereng, majd újra fölveszi.

Agyában a hiteszmék harca kél,

Nem boldogul az észnek fényinél :

Forr, küzd az elme, küzd haszon-

talan.

Minél tovább, mindinkább nyug-
talan,

Testében a vér lázasan kereng,

Fény és homály a fejben összereng.

Majd nüntha égne minden gon-

dolat :

Lelkébe vakhit rjöngése hat.

S jár, kel lakában, mígnem térdre

hull,

És ajka csöndes, mély fohászra

gyúl.

Fohásza hosszú. Egy éj telt belé.

Térdén aludt el virradat felé.

Hallgasd meg, isten, amit ajka kért,

Talán könyörgött a kedves honért !

Azóta sok nap, sok hó eltünék,

Buzgón könyörgni meg nem
szünék.

Az r naponkint térdein leli

8 vállat vonítva el-elnézdeli.

Egyik nap, amint így imádkozik,

Felé : »Szabad vagy \« a szó hang-

gozik.

Embernek e szó édesben zeneg.

Mint hogy az rült is ne ért^e meg.
Megrezzen e szónak általa.

Fölnéz s eltte re állt vala.

És hinni nem tud re ajkinak.

Azt hitte, gúnyt z s ámítgatja

csaíc.
•

Több szolga jött. Elhozták a ruhát,
Melyet cserébe vettek egykor át.

A rég pihent ó köntöst felvéve :B volt a köntös . . . El-belé teve
A fakanált és viUát, melylyel ett,

Emlékül innen nem visz egyebet.

Aztán szekérre lép. Melléje ül

Egy éltes rtiszt kísérjéül.

És elhagvá a zordon elmesírt

Hogy annyi kínról maga hozna hírt.

Hónába ér. Szent földén szállva le,

Zavart örömnek volt arcán jele.

Szikrája volt már alvó lángnak ez.

Mely hamviban még föl-föléledez.

Üj élet, új zaj hatja meg fülét,

De a zajban mélán néze szét.

Oh nincs a földnek serami oly

kegye,

Mi már az ifjat boldoggá tegye !

Körötte srn állnak társai,

Az árva honnak lelkes fiai.

Hévvel fogadják a h szenvedt,
örvend is, sír is mind. ki látja t.
S közöttük áll , testi, lelki rom,
S Idtör belle a trt fájdalom.

Ajkán a megnyílt szó eláradoz.

Tartalma elmét, szívet gyászba hoz.

Mi volt s mivé ln ! felsóhajtanak,

Kik ajkiról bús szókat hallanak.

A kór beszédnek eg\" ép része van.
Az. mit hónáról mond fájdalmiban.

Majd a szüli házba érkezett.

Hangos sírással a ház telve lett.

Hol a cseléd is váltig síra mind :

Ki festené le a szüli kint ?

Reá e házban sem várt lelki bék,

Meg sem pihent, már elkivánkozék.

Magányt ohajta, hol térdére hullt,

S imádkozásban éje, napja múlt.

Történik olykor, tollat vesz el . . .

Hagyjátok el ! hadd írjon csönd-

ben
;

Mely oly sokáig hordta láncait,

Jegyezze a kéz tenger kínait,
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KERENYI FRIGYES.*
1822—1852.

Harangszónál.

Nyugszik a völgy szenderegve,

Est pirul le ormirúl, —
A torony cseng lakója

Kégi liangon szólva szól.

Hallgatom s ismert szavára

Elmerengek boldogan :

Aki önté a harangot,

Tudja isten merre van !

És benyúlok gondolattal

A jövbe, hogy ha majd
A jelennek nemzedéke
Nem örül és nem sóhajt

:

Le-<z talán, ki énekimre
Elmerengjen boldogan.

Gondolván : ki ezt dalolta

Tudja isten merre van !

SAROSY GYULA.^
1816-1861.

A huszár.

A huszárnév onnan ragadt a hu-
szárra,

Hogy egy halálának mindig húsz

az ára.

A vasas is azért tartja tiszteletben,

Mert hol egy huszár van, húszat
lát az egyben.

Ki ha leapritja már a maga húszát,

Gangosán kipedri szép pörge ba-

juszát.

Hej ! gyöngy is a huszár, ha felül

lovára, [tára
;

De a ló is szebb, ha huszár ül há-

St, ha paripáját büszkén táncol-

tatja,

Büszkévé válik még a ló is alatta.

Az idegen népek bámulva hirdetik,

Hogy a magyar huszár lóháton

születik, [vébl —
Ki ha le nem pattan saját jó ked-

Mennyk legyen, ami kicsapja

nyergébl.
Ha vágtat, a villám pironkodva

kéri,

Hogy lassabban menjen, mert utói

nem éri.

S a szél — midn lovát jól meg-
sarkantyúzza —

Sírva jár utána — azt hinnéd,

hogy nyúzza.

^ Eperjesen szül. Családneve Christ-

niann. j^yanyelve német volt, de
még ifjú korában olyan buzgósággal
fogott neki a magyarnak, hogy már
18 éves konában jelentek meg versei

az Athenaenmban Vidor Emil név
alatt. Utóbb megbarátkozott Petfi-
vel és Tompával, Abaújban szeren-

csétlenül gazdállvodott, aztán részt-

vett a forradalomban, 1850-ben ki-

vándorolt Amerikába, hol 18.52-ben

Új-Budán meghalt.

2 Igazi keresztnevén : Lajos. Boros-
sebesen szül. Arad vármegyében.
Tanuló korában résztvett az eperjesi

magyar társaság munkásságában. Hi-

vataloskodott Sárosmegyében s az
aradi és pesti váltótörvényszéknél.

A forradalom után halálra Ítélte-

tett, de kegyelmet kapott s két
évet töltött fogságban. Költeményein
kívül egy kis magyar nyelvkönyvet
is írt.
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Nyereg-kapájáról lóg a miatyáukja,

Ha szomjazik, onnan gyakian el-
rántja.

Egyébkor nem igen tekint fel az

égre,

Csak mikor ihatik egy kis dics-
ségre.

Ha iszik, rendesen emberül meg-
fizet.

De csizmaszárában sem tri a vizet,

Mert bor és dicsség szive táp-

láléka, —
Jól teszi ! a vizet igya meg a béka.

A huszárnak azért villámlik a

kardja,

Addig hajlik, amíg maga akarja.

De meghajoltában, bár kínok gyö-
törik —

Valamint a jó kard — soha el nem
törik.

Csak a vitézségnek van nála keleté :

De kegyetlenkedni, már nem ter-

mészete.

A német ágyúja haraggal mor-
mogja :

Hogy az öreg huszárt a golyó sem
fogja;

St ha elesnék is, nem hal meg
egészen,

Mert ég szivéhez nagyon közel

tartja.

Innen a huszárnak minden kard-

csapása

A tüzes mennyknek egy mester-

vágása.

Történt : hogy a huszár talált

egy gyermeket,
Ki az ellenségbl a harctéren rekedt
S míg a gyermek apját halálra

koncolta,

Magát a gyermeket megszánta,
csókolta.

S egy-két öreg cseppet hullatván
szemébl :

Kivitte a halál sürü örvényébl.
Mert a huszár szive olyan, mint

a kardja :

Mert az örökélet áll számára
készen.

Ki vérrel derített hajnalt hazájára,

Feljegyzi a nemzet arany táblájára;

S ki a szabadságért harcol mind-
halálig —

Holta után tüstént egy csillaggá

válik.

Látnád a huszárt ! ha leveti

mentéjét.

Végig imádkozván száz teremtet-

téjét,

S szivét az imádság oly nagy
lángra gyújtja,

Hogy neki gyürkzvén, két kezét
kinyújíja,

Mentéjét pediglen a szél hátra-

fújja,
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S utána csak úgy száll a mente
két ujja . . .

Látnád, — oh, ha látnád, hogy
reszket a német.

Ki még sohsem látott ily négy-

kez rémet !

S a vasast kardjának még szele

sem éri,

Már megadja magát és a pardont

kéri

:

De agyoncsapja a huszár az ál-

nokot,

Mert pardont sem adni, sem kérni

nem szokott.

Mikor a huszárok csatába in-

dulnak,

Az isten szemébl ürömkönnyek
hullnak,

S innen lehet aztán azt kimagya-
rázni :

Mért szokott a huszár oly gyak-
ran megázni ?

Ha én isten volnék, csak azt vin-

ném végbe, [égbe.

Hogy lóháton menne a huszár az

Menyecske : ha feléd huszár nyújtja
száját :

Csókold meg a világ els katonáját

!

B. JÓSIKA MIKLOS.i

1796-1865.

A laalkotmáiiy.2

A kolozsvári nagy-téren, 1594 egyik reggelén, körültekintve,

három embert látunk a Szin-utca végénél egy lapos kövön állani,

mely padként nyúlik a szegletház mellett. Ügy látszik, e magasb
helyzetet azért választották, hogy a piacon történendket kényel-

mesebben láthassák.

Az egyik e három ember közül kétségen kívül kolozsvári tehets
polgár volt. Térdigér világosszürke mentéje, fekete báránybr
prémmel s fekete készülettel, övig volt alacsony termetéhez gom-
bolva ; neme a csákósüvegnek, hátul kacsafark gyanánt beletúzött

structoUal, s fokosnemú bot kezében. Arca egy vala azon szép,

egészséges, holdvilág képek közül, melyek kényelmes életre mutat-

nak ; de vonásainak kifejezése józan itéltehetségre mutatott.

A másik tisztes szerzetes volt, avult barna darócban, hátul

lecsüng csuklyával, kötéllel körülövedzett derékkal, melyrl hosszú

olvasó csüngött.

A harmadik végre ép, fiatal eniber, vörös magas süveggel, kes-

keny vidraprémmel, mely lekonyult fején. Világoskék mente volt

rajta nyitva, alatta ujjatlan hasonló szin dolmány s nadrág,

melyre majdnem térdig ér karmazsin csizma volt húzva. Az egész

alak, s a naptól barnult szép férfiarc, munkabíró falusi úrra mutatott.

Mind a háromnak képén komolyság volt elöntve, bánatos, két-

ked komolyság. Néha pillantanak a tér túlsó részén emelt faalkot-

^ Életét és munkáit 1. Irodtört.

II. k. 44. cikk.
2 Az Abafi els kötetébl. A nagy-

téren a Kendiek és Literáti kivégzé-

sére készülnek, kik Bátori Zsigmond-
dal szembe szálltak a töröktl való

elszakadás kérdésében s ezért, má-
sokkal együtt, éltökkel lakoltak,
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mányra, mely fekete szövettel bevonva, s Bátori Zsigmond úgy-
nevezett kék testreitl körülbániulva s lézengve, síri egyszerség-

ben nyúlt fel a hullámzó néptömeg fölött.

Hogy a festi csomókba szigetelt néptöniegról s az egész jelenet

sajátságairól fogalmunk legyen : képzeljünk egy magas négyszög
alkotmányt feketén bevonva, mely a térnek a Közép-utca felli

oldalához közelebb esik, mint a közepéhez. Az alkotmány körül

magas term.etú férfiak kék dolmányban s nadrágban, rezes kardok-

kal oldalaikon, állottak hézagonkint, a közeledni törekv népet tar-

tóztatva; fejeiken úgynevezett csat-

lós fekete süveg nyugvék, hosszan

nyúló, kéken bélelt szárnynyal.

Kezeikben nehéz fegyvereket tar-

tottak, melyek közül többnek csak

gyújtólyuka volt, minden készület

nélkül, s kanóccal sült el.

Miként az egyes lakosoknak,

úgy a századokkal ezeltti nép-

csoportozatoknak is, a mostanitól

lényegesen különböz t^kintetök

volt.

A mostaniaknak általános szinc

sötét, ezt a kalapok és divatosabb

sötét színek okozzák. A ruházat

maga karcsú, testhez szorul, s a

jelen nép némi könnységgel bír, tán

azon méltóság s komoly szellem

rovására, mely t hajdan nemzeti

öltözetében, kiáltóbb színeivel s ke-

letiébb bségével ruháinak, jelölé.

A régiekben e könnyilség vagy
élénkség inkább az arc kifejezésé-

iben s az általános szellemben mu-
tatkozott, n:ely azon s abból lehelé.A vonások jelöltebbek voltak.Nem
látszék az arcon a kényeztetés gyöngédsége, mely azt jelenben talán

szebbé teszi, de bizonyosan nem oly érdekessé, mint hajdan volt.

Bár századokon keresztül a nép. fként csoportozásaiban,

ugyanaz marad : mégis a jelen történet korában feltnt rajta az,

nút jobban nem tudok kifejezni, mint ha három századdal fiatalabb

létnek nevezem.
Az alkotmány körül -si-n ömledez, a jövk-menk által

mindig újuló s változó népgyi- alakult, körülhintve az oda egyen-

kint sietk ritkább karimájától. E gyrn túl csomókban állt a nép.

Egyike ezeknek hosszasan vonult el a nagy gót egyház niellett
;

kisebbek itt-ott a házak alatt.

A tágas utcákból folyton foly\a a térre szivárgó soKaság több
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patakot képeze, mely az alkotmány körüli súrü néptömegbe, mint

tágas tóba, enyészett el, mindig dagasztva, szélesítve annak terje-

delmét.

Ezen élénk képet az akkori különös kinézés, sötét vagy tarka

színekre mázolt házak kerítek körül, melyeket még most is láthatni

a téren, a Magyar-, Hid- és Szin-utcában néhol.

Minden ablak rakva volt nézkkel ; körültekintve, a szem több

hölgyet, mint férfiút látott, bámuló kifejezéssel ; csak itt-ott tnt
fel azon könnyelm egykedvség, melyet váratlan esetek meg nem
rezzentenek ; vagy a szívetlen uj ságvágy, mely nemét a borzasztó

kedvtöltésnek találja a legiszonyúbb szemlében.

— Min egészen más tekintete van e térnek most ! — mond
bús hangon a polgári ember a szerzeteshez fordulva, — mint 1571-ben,

midn Bátori István lovagla végig! A középkapu fell j öve itt ke-

resztül, mint erdélyi fejedelem, a nép ittas öröme s szenvedélyes

felhevülése között.

— Vagy 1 576-ban, — szól a szerzetes — mikor a lengyel köve-

teket fogadta Bátori, s köztök az egykor oly szép Bátori Gizellát

láttuk, az sz Zamoiszki nejét, kik lengyel királylyá választatását

hozák hirül.

— Van az akkori jelenetnek némi hasonlatossága a mostanival

— mond a falusi úr nyers hangjával közbeszólva. — Mint most,

úgy akkor is némi komolyság ült a kolozsváriak arcán. Tudja-e

még atyaságod, — folytatá a szerzeteshez fordulva — azon félté-

keny rezzentség nemét, mely akkor az erdélyieket elfoglalá ? Olya-

volt ez, mint midn egy szíves gazda mindennapi vendégét nagyobb

úrhoz tudja hívottnak, s neme az irigységnek lepi meg. Sokan

Bátori Istvánnak rossz néven vették azon egykedvséget, egy

kis örömsugártól körülfényive, m.ely fölemeltetésekor látszék rajta.

-^ Furcsa ! — jegyzé meg fejcsóválva az öreg polgár, — hogy

a nép többsége oly kevéssé képes a szív bels mozdulatairól ítélni.

Én, elhiheti kegyed, a fájdalom könnyeit láttam Bátorinak szép

nagy fekete szemeiben csillogni.

— Emlékeznek-e kegyetek — mond kék kendjét ujja alól

kihúzva s a port törölve képérl a szerzetes — arra a mondására

az akkor alig tíz éves Bátori Zsigmondnak, hogy , mint erdélyi

fejedelem, hazáját három koronáért sem hagyná oda ?

— Igen, igen ! — felel a polgári ember, különös arckifejezéssel,

mintha e mondás emlékezete visszás benyomást okozna benne, s

ellentétben lenne azzal, ami késbb történt ; — a kis Zsigmondnak

e nyilatkozása akkor szájról-szájra ment, s szép elérzettél kecseg-

teté kebleinket, de nem is ok nélkül, — tévé hozzá, gúnyredkbe

szedve ajkait.

— Csendesen, urak ! — suttogott a szerzetes, — a falaknak is

füleik vannak itt ; kilencvenharmadikban, mikor a kancsal BüceUa
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Lengyelországban járt, az özvegy koronát újra Bátori fre keríteni,

eszembe jutott nekem is a kis Zsiga mondása ;
— hej ! akkor még

nem volt Zsigmond. De a korona helyett Gyulafi Istók a harminc-

ezer forintot, melyet István király hagyott végrendeletében Zsig-

mondnak, sem hozhatá el egészen.

— A jó fejedelem szereti a változást, — mond a polgár. —
Tavaiig törökök valánk ; akkor, tudják kegyetek, csikorgó télben

jött ide Bátori András, a. bibornok, Cumuleussal, kit a kolozsvári

nép ervel Komlósinak bérmált, s a török hold helyett Rudolf aján-

lataira kezdénk hajlani.

A szerzetes gondolkozni látszaték. — Mióta a fejedelem haza-

jött Kvárról, valami veszélyjósló lebeg egész lénye körül. A minapi

elfogatások, a mai készületek eléggé bizonyítják, hogy önállásúbb

kivan lenni s nem szenved tanácsadót maga körül.

— Mégis, — szól a polgári ember, — inkább kellene érett férfiak

javaslatát, mint éretlen szenvedélyek sugallását követnie.

— Nincs egy is jelen tettei közül, — kiált fel a falusi úr jós-

lólag, — melyet meg ne bánna ! Ismerem, mint magam fiát !

— Soha, mondják, nem tesz úgy csekélységekben is rendelést,

— szól a polgár keser mosolylyal. — hogy meg ne változtassa.

Az udvariak e habozását ismervén, els rendelését ritkán teljesítik.

— Bár — kiált fel kitör haraggal a szerzetes — veszett volna

Kváron ! Boldizsárnak szíve nem jobb az övénél ; de legalább

férfiú, s tud akarni.

B. EOTVOS JOZSEF.i

1813-1S71.

Körösi Csorna Sándor íölölt mondott emlékbeszédéböl.'

Tekintsünk vissza sírjáról Körösi életére. Midn félig gyer-

mek korában élete célját megválasztá : ki hitte volna akkor, hogy
a határozat, melynek nagyszerségétl csak a tapasztalatlan ifjú-

kor nem ijedne vissza, soha megváltozni nem fog. >)Gyermek merész

álmai <<, — gondolák azok, kiknek az ifjú föltételét, nagyszersége
miatt piruló arccal, elbeszélé, — >>ha majd az élet tapasztalásai meg-
ismertetik vele a világot s öngyengeségét : szemei eltt e fenséges

álom önként el fog oszlani «. S nem volt-e igazságuk? Miként a fel-

kel nap a táj legmagasabb csúcsaira veti els sugarait : úgy ifjú

képzetünk eltt létünk legemeltebb magaslatai tnnek fel elször,

s valamint ritka, ki Körösi akkori korában elérhetlen célokat nem

1 Életrajzát lásd Irodalomtört. II.

köt. 45. cikk.
'^ Az emlékbeseéd befejez részébl.

Körösi Csorna Sándor életrajzát éa

munkáságának ismertetését 1. Irodt.

II. k. .58. cikk.
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tzött volna ki magának, úgy nincs, amit a tizennyolc éves ifjú

feltételeiben bámulhatnánk — egy gyermek merész "álma vala az,

mi akkor lelkét tölte. De midn látjuk, hogy a gyermekálom nem
oszlik el, hogy a férfi, a gyermek ábrándjáról le nem mond, hanem
egyenként legyzve az akadályokat, szembeszállva minden veszély-
lyel küzd, míg célját eléri, vagya tusában elvész : nem tehk-e lel-

künk bámulással
; nem érezzük-e, hogy azon hatalmasok egyike

eltt állunk, kiknek nem a világ, hanem önszivök jelöli ki irányu-
kat

; kiknek a siker, melyet szerencse ad, s a diadal fénye, nem
szükséges, hogy ragyogjanak? Nem kell-e megvallanunk, hogy
Körösi azon kevesek közé tartozik, kiknél, mint a zászlón cimere

színei, csak akkor látszanak meg
egészen, ha ellenkez szél redit
szétbontá, úgy a nem kedvez sze-

rencse csak leiköknek rejtett szép-

ségét tünteti fel ; s ha van is, ki

hónáért többet tett, nincs senki, ki

a férfias kitartásnak dicsbb pél-

dájaként állanak elttünk.

>>S vájjon nem tévedés volt-e

az, melyet Körösi egész életén át

követett ?<< így gondolkoztak talán

sokan, midn Körösi távozásának

híre a hazában elterjedt. »Nem
kell-e fájlalnunk<<, így elmélked-

nek talán sokan maiglan is, >>hogy

ennyi tehetség, ennyi lelkesülés

egy elérhetetlen, st elérve is oly

csekély hasznú célra fordíttatott?

Nincs-e a magyarnak elég tenni-

valója hazájában, a tudomány s

mvészet még elhagyott mezején, a közélet, polgárosodás nehéz,

de dics ösvényein ? S ha Körösi óriási honszeretetéve 1 ide for-

dul, ha legyzhetlen akarattal, melyet viszontagságok csapásai,

mint a vasat, csak keményebbé acéloztak, e termékenyebb térek

egyikén mködik : magának mennyivel több dicsséget, a hazának

mennyivel több hasznot szerezhetett volna fáradozásaival !<< S talán

nem csalódnak, kik így okoskodnak. Ki dicséret után vágyódik, az

a mindennapiság járt ösvényérl ne tejen el. Maradjon ott a poros

úton, hol vele ezerek haladnak, s ha a célhoz, mely felé mindannyian

fáradnak, elbb közelíthet, az utána liheg csoport bámulni fogja

a hatalmas járót, ki által megelztetett, de kit legalább követhet.

Az ember isteneiben is csak önképe mását imádja, s esztelennek

vagy szörnyetegnek hirdeti azt, kivel magát összehasonlítania nem
lehet. Kinek haszon kell., ki élvezni vagy legalább látni akarja a gyü-

mölcsöket, melyeknek magvait elhinté : szkebb körökre sztrítsa

^£^rf^^^/7^ ^/^



vágyait. Munkásságának teljes síkerét csak az várhatja, ki azt kis

célokra irányozá. Az út, melyen Körösi haladt, nem az, mely nép-

szerséghez, haszonhoz vagy élvezethez vezet. De vájjon csak a

pillanatnyi méltánylat, csak a haszon, melyet forinton- és garason-

ként számolhatunk ki, mérlege tetteinknek ^H a úgy, akkor Leonidás

dics halála balgaság ; akkor mindazok, kik nagy igazságokért koruk-

tól nem méltánvolva, st a tömeg gúnya közt vérzettek el — hasz-

talanul ontották verket. Amaz az ellent nem tartóztathatá vissza

hazájától s látszólag hasznosabban cselekszik vala, ha bajnoktársait

a hon más csatáinak tartja föl ; ezek koruk eszméit vagy tévedéseit

védve, azon lelki ervel, mely nekik csak üldözést szerzett, tapsot

s dicsséget arathattak volna, s mégis ki kétkedik érdemeikben ?

Ki merné mondani, hogy ók nem j ól cselekedtek ?

Valamint a hegypatak, mely szikláról sziklára omolva, magas

vízesésekben a völgybe száll, sebes árjával a hajót, mely rábizatik,

széttöri s rohanásának óriási erejével malmokat nem hajt, nem
hasztalanul zuhant le magas helyérl, mert hatalmas szavával a

teremt nagyságát hirdeti, úgy vannak emberek, kiknek csak az

hivatásuk, hogy midn nehéz pályájukon átfutnak, emberi termé-

szetünk egész nagyságát tüntessék fel. S nekik szép feladat jutott.

Az emberi nemnek nemcsak nagy tettekre, — melyekjiek követ-

kezéseit mindenki észreveszi —, de nagyszer példákra is szük-

sége van, hogy a serdül ivadék, maga eltt látva a férfiút, kinek

követésére magát gyöngének érzi, fölfelé tekinteni, nemes célokért

lelkesedni, nekik áldozni tanuljon, s kinél ezt tehetjük, annak napjai

nem hasztalanul folytak le.

És vájjon nem ilyen-e Körösi is? Példája azon állhatatos kitar-

tásnak, melyet csak a halál szakaszthat félbe, de melynek irányát

földi er nem változtathatja meg
;

példája, hogy nehézség nincs,

melyet ers akarat legyzni képes ne vobia
;
példája mindenekeltt

azon lángoló honszeretetnek, mely minden, valóban nagy s nemes
tetteknek legtisztább forrása.

Igen, Körösi szerette hazáját, lángolóan, mint kevesen, önzés

nélkül, mint talán senki e világon. Oly korban születve, s oly viszo-

nyok közt, hol az ifjú nagy cselekvésre tért nem látott maga eltt,

midn körültekintett s népét halálhoz hasonló álomban látá, de az

ers ifjú lélek tettek s áldozatok után vágyódva : elfordiilt a jelen-

tl, s népe múltjában kereste lelkesülése tárgyát. Honszeretet vala

az, mi szivét tölte : de nem a jelen, mely nyomorúan állt eltte,

nem a jöv, mely oly keveset igért, hanem népének múltja vala az,

mi szivét földobogtatá. — Az ers magyar faj, mely Ázsia köze-

pébl egy ezred eltt küzdve e földre jött, s ers karjával egy nagy
hazát szerze gyermekeinek, nem veszhetett el egészen. Elgvengülve
itt a hosszú küzdelmek után, tespedve béke közt, elfajulva annyira,

hogy már nemzetiségét felejteni kezdi, ki tudja, a törzs, melynek
vésztl elkapott magvaiból egy ezi'edév alatt itt csak cserje ntt,
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ott, Ázsia földjén, talán megtartá elbbi erejét és szebben fejldött

régi hazájában, mint itt az idegen égalj alatt. — Az ifjú lelket nem
ismert érzelem tölte el e gondolatoknál, honvágyhoz hasonló, s

mégis olyan, mely t hazájában nyugodni nem engedé, mely t
messze, ismeretlen országok felé vonzotta. És midn a szegény

székely diák, lelkének sugallatát követve, végre elhatározá magát

;

midn , a magányos, vagyontalan, senki által nem segített ifjú,

csak féhg birva azon elkészületeket is, melyek nehéz feladatának

sikeres bevégzésére megkívántattak, fölköté úti saruit, hogy a világ

más részében eldeinknek egy ezredév eltt elhagyott lakhelyét

fölkeresse, hogy honnmaradt testvéreinknek köszöntést hozzon egy

ezredév eltt kivándorolt véreiktl, kik messze nyugaton nagyszámú,

ha nem is nagy nemzetté nttek ; hogyha netalán szenvedés a

magyar rendeltetése mindenütt, s eldeink ivadékát is elnyomva

más népek által, szerencse és dicsség nélkül találná, a régi magyar

törzsnek ágait elhozza magával, vagy letelepedjék ott, s a míveltség,

j ólét s vallás apostola legyen köztök : nem a legnagyobb, a legtisz-

tább honszeretet vala-e az, mi t erre lelkesíté ? S mi volt az, mi

t annyi sor hegyeken, vizeken, tengereken s míveletlen nemzetek

országain átvezette, mi Kámán és Zsimkaz kolostorokban, hol annyi

évekig elkülönözve a világtól élt, lelkét föntartá, mi az ötven éves

férfiút arra birá, hogy Kalkuttát elhagyván, útnak induljon, ismét

az egy, soha szem ell nem vesztett cél felé, mi adott ert a férfiú-

nak, kérdem, ha nem honszeretete ? Tán dicsség utáni vágy? Igen,

Körösi vágyott a dicsség után. Érezve, hogy éltét egy nagy célnak

szenteli, tudva, mennyit szenvedett ennek eléréseért ; a tisztelet,

melyben neve az indiai tudósok közt állt, az érdek, melyet személye

honában gerjeszte, neki jólesett nehéz fáradalmai közt. Nem áll senki

oly magasan vagy oly alant, hogy magát embertársaitól egészen

függetlennek nevezhetné. Az erénynek kiváltsága, hogy mást nem
kivan, mint mit tle megtagadni nem lehet — tiszteletet : s dics

társunk nem volt közönyös az emberek méltánylata iránt. De vájjon

a dicsvágy maga, mely oly tetteknél, melyekre pillanatnyi elhatá-

rozás szükséges, csodákat mivel, adhat-e ert ennyi kitrésre, a

hiúság bírhat-e valakit arra, hogy lemondva a közelebb fekv dics-

ségrl, oly cél után fáradjon, melynek kivívása oly valószíntlen?

A dicsség utáni vágy, maga azon ellenállhatlan szenvedély, melyet

a tudomány egyesekben ébreszthet, ezeknek magyarázatára elég-

telen. Ennyi ert csak szeretet ád, ennyi áldozatra csak szeretet

képes a világon, s ha azon érzeményt, melylyel hona iránt viseltetett,

elvesszük, Körösi élete rejtély fog maradni elttünk ; s ez az, mi

emlékét örökké kedvessé teendi e hazában, mi által látszólag haszon

nélkül lefolyt éltére szivünk nagy reményekkel telik el ; mert eszünkbe

jut, hogy a hazának, melyet ekkép szeretni, a nemzetiségnek, melyért

ennyit áldozni lehet, ha nagy múltja nem, legalább jöVje van.

S e gondolat emelje lelkünket dics, társunk emlékénél.
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A szlol(jaÍjii*ó.*

Tudósaink szerint a hazát szittya nép lakja. Vannak napok,

hol errl megfelejtkezhetünk, st azok között, kiknek neveik leg-

világosabban bizonyítják ázsiai származásukat, nekünk, nem filolo-

goknak, néha egészen más dolgok jutnak eszünkbe.

De Nyúzó Pál, e járás fbírája, ki fakó — s pedig nem fors-

pontos — lován az agarászatban résztvett s épen pipára gyújt,

ínintegy vigasztalásul áll elttünk, hogy a szittya vér, melybl
fajunk származik, még el nem apadt e hazában.

Ha külföldieknek írnék, most * alatt szép értekezést írhatnék

a szolgabírói teendkrl, s talán nnemünk, mely életében annyi

szolgabiróval társalkodott, nem is gyanítja n.iindazon terhes fogla-

latosságokat, melyek legjobb táncosaik vállain fekszenek, s egy

munkás irónk által két vastag kötetben leírattak ;
- azonban elbe-

szélésem távol lévén minden politikai célzástól, elég legyen a tudat-

lanok számára mondanom, hogy a szolgabírói hivatal minden kér-

désen kívül a legnehezebb, legtöbb bajjal s fáradsággal járó, mely
széles e világon valaki által viseltetik. Ö a közrend fentartója, a

gazdag s szegény védje, bírája, s apja járásának, kinek közben-

járása nélkül igazságot senki nem találhat, kinek kezein alulról min-

den panasz s felülrl minden parancs keresztülmegy. Ö a vizek

szabályozója, utak s hidak építtetje, szegények pártfogója, oskolák

felvigyázója ; fvadászmester, ha farkas mutatkozik
;
protomedicus,

ha dögmirigy közéig ; békebiró, váltótörvényszékek végrehajtója,

büntet törvényi vizsgálódó, rendrségi biró, hadi biztos a szállá-

soló katonákra nézve, mezei rendr, kórházak felügyelje, — szóval

minden, in c|uo viviaius, movenair et sumus.'^

Ha azon öt-hatszáz férfi közül, kik hazánkban e hivatalt viselik,

hanyagságból egy nem teljesíti kötelességét, ezrek szenvednek. Ha
egy közülök részrehajló, több négyszög mérföldnyire az igazság

szolgáltatása megszült e hazában. Ha egy tudatlan, legalább az

adózó népre nézve, országgylésünk hasztalan alkotja a törvényeit.

S ha kegyes olvasóim e terhekhez azoknak jutalmát mérik, s meg-
gondolják : hogy ez — évenkénti száz vagy százötven forint fizetésen

kívül, — azon biztos kilátásban áll : hogy, ha hivatalában részre-

hajlás jiélkül járt el, három év múlva valamely hatalmas ellenség

által hivatalától megfosztva, táblabírónak neveztetik — meg fogják

^ A falu jegyzjének els kötetébl.
A vármegyei rendszernek egy f-f
tényezjét, a szolgabírót, festi benne
kitn iróniával és azon ers cálza-

-tossággal az elavult intézmények
ellen, mely az egész munkán átvonul.

^ Zsoldos Ignác akadémiai tagnak,
ki a jogi s a klasszikái irodalomnak
buzgó mívelje volt, A szolgninrói

hivatal cím könyvét érti, mely a

Beöthy : Írod lonilörténct II

híres kapósnegyvenes években
munka volt.

^ Amiben élünk, mozgunk és va-
gyunk. A gyakori deák kifejezések is

mintegy gúnyosan vannak alkal-

mazva azon társadalmi osztály rajzá-

nál, mely még az idlájt srn ke-
verte deák sfólásmódokkal és idéze-

tekkel a magyar szót.

13



]94

vallani : hogy honunknak vagy öt-hatszáz élszentje, vagyis legis-

legalább ép annyi százezer szenved polgára van.

A szolgabirói hivatalnak e szerint, mint mindenki láthatja, két

nagy hibája van : fölötte sok munka s fölötte kevés fizetése ; s ha
egyesek, kik e liivatalt viselik, ez alkotmányos bajon nem segítenek,

s egyikbl — értem a munkát — jó részt el nem hagynak, mig a

másikból — értem a fizetést — többet vesznek magukra, mint minek
elvállalására törvény szerint kényszeríttetnének, st, ha a legügye-

sebbek, kik hivataluk titkaiba beavatvák, e két javítást, melylyel

hibás polgári szerkezetünkön segítenek, nagy bölcseséggel nem egye-

sítik úgy, hogy azt, mit hivataluk oly bséggel nyújt — munkát —
csak akkor vállalják el, ha egyszersmind abból, minek hiányában

vannak, t. i. a fizetésbl, valamire számolhatnak : nem láthatom át,

miként nevelhetné Nyúzó Pál négy fiát a haza istápjainak, s miként

léphetne fel fkép azon méltósággal, melyet hivatala megkíván s

mely az egész tiszaréti járást, valahányszor fbírája határain átment,

jótékony rémülésbe helyezé, — értve természetesen ennek legalja-

sabb, t. i. azon részét, mely a polgári szabadság legdrágább kincsét,

az igazságot ingyen követeli.

De nem is szükséges ezeket tudni, hogy Nyúzó Pál eltt min-

denki azon szent félelemmel teljék el, mely a rend feutartására szük-

séges. Már maga külseje rémüléssel tölte el, s pedig nemcsak a vét-

kest, hanem az ártatlant is. Csontos szikár termete, a reds arc,

melynek mord kifejezését sötét szakálla s hosszú lelógó bajsza még
inkább nevelék, zöld csillogó szemei, melyek istent], nemcsak hogy

lássanak, de hogy sértsenek is, látszanak teremtve ; hozzá a rövid-

szárú pipa, mely nélkül az angaricalis gyléseken kívül a szolgabírót

még senki sem látta s mely e szerint mintegy testének tagjai közé

tartozék ; s a rikácsoló hang, mely minden vallatásnál vagy más
törvénykezési eljárásnál az egész falut rémülésbe hozá : oly egészet

képezének, mitl a járásban •— a gazembereket kivéve — mindenki

remegett ; s fkép ki t kocsijában látá, kénytelen vala megvallani :

hogy az igazság sehol rettenetesebb alakban nem lépé föl. A négy

forspont ló, hadarászi kocsisával, ki, bármit mondjanak némely

elméncek, legjobb bizonyságot tehetne : mennyire siet a magyar

bíróság ; a lovagló kocsis után cifra forgós hajdú, — post equitem

sédet atra cura ;
^ a hajdú után egy egész kötelék bot, mely a klasz-

szikus régiségek búvárát akaratlanul a római lictoroki-a emlékezteti
;

a botok után a pipázó s néha káromkodó szolgabíró ; s végezetül az

üres s ah oly b brzsák ! mely — cjuia natura horret vacuum - —
azért utazott urával, hogy betöltessék : nagytól nagyobbhoz az

ijeszt eszközöknek oly fokozatát képezé, mely eltt nyugodtan a

legbátrabb sem áilhata meg.

1 A lovag mögött ül {i sötét gond.
|

2 Mivel a tei'niészet irtó/.ik az

I(l(''zet Horaiinsból. ürességtl.
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A vár és a kuiiyhú.

Ali grófi vár magányosan
A puszta bércfokon,K címer a kapuk felett,

Zászlók a tornyokon
;

S mélyen kerítik árkai

Sok százados falát.

Hová török s tatár er
Nem lelheté utat.

S egy kis lak áll a bérc alatt

Zöld rétnek közepén,

Nyugalmasan fészket rakfitt

A gólya, tetején.

Zöld a kerítés, kis falát

A dél sugáritól

Egy hársfa védi, födele

Nem nyúl ki ágiból.

De a magas tornyok felett

S a kisded ablakon
Egy nap sugara játszadoz,

S mindent egy fénybe von.

S kéken teri a tiszta ég
A vár s kunyhó felett,

Egyképen, mintha áldana

Urat s szegényeket.

Eljött az est, csikorgva nyílt

A tölgyfa várkapu,
S büszkén' köszöntve lép el
A deli úrfiú.

Aranykard csordul oldalán,

Dolmánya gyöngyözött,

S reszketve csillog drágak
Nyuszt kalpagja fölött.

Eljött az est szép hajnala.

S a kunyhó ajtaján

Pirulva, mint az ég. kij
A 8zép jobbágyleány.

Remegve lép, s meg visszanéz,

Megáll s tovább siet.

A völgyben nincs ily szép leány,

Világon sem lehet.

Ah, régen vár az ifiú

Erd sötétiben.

Siet, siet a szép leány.

Mellén majd megpihen.

Szü szn dobog, ott állnak k
Hallgatva boldogan.

Eltnt a vár s a kunyhó rég

Az éj homályiban.

Eltnt a föld s a nagy világ,

A gyémánt s címerek :

Egy érzeménynelc lángiban

Dobognak a szivek.
*

Magasan ül a büszke gróf

Várának termiben.

Arca komoly, fejér haja,

A szív örömtelen.

S az ajtó nyíUk és belép

A grófnak egy fia.

Egy földmives s egy szép leány
,

Vezetve általa.

>>Atyám ! — a deli ifjú szól —
Add szent áldásodat.

Csak t, csak t szerethetein,

Csak érte él fiad.«

,Csak t, csak érte ?' szól az agg,

S harag gyúl arcain :

^Mocskot, tudod, nem szenvedek
simnek cínierin.'

»Mocskot nem szenvedek magara
— Szól a földmível —
Nevem felett ; leányomat
Mért csábitá el ?«

1 E románc is jellemz Eötvös
gondolkodásának és törekvésének ne-

mes, emberszeret iránvára. Költi

ahikha öltözteti benne az eszmét,
mely egész közpályáján vezette 3

regényeibl is kisugárzik.

13*
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,Itt függnek sim képei —
A gróf szól — s címerek,

Nincs köztük egy is nemtelen,

S nem lesz, míg én leszek.

Nemzetségfám terjedten áll,

Áll sim teremé,

A harcmezn pihennek k,
A faj hsök neme.'

»Velem, leány — a jobbágj' szól —
Gróf úr, isten veled.

Ersen áll ez si lak,

S híres vitéz neved.

De voltak si)n nékem is,

Van nékem is hazám,
S a gróftul nem koldult kényért,

liármily szegény, apára.

E hársat, nézd, száz évivel

CJsekély lakom eltt

:

Nemzetségfának ülteté

söm, a zöldelt.

Felntt & fa, száz ágakat
Hajtott ers töve,

S hidd el, gróf úr, jobbágyod is

Gondol még sire.

Ha ott ül estve, s a mez
Kaszálva illatoz,

S az est harangja énekel,

Mint egy szentelt koboz :

A múlt idkre gondol .
Miként 1c, hs uram,
S a nemtelen szemekbl is

Megindul a folyam.

Mert voltak sim nékem is.

Hazáért vérezk,
S mert nem említed tetteiket,

Tán nem vitézek k ?

Bár söd hantja szépen áll,

Ismert a harcmezn.
A népnek hamva, büszke úr,

A por eldidön.<<

A jobbágy szólt, s büszkén kimegy.

Hol kis kunyhója áll.

De ah, szelíd leánya ott

Nyugalmat nem talál.

S nyugalmat nem talál a gróf

Fia, sóhajtozik :

A várban s a kunyhóban egi/

Keserv uralkodik.
*

Osz lett, s a hársak zöldje hull,

A fecske elrepül,

Elszáradt lomb csörögve száll

A kis kunyhó körül.

S a büszke várnak tornyain,

S a tölgykapú felett

Búsan szállong gyászlobogó

Színes zászlók helyett.

Csikorgva nyíl a várkapu,
S kilép a gyászsereg,

Egy rézkoporsót visznek k,
Rajt festett címerek.

Nyílik a kunyhó ajtaja.

Fehér leányok ott

Virágtakart föclél alatt

Kihozzák társokat.

Megállanak a zöld mezn
Uj sírgödör körül,

S a gróf s a jobbágy bánata
Egy könnyvé vegyül.

Rög rögre hull, temetve ott

Két fájó szív pihen,

A gróf és a jobbágyleány
Ef/j/ sírnak mélyiben.

Búcsú.

Isten veled, hazám, bátrak hazája,

Isten veled, te völgy, ti zöld hegyek,

Gyermekreményim s bánátim ta-

nyája,'

Isten veled, én messze elmegyek

;

Ha visszatérek, boldogulva, hon,

Hadd jiássam népemet virányi-

don !
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Nem mint Helvétia hó-takart

teti,

Nem nyúlnalí oly uiagasra bér-

ceid,

S tán szebbek a Provence daltelt

mezi,
Mint zöld kalászt hullámzó tereid :

Virág mit ér, mit ér a bérc nekem ?

Hazát kivan, hazáért ver szivem.

Az ég egy kincset ád minden hazá-

nak,

S a nemzet híven rzi birtokát :

Császárról szól a francia fiának.

Büszkén mutatja Róma ó falát,

Hellásznak kincse egy elomló rom :

Tiéd, hazám, egy szentelt fájdalom.

Hallgatva áll Rákosnak szent ha-

tára, .

Ah, régen hallgat immár a ma-
gyar !

^

S az sök elenyészett nyomdokára
Az esti szell új fövényt takar

;

Hallgatva áll a tér, szivünk szorul,

S egy könny beszél hazánk nagy-

ságirúl.

S egy könny Budáról, mely magas
tetjén

Sötéten áll, egy bús emlékezet
;

Nagy sírköve hazámnak temetjén,
S ráírva mind, mi véle elveszett

;

Régen szétdönté az id falát,

Kövén mé<í látni a csaták nvomát.

S még áll M(jhács, még áll ! nia-

gasbra nnek
Az új barázdán s régi hsökön
Kalászai, ert ad a meznek,
Bár rég lefolyt, a férfi vérözön

;

Nincs k határán, nincsen kun-
halom,

De áll a tér s )iem vész a fájdalom.

S nem veszhet el,, míg az ezüst

Dunának
Nagy tükörén egy honfiszem pihen,

S magyar lakik a parton, s a hazá-

nak [szcn.

Csak egy romlatlan gyermeke le-

Buda-, Mohács-, Nándornál el-

futó — [folyó ?

Tán honom könyje vagy te, nagy

S oh én szeretlek néma bánatod-
ban,

Hazám, szeretlek könnyeid között

;

Égn szeretlek özvegy fátyolodban.

Nehéz keserved melybe öltözött.

Bájlón mosolygsz, mert bár sorsod

kemény.
Él még a sír felett is egy remény.

És most isten veled, talán sokára,

Örökre tán, hazám, isten veled !

Rég eltnt ismert béreid kék ha-

tára

8 tovább siet vándorló gyermeked :

Ha visszatérek, boldogulva, hon,

ííadd lássam népemet virányidon !

Végrendelet.

Ha majdan átfutottam
Göröngyös utamat,
8 hová fáradtan térek,

A sír nyugalmat ad :

Márvány szobor helyébt

Ha fölmarad nevem,
Eszméim gyzedelme
Legyen emlékjelem.

S ha majd kijöttök néha
S jnegálltok síromon,

Zengjétek cl a legszebb

Dalt néma hantomon.

Magyar dalt, lelkesítt.

Melynél a sziv dobog . . .

Tán halva is megértem
S keblem hevülni f*)g.

És sírjatok egy könnyet
Barátotok felett :

Dalt érdemelt, mert költ,
Könyüt, mert szeretett.
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KUTHY LAJOS.i

1813-1864.

Hortobágy.*

"Hortobágyot özön borítá. A Tisza, Füred és Nánás fell, kiön-

tött ; a Hortobágy folyam feldagadt ; a pusztai tavak megnttek,
káka és nád közepén felül ; s a hortobágyi csárda, mint egy félemlett

Ninive állt a szennyes tenger között. Az ó-testámentomi szzvizén
Isten lelke járt!; itt döglött marhák, kósza tutajok, cibált 'szénakazlak,

s megmosdatott utcák minden szemetje úszkált a habtalan síkon,

melyre bségben teríte nádpelyhét a bzhödt szell.

Néhol zöld oázok szorultak szigetül az öntések közé, miken ló,

birka, szarvasbarom, ember s juhászkutyák éltek szoros közelben,

remegve az inség ffokát, mely a koppadt gyepen a nem-szabadítás

bizonyos hitében reájuk várt. Két dereglye ugyan szépen kiment-

hetné, de a deszkák önmagukat nem szülik hajóvá ; s mért fáradna a

magyar óvszerért veszélyek eltt, holott veszély alatt sincs kedve
azt tenni ! ?

A tulkok szomorúan állongtak gyökig legelt szigetek szélein
;

s mit máskor nem, érzékeny szemeket emeltek az égre, tán egy titok-

teljes ösztön elsejtésével ; míg a rezg víz eltorzítá nyurgúlt árnyai-

kon a nem ket illet arckiíei ezést.

Egy ily kisded világra szilaj farkas szorult. Tíz naptól törekvék

megszökni a menhely börtönébl, mely szabadságát vévé el, hogy
életét megtartsa. Most fárad an fekszik, de hunyorgó szemhéja alól

kivillog a düh s éhség zöld ragyogványa. Körében hantokra hasgatva
a felkörmölt gyep ; s itt-ott friss porhanyó föld, mint hangyaboly,

vagy finom vakandturás, miket mérgében kapart föl a szokatlan

fogoly. E hányások közein agg kan csontváza van szórva tördelt

darabokban, melyet szerelmi kalandban lepett az áradás, s a vész

óráin a ragadozó martaléka lón. E csontokra nem lehet ismerni
;

bordák és gerinc szerte marcangolva, koponyája s maguk a legkemé-

nyebb sódarcsontok keresztül-kasul törve a mardosás mély karcai-

val. Csak az állkapcában egy csonka vén agyar mutatja, hogy a zsák-

mány csatához szokott vén kan vala. Most felkél a szép vad htelen
nyugtából, mely éhségét nem csillapítá. Hosszút nyújtózik kioltott

nyelvvel s hirtelen felszökik egy öl magasba. Visszaestében kiharap

a földbl egy darab hantot ; majd kiköpve azt, fájdalmasan nyalja

mély sebét, melyet a küzd kan combján hasított. Eleven húsig

nyalja sebét, mígnem vér serked rajta ; és kínosan ordít a közben,

mely mérföldekig hallik a néma víz felett. Azonban éhsége vadabb,

1 Életét és mveit lásd Irodalomtörténet II. köt, 46, cikk.

* A Hazai rejtelmek elsg kötetébl.
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mint a fájdalom. Megrohanja a vázniaradványokat. Foga csattog,

mint az edzett acél, inye vérzik, s egy-két töredéket elnyel az éles

csontokból. Majd az áÜkapcát ragadja fogai közé, s fülét hegye2ve,

ügyelni kezd, megcsalva önmagát az emésztlietlen zsákmánynyal.

De a sziget szk, nem adhat tért a haraggal futónak. Keskeny kör-

ben üget a vízszegélyeken, mint egy iskolába kényszerített ló. Dühe

n, s tért keres. Megáll, gerincén borzad az érdes szór ; éles szemekkel

benézi a látkört, de annak roppant területe csak víz és ég. Látja,

nincs menedék ; még egyszer bele mar a száraz állkapcába, de áz agyar

nem enged. Bszülten rázza oldalt és fel s alá, aztán messze veti maga-

tói, keresztül ordítja a vízi pusztát, s szilaj szökéeek közt szaglálja

a földet. Rúgni s kaparni kezd rövid szünetre egy friss hányást.

Szemei zöldveres tüzet lehelnek az alatt, s csattogva kapkod a legyek

után, mik a bzös csontokat megdongják. Végre gyzött a természeti

ösztön ; megszelídült az éhség hatalmára, s foghegyen, finnyás nyám-
mogással enni kezdi a nyers földet, mely nála rendesen az éhhalál

végmenedéke.
Azalatt a látkör alján felhk ütik fel rohanó fejket, tömött,

kerek gomolyokban, miket hamar hasábokra oszt s újra szétterít a

nyugati szél. Ers, kövér cseppeket szakaszt le s hulló terheikkel

megragyásítja a sima vizeicet. Távol lárma kél a láthatáron ; roppant

sereg vadlúd repül igen alant, nádast keresve a vész eltt. Kísért
hangjokat hallja az éhes ragadozó. Oly közel s hallatlan bséggel
vonulnak felette ; oly étvágyköltleg látja elnyúlni a jóíz nyakat,

melyet csak puha tollazat véd, s szép ifjú combokat, mik a ludak

röptében feléje függenek. Tátott torokkal ugrándozik a kecses lények

után, nyelvérl lecsei^pen az étvágy nedve ; csak fél öllel tudna fel-

jebb ugrani, övé a boldogság. Hiába, az ostoba libák nem tartják sze-

rencsének a torkába búvni, s csupa tiszteletbl a körmös kalandor-

hoz, felcsapnak magasra, biztosb vidékekbe.

Most a fergeteg n ; a szél dühe kiömlik a víz terén, s féloldalra

dönti a megeredt záport, mely, mint vízsodronyból rakott zuhatag
szakad le. A mén nyerít, a tehenek bgnek, s a juhnyáj, mint egy
nyomott nép, sír az apró szigeteken. A vész körmösig hozza a szájíz-

költ hangot. Mennyi kövér falat, mily úri különféleség, kivált az

alázatos juhok, melyek sem rúgni, sem öklelni nem tudnak ! Hozzá
mily horpasztó éhség, s mégis neki goromba földet kell nyelni minden
zsír nélkül! Hajh! ezt ti-ni, ennyi csábításra stoikusnak lenni, nem
lehet, ö szabadnak szülétek, hogy ragadozhasson. Beszökik a vízbe,

hogy rohanjon az áruló hang felé, de a víz mély s messze, messze tart.

Egy ösztön szól benne, mit az állat is ért, az úgynevezett életi. .>Szige-

temen, világos, hogy élek, — gondola, vagy gondolhatá magában —
mert érzem, hogy éhezem. E víz itt a sírverem, mihelyest elnyelem,
vagy magam elnyelétem. Síron túl ugyan nyájas örömre hí a Ijirka-,

tulokbgés ; de ki tudja, nem fognám-e örökre sírba hagyni becses

fogaimat, hogy ne legyen mivel harapni a túlélet pecsenyéjébe. Azért
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jubb lesz visszarngaszkodnom, ai)iiyival inkább, mivel ez a disznó

jég szörnyen püföl. << Körmös-deák alkahiiafint ilyesmiken jártatá

agyát, mert a gyepre csakugyan visszaszállásolt. Még egy pár próbát

tn a bg áldozatok felé, de étvágyán kifogott az életé, s mérges

nyifogás közt, sérült oldalára fekvék, liogy sebét ne verhesse a

kavicsnyi jég. Orrát vörhenyes szügyébe vágta ; félig hunyt szem-

héján felborzolá a szrt, s csak akkor jajdult fel egy-egy oldalkapás-

sal, ha szemen vagy fültövön üté egy jégtojás.

A pusztai vész folyvást ntt. A fehérhasú felhk, mint könny
habok merültek egymásba, s itt-ott földig ereszték kesely farkaikat.

A szél akácgalyakat hurcolt a záporban, n iket mérföldekrl rabolt

;

a jég srn omlott, mintha termett fa gyümölcsét rázná le ; a sík

vizet felverte, hasonlóul a forró olajhoz, mely habzik és bugyog a

szörny tz felett.

Egy vészbetört szent ének hangzott, s oszlék fel ertlenül a vad

morajban ; utána egykedven zúgott jég és víz. A szél visszakanya-

rúlt, s újra megjelent a kétség szózatja. Gyönge ni hang éneklé

buzgón a zsoltár sorait :

Haragodnak nagy voltában

Ne feddj meg, uram, engem

!

Csattogó dördület válaszolt, mely mcgrendíté a földet Kardszagtól

Ohatig. A táj rémsötét ln, az elemharc tetpontig jutott. A szél-

torlat bömbölt, örvénynyé kavarva a záport, s csattogtatva az össze-

vert jeget. A lázadó állatok torz-haragban bgtek a vihar-zenéhez,

míg vészharangokat vert félre a kapkodó szélroham, távol falvaktól

ragadozva el a harapdált hangot. A szent zsoltár tört énekben töre-

dezett el e vad lázadás közt :

Búsult gerjedezésedben

Ne büntess meg, istenem.

Irtózatos villám harsant el. Egy pillanatra bevilágítá a látha-

tárt ; s messze fenékszinen mutatá n:eg az istenben bízót. Térdel
paraszthölgy látszék a víz között két ölnyi szárazon. Keblét és karjait

kisdedére hajtá, hogy elfedje az Ür haragjától. Rajta semmi öltöny,

mind csecsemjét védi az, kinek az áthtnedv szörny halált hoz-

hat. Gazdag barna haját lebontá, sátorul terítni hideg vállaira. Szemé-

ben rémület és éhség ; arca elkékedt a csapkodó vésztl, s rajta vér-

gyöngyök mosódnak el, hajadon fejérl és sebeibl serkedk. Maga
tépett sírkereszt ; haja gyászlobogó. Ajkán szent ének töredezik fel,

ertlenül éhsége miatt, s elverve a haragos széltl. Buzgó hit, vér-

tanúi remény éled lelkében isten ment irgalmáért ; de a test roskad,

s n( m h'.c hitelt biztosítani a vallás szavának. Fölötte magasban ég

a kerget villám, vörös világgal gyújtva a vihart. E fényvonal

körében ragyog a fehér jég, mint b ezüst ; a villámtér betelve meny-

nyei dervel ; alant porrá tört zápor s nedügz képez ködfelhi
|
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s benne a fény alatt, mint mater dolorosa, térdel az ájtatos n. Fel-

séges rafaeli kép.

Két óra n.ulva kiderült. A lég megelevenült ; a nap szétönté

meleg szerelmét, lanyhán szárogatva a fürdött természetet, s egy
tenyérnyi felh sem foltozá a mennyet.

Hófehéren ragyogott ki tbl az újvárosi templom, s itt-ott

fénycsen csillant meg a rézkakas egy-két messze tornyon, vagy falu

nyelén, mint a csikós mondja. Millió szárnyassal népesült m^eg a lég :

a vízi zsákmányok ismét nyugton úsztak a mocskcs óceánon, s a
falu harangja isten igazában hirdette az alkonyt.

yi-me^Tztf /Cf/t'afrL<y/'i</.

B. KEMÉNY ZSIGMOND.^
lSU-1875.

A/ arckép.^

A kabinet, melybe az erdélyi követ bevezettetek, komor kiné-

zés volt.

Azon hs, ki a fejetlenséget a varsói hongyúlésen, a pirtosko-
dást a dirsávi mezn széttiporta, ki roppant terjedelm tartomá-
nyok hódítója és a muszka cárok ostora vala : a terem falait szen-

* Életrajzát lásd az Irodalomtör-
ténet II. köt. 47. cikk.

^ Chjulai Pál els kötetébl. E jele-

nettel, melyet Deák Ferenc különö-

sen szeretett, indul meg a regény csc-
lekvénye, melyet az Irodalomlörlénet/
bvebben elmond.
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tek képeível, a szekrényeket és asztalokat nagy halmaz iratokkal

terhelte, s még kerevetjein is pergamen tekercseik, és könyvek s ok-

levelek hevertek.

Hosszú vas-feszület alatt, széles karszékben, melynek vánko-
sait egy nagy medvebr fedte, ült István király. Bal lába meleg
kelmékkel borítva nyngvék a zsámolyon. Jobb oldalon közel kisded

asztal állott gyógyszerekkel. Kezében egy vastag pálcát tart, melyet
mankóul is lehetett használni. Világos gesztenye fürtéit fehér háló-

sapka takarta, mely verhenyeg, st csaknem vörös arcszinével

éles ellentétben állott. Termete középnél magasabb, s kövérségre

hajló; melle tág s domború volt. Vállai szélesek s rendkívüli ert
tanúsítók. Hatályos homloka redkbe vonult, nem aimyira kor,

mint testi szenvedések miatt. Hangja mély, leppeg és dörg. Széles

arcát szabályos keselyorra, szilárd álla és nagy, éles, metsz, átható

s csaknem ijeszt kék szemei méltóságossá, parancsolóvá és sötétté

tevék. Ajkai, melyek hajdan a szónoklat és rábeszélés varázserejé-

vel bírtak, most rendszerint szaggatott modorban, tartalmas, tömör
és sírirati rövidséggel nyilatkoztak ; szóval : István király külalakja

a kedélyre oly magasztos és méla benyomást tn, mint egy ó-kori

templom, melynek homlok-ékítményeit letördelte a vihar, könny
csarnokoszlopait megdönté az id, míg a mély alap s ércers falak

épen maradtak ; és szelleme hasonlított e templom belsejéhez, hol

a bbájos freskó-képeket : Cytherét, Horát, Ama Ithacát, a kegy-

istennket letördelte a nedv, lég és évek behatása, de illetlen áll még
a sivár, hideg márványoltár, s fölötte Jupiter tonans szobra.

Elleges értesítések után azon családi ügyekrl, melyek egy

maradék nélkül kimúlt Bátliory-leány hozományának visszaköve-

telését és a Fogarasföldbeni örökösödés rendezését tárgyazták,

Gyulai alkalmat vn az ideiglenes kormányzóság körül nyilatkozni.

Ez az eszmék rokonságánál fogva eszébe juttatta a királynak Zsig-

mond arcképét.
•— Csöngess !

— szóla a követhez.

Az öreg István tudniillik az erdélyieket némileg családhoz tar-

tozóknak tekintette, s oly házias modorban bánt velk, hogy te vagy

öcsém megszólításon kívül minden más kegyvesztésnek tartatott.

Gyulai engedelmeskedék. A komornyik belépett.

— Tegyétek elé Zsigmond fensége arcképét.

István nem mozdult ülhelyében, míg a vászon a legjobb vilá-

gításba helyeztetek. Ekkor mankójával a mvész följegyzett nevére

nuitat :
— Olvassa ki ön.

— Hannibál Torino, — szólott a komornyik.

A király int kezével. A szolga távozik.

— András öcsém, a vármii püspök, hozott tle néhány rajzot.

Bízhatom ecsetében.

— Mind a jellemfelfogás, mind a kivitel felötl hivatást tanu-

6Ítj — ersíté Gyulai, — és mi Jósikának olaszországi küldetésébl
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legtöbb nyereménynek tartjuk* hogy fenségének alkahnat szer-

zett ily mesterkéz által egy kisded képtár alapját megvetni. Har-

minc éve, mióta a török megkímélte határainkat. A béke frigyet

köt a mvészettel és zsoldjában tartja az ipart. Ezen pompás rámát,

melyen a drága aranyok versenyeznek a feldolgozás ügvességével,

és általa legyzetnek, egy szebeni polgár, Schnell Frigyes készítette.

Felséged képén kívül már bírjuk ó szentségéét, II. Fülöp spanyol

királyét, Cosmus florenci hercegét és az öreg Doriáét. Machiavelli

urat is, egy ifjú elhalt titkárt Borgia herceg udvarából, lerajzol-

tatta Jósika Torino által, s nekünk ajándékozá. Ö azt monda, hogy

ezen fiatal barátját az utókor bámulni fogja, mert jegyzeteiben jól

elrendezve és kimagyarázva vannak a bölcs kormányzás minden

talányai.

Ezen értesítések alatt István király néha köszvényes lábát

tapintá kezeivel, és sötét arcán elnyomott fájdalom kifejezései

zsibongtak. — Ah ! — sóhajt, ráncba vonva homlokát.

Gyulai szinletlen részvéttel tekintett rá.

— Semmi, — szól a király, szegyeivé, hogy az anyag zsarnok-

sága ert kezd venni szellemén, — Egy kevés hülés okozta Plescow

ostromakor.

E vár említésére, melynek megvétele egy hosszas háború leg-

ragyogóbb eredménye volt, és maga után oly békekötést vont,

minélfogva a merész terv muszka cár csaknem hbérese lón Len-

gyelországnak, kiderült az sz uralkodó arca. Nagy, kék szemei-

ben éles fény gyuladozott, homlok-erei kidagadtak, és a szenvedé-

lyes arcizmok megmozdulának, mintha egy tündér-kéz a fájdalmak

enyhítéséül fölemelte volna az évek irigy fátyolát, hogy a kivívott

eseménvek és dicsség képcsarnoka az emlékezés bvös szövétneke

által a kopár, a sötét élet sírpárkányára visszavilágoljon.

Rövid szünet következek. Gyulai áthatva volt.

— A köszvény ! a köszvény ! és az aggkor ! — sóhajtja Lengyel-

ország hatalmas királya. — Utódról kell gondoskodnom, — tévé

hozzá, hideg, mély, tompa hangon. Arca megint a komor és elzár-

kózott aggastyáné. Zsigmond ! . . . mormogta és kétkeden nézett

Gyulaira.

Az erdélyi követ nem merte ezen eszmék titkos kapcsolatát

kutatni és némán fordult a gyermek-fejedelem arcképéhez.

Ekkor István király leeresztette ápolt lábát a zsámolyról, bal-

kezét a székka-rhoz feszítette, néhány, csaknem fakó fürt tévedt

ki hálófövegébl, és a mély homlokredk szögleteire simult. Ajkai

összeszorultak a kín görcsei közt. Fölemelkedett, hogy a festményt

még közelebbrl láthassa.

Egy hosszú perc lebegett el Gyulaira nézve ólomszárnyakon,
mert a követ sejté, hogy e szemlétl sok függ.

— Segíts leülni.
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A lovag engedelmeskedett, és a karszéken minden viszont rendbe

liozaték.

— Egy adag mákonyos port !

István király lassan vette be a gyógyszert.

— öcsém ! — szólott fölemelve kezét, s ujjával a vászonra

mutatva, — nincsenek rajta a Bátlioriak arcvonásai . , . nincsenek.

— Anyjához üt, — válaszolá Gyulai.

— Annál rosszabb, — dörgé tompán a király.

— Felséges úr ! a Bocskaiak vére nemes és régi.

— A tizenharmadik századból ered ; forrása orrunk eltt van

öcsém ; orrunk eltt.

Itt szükség megjegyeznünk, hogy az öreg István szerény volt

saját erényei iránt. Lengyel királylyá választását mindig törté-

netes körülményeknek tulajdonította. Ritkán hozta fel gyzedel-

nieit és diplomáciai ügyességét. A hízelgket, kik kormányzását

magasztalták, sohasem mozdítá el. Békén trte az országgylé-

seken szabályainak ócsárlását, és indulatos jellemének rendít

erélyét nem a más vélemények, de a zavar után esengk üklö-

zésére fordította. Szívesen értekezett ugyan taktikájáról, mely a

támaszkodási pontok óvatos kiválasztásában volt eredeti és biztos,

örömmel magyarázta az áltaía föltalált tzgolyók készítése titkait

s alkalmazásuk hasznát ; azonban mindig csupán az értelmes vezé-

rek és szaktudósok eltt, s legkisebb árnyéka nélkül a követelés-

nek és ggnek. Csak egy kérdés vala, melyben büszkébb Coriolán-

nál, s tán még Lucifernél is. Ez családja híre és ódonsága vnlt. Ö min-

dig inkább vala Báthori, mint lengyel király ; inkább oligarcha,

mint felség. Egyébiránt, ha családfán szabad gyönyörködni, ezen

/ryarlóság, mely annyi nagyszernek lón dajkája s annyi halandó

hüvelyt emelt a hír Pantheonába s neveket nemezetek fölébe, a sors-

csillagok közé : felette megbocsáthatóvá válik, kivált a tizenhatodik

században, oly egyénnél, kinek dédse még Ataulf góth királytól

származott, nagyatyja, a bécsi helytartó, mint Warwick, királyt

tett és trónkövetelt buktatott meg, s kinek családja oly dús

volt, mint a Montmorencyk és oly hatalmas, mint a bra-

ganzai ház.

Gyulai nem tartotta tanácsosnak sem a Bocskai-eldök kere-

sésérc kiindulni, sem pedig a család-óság értéke iránt bölcseletekbe

bocsátkozni. Más térre igyekezék tehát a király figyelmét voni}i.

De István szemei mindig a képen függtek. — Ösmered-e, — szólt

az ifjú követhez oly hangulattal, melynek csöndes és mély árja

között egy elszokott lelkesedés töredékei lebegtek . . . mint a

fövénytér folyamán azon virágszál, mely távol partoktól sodor-

tatva él, hol tenyésztés volt s zöldület, — ösmered-e az agg fajdal-

mát, midn utolsó tervét elkészítette, és kipihenni akarván, észre-

veszi, hogy számításait fövényre, reményeit álmokra építé ? öcsém,

én véli vagyok. A köszvény ! Orvosom nem tud állapotom fell



ftiegcsalni. S Lengyelország ! Szomszédunk az orosz és, török. A Habs-

burgok ellenségeink, A németek Brandenburgra sóvárganak. Kivül-

rl a tatár portyázatok, benn a vet és viszály. Én már gyöjige,

agg vagyok ... és az képe — ekkor megcsóválta fejét — nekem
nem tetszik, öcsém, Gyulai ! nekem nem tetszik !

A követ szólni akart ; de a komoly uralkodó parancsolón intett

kezével és folytat á :

— Erdélynek nem jóslók semmi szerencsét. Nem jóslók.

Ekkor a test fájdalmai viszont jelentkezni kezdettek, és még
inkább elzordíták kedélyét. Végig vonta tenyerét arcán és a kar-

szék hátára ha-jlott fvel szólott :
— A vas kardnak, és nem gyilok-

nak való. Fegyvertáramban egy tr sincs. Rossz alattomosság, mely

liátmegl szúr, és rejtett eszközzel. Torino megkimélhetett volna

c képtl. Mindig lesütve tartja-e Zsigmond vajda szemét ?

— Felséges uram ! — felelt nemes hévvel Gyulai. — A mvész
keze az utánzáskor is teremt. Egy hajszállal közelebb talált ejteni

két vonalat, és a megváltozott távolságból felmerült a bn. Alig

emel inkább ki valami redot s már alája suhan az ármány. Ecsetje

sápadtabb talál lenni az élet szinénél csupán egy árnynyal , . . s ime,

a festett vászonra a sötét szándékok egész raja költözik. Ennélfogva

az utolsó fénymáz, mely egy képet bevégez és kitisztít, nem holt

és hazug anyagok által készül, de szivünkben terem és szemünkön
át sugárzik a mre ... ez a rokonszenv. Aztán, felséges uram, az

arcfestést régi mondák szerint a szerelmes pásztorleány találta fel,

és az ó századokban többnyire a kegyelet használta a máglyasír

és hamvedények körül. Ugy látszik tehát, hogy s célja volt inkál)b

a szivet kielégíteni, mint kutatós eszünk bírálatainak valamely

jellem fell vádaskodó adatokat szolgáltatni.

István király felemelte a hátvánkosról fejét s komoran, de

visszatetszés nélkül hallgatta Gyulait ; mert ó mindig becsülte a

liséget, bátorságot s erélyes nyilatkozatokat. A kegyenc folytatá :

— E képen sok hiba van.

Ekkor Torino mvét figyelemmel átfutotta Gyulai, — Min-

denütt ferdítés s kontárkodás mutatkozhatik. Én nem tudom hol ?

mely helyen ? min vegyülettel ? E szemet megbabonázta az olasz,

szememre fátyolt vet. E kéj) rossz, bizonyosan rossz, mert felséged-

nek Zsigmond nem tetszik. Di — ki tagadhatná? rajta mégis van,

kell, hogy legyen vonal, mely szepltlenl másoltaték és megszóla-

lásig h. Nem merem mondani, melyik? s nem tudok választani.

Mert a kijelöltet felséged baljóslatúnak tarthatná. Azonban az arc-

ösmeret nem tudomány, tapogatózás is alig ; st az sem, A gúlák

titkos Írását, Egyiptom gránitba vt'sett krónikáját talán folyvást

fogják olvasni maradékaink, mint mi Salamon bölcseségét és Dávid
érzéseit ; talán a kállatok, a légtl elzárt fahéj, a n.úmiák tarka

köntösei valaha a bámész emberiséget ezer néma év történeteirl

éitesítendik, mint most nekünk kifecsegik a tinta és papiros az



S06

újabb századok sír-titkát, a porrá vált izmok, a légbe elpárolgott

vér és fehérl csontok egykori szenvedéseit, örömeit, mködését
és álmát. Ezek mind lehetségesek és megtörténhetnek. De a ter-

mészet ravaszabbul készíti rejtélyeit, mint az ember, és az arc soha

sem fog többet nyújtani, mint téveszt adatokat a sejtés számára.

A lélek beti a tettek, s nem a vonalak.

— Imádkozzál Magyarhon védnjéhez, — szólott Lengyel-

ország uralkodója, — hogy a te rokonszenvednek adjon igazat, s

ne a vén István király aggodalmainak. Gyakran imádkozzál.

Megint fájdalmak ostromolták.

— Jójj közelebb ! — monda.

Gyulai engedelmeskedék.
— Téged Fogaras ostromakor elfogtalak. Emlékezel rá ?

— Igen, felséges úr !
— válaszolt Gyulai, meg nem foghatva

a csodálatos kérdés támadását.
— Midn a börtönöket vizsgáltam, megláttalak. Társaidat a

szigorú törvény pallosra vagy bilincsre Ítélte. Te kiszabadultál,

mert érzem, bogy igazsággal fogok kormányozni, és nyilt arcod

kezeskedék, miként önzésbl és aljas célokért soha pártütésbe nem
vegyülhetsz.

Gyulai szólásra akarta felnyitni ajkait ; de a király kezével

intett.

— Jöjj még közelebb. Látod ezen gyrt ?

Az uralkodó egyik ujjára mutatott jobb kezén.

— Igen, felséges úr.

— Te tanúit ifjú vagy. Le tudod e gyrt oly pontosan írni,

hogy a legfurfangosabb ész is kétséget iránta ne támaszthasson ?

— Remélem, felséges úr.

Ekkor István király levonta ujjáról a drága ékességet.

•— Fogadd el emlékül, — siíólott.

Gyulainak meghajlottak térdei.

— Semmi köszönet ! — monda az agg uralkodó. — Hallgass rám.

Gyulai fölemelkedék és néma tisztelettel figyelt.

— A gyr leírását még ma add át. Pontos legyen ez, öcsém,

telette pontos és körülményes.

Az ifjú követ felsége ezen parancsának teljesítése iránt min-

dent elkövetni igért. Báthori, mennyire súlyos fájdalmai engedték,

felderült arccal szólott :

— Légy h Zsigmond vajdához tettel, tanácscsal és szenvedé-

sek közt is . . . Ne szólj, ne ígérj semmit. Fogadás és eskü nélkül

is bízik benned az sz király. E gyrt oltalmazd az id elrombo-

lásától és orzó kezektl. Ne mutasd a kíváncsiaknak. Mátkádnak

ne add jegyajándokúl ; ábrándokért, kalandért ne kockáztasd. Ifjú

vagy s tán néha könnyelm ; de ne kockáztasd.

Itt egy percig kénytelen volt Báthori. félbeszakítani intéseit;

aztán mély és megrázó hangon folytatá :
— Ha valaha börtönbe
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kerülsz, melynek falai ersek, árka szédít és örvénylik : ha álnok

kegy, csalárd szó, színlelt rokonszenv vízre vitt ; ha rád pellengér,

bitófa, pallos, zsineg, tr, méregkehely vár : akkor kérdezd meg
lelkiismeretedtl : érdemled-e ezeket ? Ha a bels bíró nem-mel
felel, tudakold ki eszedtl : ki lehet-e szabadulni e veszedelembl
valami mód vagy eszköz által ? Midn ez is nem-et mond ... de
jól figyelj rám, öcsém Gyulai ! . . . tehát akkor emlékezz meg a vén
Báthori Istvánról, ki már hihetleg seihez költözött. És megemlé-
kezvén rólam, vedd elé az olvasót. Imádkozzál a szenteknek, boldog-

asszonyunknak és a megfeszített istennek, hogy rködjenek a meg-
holt átka felett és bírálják meg azt, ki a véghagyomány szavait

megszegni merné. Imádkozván pedig, vond le a gyrt ujjadról

és küldd el . . . azonban óvatos légy a viv személy iránt ; s mert
te nem tartasz semmit az arcvonalakról, figyelj tehát tetteire . .

.

mondom : küldd el Báthori Zsigmond erdélyi vajdának, megizen-
vén, hogy ez azon gyr, mel}Tl István király véghagyományában
átok mellett rendelkezett. Most már távozhatsz. Holnapután vissza-

indulhatsz Erdélybe.

Könnyek közt csókolta meg Lengyelország uralkodójának oda-
nyújtott kezét Gyulai. Midn a kabinet ajtajánál volt : — Öcsém !

— kiáltá Báthori, — a leírást el ne feledd Zámoskínak átadni
;

jól

rizd a gyrt ; emlékezzél meg a vén Istvánról ; légy hív Zsigmond
vajdához . . . Ah, hogy nekem e kép nem tetszik ! Nem tetszik.

A két Wesselényibl.^

József császár szigorúan akarta megbüntetni az új Götz von
Berlichingent,- ki az ököljog régi világát tSzolnokmegyében restau-

rálta.

Wesselényi a kufsteini várban egy sötét börtönszobába hurcol-
tatott, mely a léget és világot csak kisded ajtóablakból nyerte.

S Wesselényi, aki a szenvedés poharát szintoly makacssággal
kívánta fenékig üríteni, mint a szilaj örömekét, még azon enylií-,

téseket is megveté, melyek a legszorosabb bánásmód mellett is el-
kerülnek.

Büszke lelke írtózott a kegy és könyörület alamizsnájától. St
a sanyar végleteiben, az elhagyatás és magány iszonvaiban oyönvört
és vad álmaiban táplálékot keresett. Börtönét kísepertetni sem
engedte. A szobapadlaton mindig magasabbra emelked por egy

^ E töredék az idsb Wesselényi
Miklósnak, a politikai író atyjának,
jellemrajzából van véve. Elzménye,
hogy nz erszakoskodásra hajlandó
fúr gorbói szomszédjának kastélyát
erhatalommal megtámadta és be-

vette. Ezért méretett reá a büntetés.
- Götz (Gottfried) von Berlichingen

(1480—1562) a XVI. század egyik
leghíresebb német lovagja. Sokat
háborúskodott, mint az ököljog utolsó
képviselje, egyesekkel és városokkal.
A parasztháborúban a felkelk kap-
tánya volt. Landshutnál elveszett
jobbja helyett vas kezet csináltatott.



rémít naptárrá vált, a szenvedés iclómlltatojá^á. S Laj ! e fövény-
óra hallgatott a napokról, csak a változatlan kínok hosszú hónap-
jairól, éveirl adott jelt.

E történet még növelte a rendes szigort.

A börtönr valami intézkedés miatt az ajtóhoz jön.

Wesselényi, ki épen az ajtóablak eltt állott, kérdi : »Mi újság ?«

Ez vállatvonva monda : »Most hoztak várfogságba egy kutya
magyart <<.

^
Wesselényi kidugta karjait s mellenrargadva a börtönrt, iszo-

nyúan megrázta, s óriási ervel hátralökvén, az a lépcskön gyor-
Bün legördült.

Hogy ily visszatorlásnak eredményei ki nem maradtak, ter-

niészetes volt, s a rabnak nem vala többé oka panaszolni azon gyér
kímélet miatt, mely minden börtönr szivét — ha megkérgesedett
is — néhanapján meg szokta hatni.

Míg Kufsteinban az egymáshoz hasonló napok így húzódtak
el, s egyik év a másik után beköszöntött állandó unalmaival és

ürességével, mely a szenvedélyeknél nyomóbb, mely a lélek erejét,

melyet a sors ereje meg nem törhet, mint az árbocot a szú, lassan

emészti ;
— míg Wesselényi tétlen rabéletét a fásultság nyoszolyája

felé vonszolta, hol a kedély élhalottként nyugszik a dermedés
vánkosain, hogy többnyire az rültség karjai közt ébredjen föl

:

addig Zsibóban az elhagyott gyönge n férfiert nyert a csapások-

tól, zsarnojíilag Kezdett parancsolni a némberi gyöngeségeKnek,
arcáról visszatiltá a fájdalom küljeleit, szivébe zárt minden kínt,

s nem egy újkori Pénelopét látunk benne, ki amit nappal könnyeK
közt sz, éjjel szétbontja, de egy ó-testamentomi nt, egy magas
jelenetet a sioni fényKépeic közül, kiket a hit elég ersekké tn,
hogy egy tervbe szjék föl szivök vágyának, leikök gondolatainak

fonalszálait.

Meg)nenteni Wesselényit, és a visszatérneK úgy adiü át min-

dent, ahogy az hagyott mindent : ez vala a nKedély legszellemibb

költészetének gyönyör, de nehéz feladata.

S Heléna telj esité.

A férj szobáiban a régi hel3^en maradt a legkisebb tárgy.

A zsibói gazdaság a terhesebbek közé tartozott, mely a tapasz-

talt mezei gazda és számító háziúr munkásságát igényelte ; és Wes-
selényinének, midn férje fogságba esett, kevés ismerete volt e tár-

gyak körül, s helyzetét, keser gúny nélkül, kicsinységben is önálló-

nak alig lehetett volna mondani.

A legcsekélyebb dolgokat is most kellett tehát megtanulnia
;

most volt életében elször magára utasítva ; de erélye gyzött az

akadályokon. Még a földmív^elés is az személyes és közvetlen fel-

ügyelése alatt folytattaték, s az uradalom jövedelmei rövid id alatt

a régiek valának, míg adóssága — s ez az egyetlen változás —
naponként apadt.
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Sokkal több fáradságba került a világhír ménes föntartása.

Azonban Heléna olvasott, tanúit, gyakorlati ismereteket szerzett,

férje hagyományos eljárásait a lótartás és idomítás körül pontosan

végrehaj tata, a régi cselédeket tekintélye s kegyei által kettzött

szorgalomra buzdította, mindent mozgásba hozatott, és az egész

környék kénytelen ln elismerni, hogy Zsibón a gazdaság ez ágában

sem történt semmi hanyatlás.

Volt Wesselényi kedvelt ménéi közt egy arabvér, melyhez

kiválólag ragaszkodott, s melynek neve nem volt ugyan keleti,

— mert Philosophnak hivták — de annyi keleti hév és értelmesség

jellemzetté, mint az arab emirek leghíresebb lovait, melyek Mohamed
hét ménéi közül vették származásukat s a néphit szerint gazdájok

minden gondolatait el''e érzik.

Wesselényiné nem engedte, hogy Philosophra, melyen férje

leginkább szeretett lovagolni, valaki ráüljön s maga a mén is oly

szilaj volt idegenek irányában, hogy kétséges vala : ha trni fogna-e

valakit hátán ? Négy évig volt az arabvér nyergeletlenül, mert

addig tartott Wesselényi fogsága, s mert ily hosszú id alatt sem
sikerült Helénának a kufsteini börtön lakatait felnyittatni ; ámbár
eskedlései, ügyessége s ártatlan ravaszsága által még férje ellen-

ségeinek barátságát is rendre megnyerte ; ámbár minden udvari

befolyást ismerni tanúit, s fként a szivesebben kihallgatott nk
útján a birodalom leghatalmasabb embereinek közbenjárását is foly-

tonosan igénybe vehette.

Végre ütött a szabadulás órája.

A távollevt gyors lovai ragadták si kastélya felé. An.int

közelített, föléledt lelke a régi idk változatlan képein. Minden
tárgy : a rétek, a mezk, a gazdaság szelleme, a szigorú rend, az

épületek alakjai kedélyét azzal látszottak hitegetni, hogy a szen-

vedés évei csak álmok valának ; mert különben az id miként vonul-

hatott volna el Zsibó fölött nyomai nélkül a pusztulás- és elhagya-

tásnak ?

Wesselényi az udvarba érkezvén, egyenesen az istállóhoz sietett.

Midn Philosoph a közelgnek hangját hallá, hegyezni kezdé füleit,

megfordítá nyakát, s elnyújtva szikár, csontos fejét, a belépt
nyerítéssel üdvözlé. Ez, örömtl meglepetve, sietett kedvelt állat-

jához, s végigsimítva kezét dagadóerü nyakán s széles és zárt csípj
hátán, megnyergelé Philosophot ... s a másnak oly szilaj mén,
vazalli engedelmességgel és diadalgggel ragadta a rég várt házi-

urat, a mindenfell összetódult falusi nép, az ünnepi ruhába öltö-

zött cselédek és a leáldozó nap sugár-özönében fürd fák sorai közt

a szabadba, a hegyek oldalaira, a kedvelt vadas kerthez, s mindenüvé,
honnan Heléna gondja által elégülés és gyönyör áradhatott a haza-

tértnek kebelébe.

Nem kívánok annak vizsgálatába elegyedni, s nincs is elég

ismeretem eldöntésérc : hogy a nemesebb állatoknak a tartós vissza-

Beöthy: Irodalomtörténet. II .14
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emlékezésen kivl van-e annyi felfogásuk, mely majdnem értelem*

nek, s oly állandó húségök és szeretetük ápolóik iránt, mely majd-
nem kedélynek nevezhet. Mikor fog ama láncolat, mely a legtunyább

és legbárgyúbb él lénytl kezdve az emberig mindent egy kapcso-

latba szorít, és az ösztöntl a lélekig, a tárgyak megkülönbözteté-

sétl az önismerésig alig elválasztható fokozatokon halad mindig
magasabbra, s a titkos erk hierarchiáját alkotja — mikor fog az

anyag világán, a mérleg, a bonckés, a vegytani eszközök hatalmán
kivl es természet fölfedeztetni és átvizsgáltatni, hogy — mint a

mohamedán mesékben Salamon király a madarak nyelvét ismerte
— az újkor büszke tudósai a lélektan mellé sorozhassák az ösztön-

tant is ? Én e legnehezebb kérdéshez csak úgy vethetek hozzá, mint
a vak a szinek árnyalataihoz. De míg nincs valaki, ki önelégüléssel

állíthassa magáról, hogy ismeri e titkokat, legyen szabad nem
mosolyganom azok költészetén vagy sejtelmén, kik, mint a perzsa

és beduin, megindulás nélkül alig tekinthetnek azon büszke s enge-

delmes ménre, mely csak nekik hódol, mely gondolataikat kitalálja,

akaratukat értelmes pontossággal végrehajtja, és a közveszélyek-

ben az ihletés bverejével tudja a szabadulásna.k eszközeit föllelni.

De tárgyamtól eltérvén, talán egy állatbarát beteges érzelgéseibe

merültem, mi nincs helyén, kivált oly korszakban, midn az ember-

barátok érzelgései is kezdenek kimenni a divatból.

Pedig csak egy jellemvonást akarék közleni a hazatért rab

életébl.

Folytatom a félbeszakított rajzot.

Wesselényi legels ismersével, melylyel — a vele megérkez
nt kocsijában hagyva — Zsibón találkozék, t, i. Pliilosophfal

benyargalván a vidéket, hosszas élvezet után, végtére megint az

udvaron találta magát.

Ekkor leszállt a nyeregbl s a ló serényére borúiván, megcsó-

kolta azt, s míg szemébl síír könnyek omlottak, mély illetdéssel

kiáltott föl :

— Philosoph ! te sorsommal kibékéltettél.

Az érc-szív meghajlott egy állat hsége eltt.
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ERDÉLYI JÁNOS.
18U-18G8.

Vajda Pétei«.»

>>Ki nem ismeri a kedves Zoroasztert, a szelíden álmodót, hogy
napunk azon istenség, melytl termékenyít erejét kapta a föld, liogy

füveket és állatokat teremjen, az emberrel megnézesse e szép világot,

és imádságokat csaljon ki kebelébl, melegen emelkedt a csillagos

ég felé ?«

»Ugyan vallhat-e, ki a világosságnak ellensége volna ? . . . Fény
lövelli keresztül ezen mindenséget,

fényben úsznak napjaink körül a

csillagok, fényárt bocsátanak ma-
gukból a napok. A növényvilág

sugár után eped, s egész pompájá-

ban csak ott díszlik, hol a napvilág-

gal eltelhetik. A sas gyönyörködve
látszik úszkálni a fényárú leveg-

ben, a pacsirta éneket zengve, emel-

kedik a nap alá.<<

>>Szeretem a napot !<< stb. •

—

így énekelt egy költje Magyar-

országnak, költi vallásos lelkese-

déssel, mint fényimádó, fordulván

a naphoz számtalan ízben, bizonyos

keleti színt hag}"\^án láttatni vala-

mennyi költészetén. Ezen költ, ha nem mondanám, is eltalál-

nátok : Vajda Péter, a romantika els szülöttje az újabb magyar
költészetben.

Hol vette és hol nem vette magát ez a keleties költészet, mely
mindamellett sem volt az másképen, hanem ha a keleti természet

és életnek hallomásos, képzelet után szemléletében, — mindegy.

Vajda erre elegend mveltséggel birt ; ez nem is fdolog. Hanem
kelet rózsáinak is vannak tövisei. Vajdát mint szegény születés,

jogtalan ifjat nyomta valami e haza levegjébl s feljajdúla költésze-

tében, ö benne fennállott társadalmi rend és rang fájdalmas érzése-

ket költe, s idehaza nem lévén szabad a gondolat, azt pedig, ami
nehéz volt keblének, ki kellvén mondania : kelet páriáit lépteté föl

költészetében. Ez a kulcs; de csodálatos rendje a szellem-fejldés-

nek az, melyet Vajdában vettünk észre, hogy midn újra megindult

1 Életét és nimikáit lásd Irodalom-
történet II. köt. 48. cikk,

2 Egy százfidnegyed a magyar szép-

irodalomból cím tanulmányának egy
töredéke.

14'
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nálunk a romantika, itt is, mint az emberi összes ösmeretek világá-

ban, az érzéki világgal tétetek a kezdet, és a megújhcdási lépést a
természethez fordulva tettük. Az érzéki világnak vagy küls termé-

szetnek legels tüneménye a nap, ez az átszellemült anyag, vagy
talán nem is anyag, hanem átmenet az anyag és szellem között,

A keleti vallás, tudjuk, az igaz és jó képét látá a napban ; így Vajda
csak egyesíti a vallást és költészetet benne, kinek tiszteletére Memnon
szobra gyönyör meséjét a legszebben dolgozta fel. Mint gyermek
az anya ölén, úgy piheiit m.eg az anyatermészet kebelén. De mégis
történt vele, hogy egész valója épen úgy volt elfogulva a természet-

ben, mint a csecsem szelleme az anya szellemében.

És bár valamennyi költészete leginkább és túlnyomólag a közte

és a természet közti viszonyt dicsíti, épen e közvetlenség vagy a ter-

mészet tárgyának istenség gyanánt elfogadása okozá, hogy a ter-

mészetismer és szeret költész örökre el ln tiltva az emlDeri szen-

vedélyekhez való jutástól, s mvei, bármily édesek is a szeretet és

imádás zamatától, mégsem szállottak fel a kell világnézetre, honnan
a természet többnek lássék, mint erk játéka, isteii többnek, mint
hogy a napban elegendleg fogassék föl. Innen a Vajdai költészet leg-

följebb a szeretet pantheizmusa
;
pedig a költnek, hogy meghassa az

ember és természetvilág belsejét, úgyszólván ellentétbe kell magát
tennie a természettel, vagyis annál inkább elmélyedni a szellem vilá-

gába, melynek kifejezje fleg az ember ; más szóval : nem az embert
kell feltalálni a természetben, hanem az emberben a természetet.

A természet való, hogy igen szép — tüneménynek, a nap igen illik

els égi testnek, de azért nem isten, s a természet nem elv, nem vég-

alap, hanem csak kifolyás, eredmény.
E ponton nem csoda, ha költnk úgy tnik föl, mint bölcsész, ki

az erket imádja. Irt is az Athenaeumban cikkeket az erkrl.
Mikor a Természet cím folyóirat megindult. Vajda Péter szolgál-

tatá a bevezet s irányadó elmélkedést. Szó sem volt benne másról,

mint erkrl ; nagy nehezen mégis rá hagyta magát vétetni, hogv
erk helyett e szó álljon : isten. Ki e folyóirat els számát bírja, meg
fogja találni ez egy szót — egyszer. Ám az erk csodálása szép,

igen szép és könny is velk bánni ; de az ernek mindig anyagra
van szüksége, hogy nyilatkozhassék ; így belle igen népszer tudo-

mány származhatik, mindamellett nem származhatik oly fönséges

tan, mely kielégítse a mai világ kivájialmait s a keresztyén tudalmat.

A természetnek ilyen példányul tartása volt már oka a Vajdai

fényes, de azért külsleges költészetnek. Els mvei meglepték az

olvasó közönséget ; s valóban ernek telje mutatkozott azokban,

mint rendesen az egész természetben, mely erk játéka ; ugyanazért
minden költészet úgy jár vele, hogy a természethez folyamodik leg-

fbb és mindig, valahányszor meg kell újhodnia. Ehhez folyamo-
dott Vajda szelleme is. Vajkoontala, Memnon szobra mind keleti

színezet elbeszélések, szívesen fogadtattak ugyan, de ép e kedvez
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körülmény árta legtöbbet költészetének, mert állandóul választatá

vele az egyszer-kétszer szívesen vett módot, azaz modorra ment
által, mely miatt aztán igen nehéz a költnek egyéniséghez, sza-

kasztott személyiséghez jutni, s bensóségben forgódva, fejezni ki

magát s alakját.

Nevezetes tünemény továbbá e napsugaras költészetben az

úgynevezett világfájdalomnak meglendülése. Most az egyszer nem
nyugatról jött az, hanem keletrl, honnan ered különben az emberi-

ség, a történet és minden, csak, legalább tudtommal, nem a világ-

fájdalom. Egyébiránt az emberiség sóhajtásai nem fojthatok el

minden idre, s a n}Tigalmasság népeinél is megzendülhet a panasz

éneke. Ilyen, körön kívüli mozgásai Vajda képzelódésének vala-

mely nyugtalanságot árulnak el, s tudva van Joguz cím drámai

költeményének iránya ; mert Joguz tulajdonkép Jcgüz vagy Jog-

üz, jogkeres, s én elttem, midn felle ítélek, déli színben mutat-

kozik az a bizonyosság, hogy ímez áleszmeiség pótolhatlan hiánya

lett összes költiségének ; mit úgy magyarázok ki tulaj donkép,

hogy idealista volt ugyan, de nem bírt elszakadni az anyagtól,

s azért választá múzsájául a napot, ezt a, mint feljebb mondám,
szellemszer anyagot, mely világít és melegít ugyan, de világa,

melege sohasem oly áldásos a költre nézve, mint a keresztyénség

hite és bölcsészete, melytl Vajda egész pályáján keresztül idegen

maradott, s ez okból a romantikának csak a küszöbén állapod-

hatott meg.
Lett volna-e más alakulása költészetének, ha irodalnii szak-

gatottság helyett nyugalmasan, az élet gondjaitól menten zheti
vala hivatását, nem feszegetem ; de életfeladatai és költészeti mun-
kásságai között megemlítem. Ügy látszik, hogy ily netaláni körül-

mények mellett is csak mélyebben igyekezett volna kifejteni dogmá-
ját. Szelleméhez egyébiránt legbiztosabb kulcs az egyszerség, s a

kínos megelégülés, midn bölcsészete palástjával fedezé az élet

rongyait ; mégis alig lehetett volna olyan új alakulása a világnak,

mely felé nem fordult volna vidám arcával ; azért nyelvben, tudo-

mányban, költészetben egyaránt és mindig a legbátrabb és leg-

vakmerbb újítónak marad. Még ennek dacára sem volt elég ers
áttörni, mint bölcsész, az anyag korlátait, azért a költészetben is

félúton kellett megállapcdiiia.

Eoy oyermek szülelésere.

A pórkunvhóban gyermek szüle-

tett,

Egy rabbal e földnek több rabja

lett.

Szegény a kunyhó, hangos és

hideg
;

Az élet árva benne és rideg.

Számzve onnan minden földi jó,

De a nyomor két kézzel fogliató.

És mégis örvend a f^zegéuy anya
;

Bár öröme vég nélkül tartana !

örvend ama gyermeknek, aki még
Szive alatt elkárhoztattaték. —
lü fájdalommal szülted magzatod,
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Hogy léteért megáld, nem várha-

tod
;

Ö fog körülgondolni, nézni és —
Els csapás fején a születés.

Mi jobb az életnél, s mi gyászo-

sabb, • [rab ?

Mint az, hogy aki él, százszorta

Mert nem-szaijadnak bosszús iste-

nek [nck. —
Csak fél erényt s hatást engedte-

Fekszel te, kis gyermek, szk pólya
közt.

Téged keresztvíz és könny fü-

röszt, [kelj,

Szunyadj el inkább s többé föl se

Számodra sír lesz jó nyugalmi hely.

Földön kikötvék a nagyság, erény,

Csak szánakoznak a kín emberén.
Bármit mivélj, bár tedd ki lelkedet.

Mint szolga ontnád él véredet.

A meneküllek.

Vivének-e földet, egy maroknvi
földet.

Bujdosó gyermekid, oh haza ! be-

lled.

Hogy a távolban se váljanak el

tled ?

Amerre k járnak, sehol sincs

nyugalom.
Emlékezvén reád, minden lépten-

nyomon,
Életök egy szálon függ, s ez, a fáj-

dalom.

És a nagy óceán könyeiktl telik,

Sóhajtásaikkal a szellt szeldelik :

Vájjon hol lehetnek nyugovó he-

lyeik ?

Bujdosó társaink be is elszakad-

tunk !

Ti kün sokan, mi hon kevesen ma-
radtunk,

Mintha a föld ketté n}ílt volna

alattunk !

Oh ! ha ketté nyílnék s betakarna
minket.

Vagy inkább mag gyanánt honfi

erényinket.

Vetéssé növelné magas érzelmin-

ket.

Mert igazabb népet a világ nem
látott :

Mégis az ég midn ránk ostort bo-

csátott,

Egész világon sem leltünk egy ba-

ráítot

!

Támadni kellene egy új Etelének,

E romlott világot hogy fenyítené

meg.
Súlyos csapásival öldökl kezének.

Mondván : ez a csapás lengyelek

hónáért,

E második csapás szép Olasz-

országért,

A harmailik pedig tulajdon faj-

támért.

KRIZA JANOS.i
1811-1875.

Isten hozzád, Székelyorszáj

Kiütött a háborúság,

A hatalmas Ferenc császár

Franciák ellen tábort jár.

Székely dalok.

1. Szegény székéi ij nólája.

Indul a székelység színe,

Vég-bucsúját most sírá le
;

Nem víg útja, az se porzik.

Könnyek záporától ázik.

* L. Irodalomtörténet II. k. 48. cikk.
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Némán nézi a vén székely,

Onokája mint iialacl el,

Veszni a német császárért,

És a székely szabadságért.

Zokogva sír a bús anya,

ölében kis árva fia,

Reá borúi, csókolgatja,

Elment a ffrj, nincs már ityja.

Mennyi leány a faluba',

Gyászol epeszt bújába'.

Isten hozzád. Székelyország,

Kiütött a háborúság.

2. Erdvidéki.

Erdvidék az én hazám,
Katonának szült az anyám

;

Zöld erd zúgásán,

Vadgalamb szólásán

Nevelt föl jó apám.

Mihent zekés gyermek lettem

S a kabalát megülhettem,
Mentem a szántóba,

S apám háborúba
A franciák ellen.

Nyílj mélyebben, te barázda.
Patakként foly könnyem árja

Atyámat háború,
Anyámat sok gond, bú

Szegényt elragadta.

Holnap indul a legénység
Komondóba, nincsen mentség;
Zöld erd zúgását.

Vadgalamb szólását

Majd meghallom esmég.

TOMPA MIHALY.i
1817-1868.

A jávorfái'ól.

Vára fényes csarnokában
ösz király ül ; oldalánál

Három ifjú szép leánya.

Vén cser árnyán gyöngyvirágok !

Zöld kaszáló, zöld remény, a

Mely körülhabozza ket.
Barna fürtök, barna szempár
Kellemén a két nagyobbik

* Életrajzát 1. Irodalomtörténet II. k. á9. cikk.
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Büszke, mint a tói hattyú.

S a legifjabb, kék szemével,

Szende bájú liliomszál.

S mint ha csendes alkonyat»kor

Bárányfelleg leng az égen :

Szke fürtök kondorúlnak
Kebelére, homlokára.

Rajta függ az elmereng
Öáz királynak pillanatja ...

Lelke csendes tó, felette

Nem zúg szenvedély viharja,

Mely hullámot verne rajta.

Víg örömnek fülmiiéje

Bájos angyalára ösmer.

S ím, a csendes alkonyatban
Megcsendül, ezüst szavával,

A kápolna kis harangja.

Búra hajló ciprus árnyán
Ott van a h eltemetve !

S mintha édes lelke szólna,

Kis harang ezüst szavában
A mereng sz királyhoz :

Hn megérti lelke a szót.

Jött az estve holdvilága..

Mély álomba szenderültek

Ösz királylyal barna lányok.

Partjain nem csattog és a

Bánat gerlicéje nem búg.

Ifjú álmok, szép remények
Fáiról a lomb lehullott

;

Sárgán hullt a tó vizébe,

Sárgán úszkál tükörén most,
— Minden oly szelíd, nyugalmas
Rajta még emlékezetnek

Gyors fecskéje száll, suhanva,

S meg-megütvén szárnyhegyével

A tó lágyan összerezdül.

Ül az sz, ül elmerengve.

Szke lánya kellémébcn
Ifjúsága h szerelmü

És az esti holdvilágnál,

Pásztorifju, furulyája

Lágy szavában szólt epedve,

Zöld berekiiek fél homályán.
Szke lányka andalogva
Hallgatott a halk zenére,

S mintha híve ajka szólna

Furulyája lágy szavában :

Hn megérti lelke a szót.

A kel nap sugaránál

Gondban ébredt sz király föl.

Nyugtalan volt álma éjjel :

Koronáját fönragyogló

Gyémántjától fosztva látta.
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Könuj'ben kelt a szke lány föl.

Nyugtalan volt álma éjjel :

Anyja sírját látogatta

A halottak hajiokában.

Búsan kelt a pásztorifju.

Nyugtalan volt álma : nyáját

Két dühös vad tépte széjjel.

»Zöld halomnak oldalára

Menjetek ki kis kosárral,

Menjetek ki, jó leányim !

Epret áhit sz apátok,

Édes ízü földi epret,

Jó szagút és hüvösítt

;

És ki megtér zöld halomról

Telt kosárral legkorábban.

Édes lányom az leend ; azt

Fogja szívem hn szeretni

;

Koronámat az birandja.

Hét országom arra szálljon.

Zöld halomnak oldalára

Menjetek ki, jó leányim !«

Szólt az sz, és elmenének,
Kis kosárral a leányok
Szedni édes földi epret.

Jó szagút és hüvösítt.
Zöld halomnak oldalára.

»Teljéí, teljél, kis kosárka
;— Halkan mond a legnagyobbik —

Koronája sz apámnak
Hogy ne szálljon más fejére !«

»Teíjél, teljél, kis kosárka !

— A -középs szóla szintúgy —
Hét országa sz apámnak
Hogy ne légyen senki másé !«

»Teljél. teljél, kis kosárka !

— A legifjabb így sóhajtott —
Hogy ne legyek sz apámnak
Jó szivétl eltaszítva !

Teljél, teljél, kis kosárka !«

S íme, telve ln legottan

Szke lánynak kis kosárja.

Látva ezt a két nagyobbik,
Rút irigység szóla bennök :

»Koronája sz apámnak,
Hét országa sz apámnak,
Hát övé lesz, hát övé lesz . . . ?

Nem, nem, inkább vére folyjon !«

S a jó testvért elveszítvén

Rossz leányok nagy kegyetlen,
Vén jávorfa gyökeréhez
Földbe ásták, betemették.
És megoszták édes eprét,

Kis kosárját összetörvén.

Majd a fényes várba térvén,
Ösz királyhoz így beszéltek :

»0h, atyánk ! baj ére minket,
Jó testvérünk, jó leányod,

Rengetegbe tévelyedvén,

A dühös vad elragadta.

Mely reá tört nagy kegyetlen,*

S sz király mély bánatában
Hamvat hinte bús fejére.

Veszve, veszve koronája
Legtündöklbb éke, dísze !

Mert elment a jó leányka
Édesanyját látogatni

A halottak hajiokába,

S onnan többé- vissza nem tér.

Üjra kelt a hold világa.

Zöld bereknek félhomályán
Pásztorifjú, furulyáját

Aj kihoz merengve nyomta.
Fútta, fútta . . . s mind hiában

;

Megnémult a síp örökre !

Édes hangot mért is adna ?

Nincs ki hallja, nincs ki értse !

Alszik a szép kékszem lány
Jávorfának árnyokában,
Könnyezetlen, siratatlan !

Pásztorifjú ! a dühös vad
Báránykádat összetépte !

Zöld halomnak oldalában,

Vén jávorfa törzsökébl,

Harmadik nap éjtszakáján,

Ifju hajtás sarjadott fel,

Szke lánynak temetjén.
Zöld halomnak oldalában
Búsan járt a pásztorifju

Legelész nyája mellett.

Majd lemetszé furulyának
Vén jávorfa sarjadását.

És midn ajkára tette,

Bús keservvel szólt imíg\-en :

— Fújjad, fújjad, én kedvesem !

Voltam én is király lánya
;

De most vag}-ok jávorfácska,

Jávorfából furulyácska !
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S pásztorifju furulyáját

Elvivé az sz királyhoz
;

Ki jiiidii ajkára tette,

Biis keservvel szólt imigyen :

— Fújjad, fújjad, én atyám, ah

Voltam én is király lánya
;

De most vagyok jávorfácska,

Jávorfából furulyácska I

És midn a rossz leányok

Ajka érte, szólt imigyen

:

— Fújjad, fújjad, én gyilko-

som !

Voltam én is király lánya.

De most vagyok jávorfácska,

Jávorfából furulyácska !
^

S gyilkos lányinak fejére

Oíz apáriak átka szállott,

Bujdosásba zve ket

;

Nem hagyá sehol pihenni

Szke testvér véres árnya,

S szörny átka s^ apának.

Búra hajló ciprus árnyán,

Kis harang ezüst szavában
Két halottnak lelke szólott,

Csendes alkonyatsugárnál.

Búba slyedt sz királyhoz,

Aki elment nemsokára
— Búra hajló ciprus árnyán
Kedvesit meglátogatni,

És nem téré vissza többé.

Népdal.

Télen-nyáron pusztán az én laká-

som
;

A rózsámat is csak vasárnap látom;

Lakásom van hortobágyi pusz-

tába'
;

Nem járhatok én az Isten házába.

Sík a puszta, se halma, se erdeje.

Sugár magas a toronynak teteje
;

Sugár torony kilátszik a pusztára.

Harangoznak pünkösd els nap-

jára.

Imádkoznám, de nem tudok,

hiába !

Nem jártam én soha az iskolába.

Édes szülém tanított volna rája,

Jaj de régen temetn a fejfája.

Imádkozz te, rózsám, a jó Istennek !

Aztán jere templom után, csókolj

meg.
Eszem azt az imádságos kis szádat!

Három hétig nem hallod egy adtá-

mat

!

A gólyához.

Megenyhült a lég, vidul a határ,

S te "újra itt vagy, jó gólya-

madár !

Az ócska fészket megigazgatod,

Hogy ott kikölthesd pelyhes mag-
zatod.

Csak vissza, vissza ! meg ne csal-

janak

Csalárd napsugár és síró patak

;

Csak vissza, vissza ! nincs itt ki-

kelet, [dett.

Az élet fagyva van s megderme-

^ Mindjárt a világosi katasztrófa

után készült, a menekülk bujdosá-

sának, a politikai vádaskodásoknak,
elítéléseknek, kivégzéseknek legszo-

morúbb napjaiban. E költemény
(mely a Szilágyi Sándortól szer-

kesztett Magyar írók Füzeleibe volt

szánva, de lefoglalták) nyitja meg
Tompának oly nagy hatású hazafias

költészetét a forradalom után. A
költ 1852- és 1853-ban hosszas zak-

latást, tizennégy heti letartóztatást

szenvedett miatta. Nyomtatásban
csak Legújabb költeméni/einek 1867-iki

gyjteményében jelenhetett meg el-

ször ; de ezer meg ezer írott példány-

ban országszerte el volt terjedve.
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Ne járj a mezn, temet van ott

;

Ne menj a tóba, vértl áradott
;

Toronytetkön nézvén nyughelyet:

Tüzes"üszkbe léphetsz, úgy lehet.

Házamról jobb, ha elhurcolkodol.

De melyiken tudsz fészket rakni, hol

Kétségbcsést ne hallanál alól,

S nem félhetnél az ég villámitól ?

Csak vissza, vissza ! dél szigetje vár.

Te boldogabb vagy, mint mi, jó

madár.
Neked két hazát adott végzeted :

Nekünk csak egy volt — az is

elveszett !

Repülj ! repülj, és délen valahol

A bujdosókkal ha találkozol :

Mondd meg nekik, hogy pusztu-

lunk, veszünk
;

Mint oldott kéve, széthull nem-
zetünk . . . !

Sokra sír, sokra vak börtön borul,

Kik élünk, járunk búsan, szót-

lanul
;

Van aki felkél és sírván, megyén
Üj hont keresni túl a tengeren.

A men}'asszony meddségért eped.

Szüle nem zokog holt magzat
felett,

A vén lelke örömmel eltelik :

Hogy nem kell élni már sok ideig.

Beszéld el, ah . . . hogy . . . gya-
lázat reánk !

Nem elég, hogy mint tölgy kivá-

gatánk
;

A kidlt fában rl szú lakik . . .

A honíi honfira vádaskodik.

Testvért testvér, apát fiú elad . .

.

Mégis ne szóljon errl ajakad,

Nehogy, ki távol sír e nemzeten :

Azt megutálni kénytelen legyen !

A madár fiaihoz.'

Száraz ágon, hallgató ajakkal

Meddig ültök, csüggedt madarak ?

Nincs talán még elfeledve a dal.

Melyre egykor tanítottalak ?

Vagy, ha elmúlt s többé vissza

nem j
A víg ének s régi kedvetek :

Legyen a dal fájdalmas, mereng,
Fiaim, csak énekeljetek !

Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken

Enyhe, árnyas rejtek nem fogad :

S ti hallgattok ? elkészültök innen?

Itt hagynátok bús anyátokat ?

Más berekben máskép szól az ének.

Ott nem értik a ti nyelvetek . . .

Puszta bár, az otthonos vidéknek.

Fiaim, csak énekeljetek !

^ A forradalomra következett gyá-
szos napokban az irodalom is elné-

mult. Petfi meghalt, jobb költink
elhallgattak; volt aki idegen nyel-

ven kezdett ínii. Tompa írótársaihoz

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb s virággal gazdag tájirúl

;

Zengjétek meg a jövt, ha maj-
dan •

E kopár föld újra felvirul.

Dalotokra könnyebben derül fény,

Hamarabb kihajt a holt berek

;

A jelennek búját édesítvén.

Fiaim, csak énekeljetek !

A bokrokban itt az si fészek,

Mely növelte könny szárnyatok :

Megpihenni most is arra tértek,

Bár a fellegek közt jártatok !

S most,hogya szél összevissza tépte,

Ügy tennétek, mint az emberek ?

Itt hagynátok, idegent cserélve . . .

Fiaim, csak -énekeljetek !

szól ez allegóriái költeményben biz-

tat ólag, hogy a lesújtott nemzetnek
az új életre való reményét ne enged-

jék elveszni.
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Síi*boItl)aii,

Meg van fájdítva inár az si címer.

Kihalt végs tagjában a család,

Mely, míg század viradt századra
tízszer,

Hatalmasan, büszkén s ragyogva
állt.

Beteltek a soros fülkék egészen, —
De — mily végzet-játék ! — egy

még üres, —
Ez *>gynek is mindjárt lakója lészen,

S él, holt itt többé mitsem keres.

A házban fenn zendl a dies irae,

A rémes m értelme s dallama
;

Szorongás j az értelemre, szívre.

Az ember mintha már ott állana . . .

S míg készülnek felül a temetéshez,

Lenn rács, ajtós vastábla nyitva áll,

Napfény tolul a százados penész-
hez,

S még zordonabb e fényben a halál.

Mily dús üreg ! kincscsel cifrázva,

telve

Mit tettetés, igaz bú s gg pazarl

;

Költészet- és mvészettl ölelve

Annyi emlék, koporsó s ravatal . . .

Van, ki szeret láttatni, bárha
holtan,

Temetve is hallatni, sok kevély :

S áll a kövön, beszél más írta

szóban. [szenvedély.

— Kép- s jelben itt van kor, tett,

Szép gömböly karú fiúcska játszik

A rét habos, virágos sznyegén,
De a lepe már-már elszállni látszik.

Amelyet tart s néz ujjának he-

gyén. —
Ifjú leány fekszik luilotti ágyán,

Kit még sok év s boldogság illete.

Szép volt ;
— fehér s hideg lett

mint a márvány.
Hogy érte a halál lehellete.

Ez ujjait nyugasztja zönge húrnál

;

Az csillagok titkába néz, hatol
;

A harmadik kezén a mérleg úgy áll,

Hogy nyelve jobbra, balra nem
hajol.

Sarkát levert órjás mellére tévén :

Végs csapást mér a hs zordonan.
Feje, ki járt szörny halálnak ré-

vén, [van.

Nyitott szemmel lábához hullva

Turul, galamb, mén' s gím jel-

vényi rajza,

A rózsat, a cserlomb és kalász
;

Egymást szorító kéz, szív átnyi-

lazva.

Félig sejtet és félig magyaráz
;

Míg a kbl féloldallal kilépve

Fenyeget, hogy megszólal, megjelen
Tolmácsul egy-egys mogorva képe.

Ki maga munkált a történteken.

S mily történet ! mi bsz lidér-

cek, árnyak
Kisérik a családot e helyig !

Múltjában fény szomszédja a ho-

málynak,
S az élet oly örvényesen telik !

Mi a szülött : az volt elde nyilván.

Hasonlók a vér és erkölcs szerint

;

Lelkes, szilaj s kegyetlen nép !
—

A villám [szerre mind.
Ragyog, rémít, rombol — s egy-

Zsarolt, foglalt jó kedvben és ha-

ragban,

Meggázolá a törvényt s a jogot

;

Egymás vérét ontotta, itta gyakran,

Ha ellené s szomszédé megfogyottu

Az oltártól rablá el más aráját.

Felszedte a templom szent kincseit.

Égben, földön nagy méltán gylt
reá vád . . .

S a bírótól nem félt sem ott, sem itt.

De amidn egy ország szólni nem
mert, [gött :

S az elgyalázott nemzet csak nyö-

Emelt fvel harsányan monda el-

lent . . . [Kont mögött

;

Felkölt. — Megállt szilárdan
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Hsen küzdött Moliácsnál, — ott

kilencen

Maradtak, mind ers, szép baj-

nokok
;

Sok bujdosván nagy bújában :

kietlen

Tengerparton takarja gyér liomok.i

Szép a lapály, amely kalászt hoz,

érlel.

De szép a bérc is a mez felett

:

Ez kölcsönöz tölgy-koszorús fejével

A tájnak fenséges tekintetet.

íls, árnyékot vet néha bár amarra,

S uralkodnak fölötte ormai :

Széllel, viharral a bérc kelve harcra,

Nem hagyja a völgyet megrom-
lani,

S fájhat, ha dlnek a bérc si fái,

Ha pusztulnak s enyésznek a na-
gyok

;

Lehetne tán sokat szemökre hányni.
Ha fényes tettök is nem volna

sok ! [nyök.

Kevéssel volt bnöknél több eré-

Mely az apákról a fiakra szállt

;

De annyiszor ez a kevés — ha
vész jött —

Nem engedé elveszni a hazát.

Eii!2

Bús asszony önti a halottra

Könyüi záporát
;

Kérdez, felel — nevén szólítja

ö kedves jó urát.

Végigborzong n3'ög panaszszal

Hívének tetemén : [mek ! . . .

Szegény vak özvegy . . . árva gyer-

Ki táplál minket ? En !

Szavára dúlt, ingó hitének

Ki ily választ ada,

Ügy dolgozik . . . úgy fárad és fut :

Serdül magzata !

A jó asszony feledi már, hogy
Nem keres a halott . . .

A kis leány fel-varr s fonással

Tölt sok hosszú napot.

De sápad, sápad . . . s nagy beteg

A dolgos kis kezek [lesz . .

.

A piheg mellen keresztben

Fáradtan fekszenek.

Már-már elszáll a lélek, ajka
Végs lehelletén :

Ah ! gyermekem ! te is ha elhagysz,

Ki táplál engem . . . ? Én !

Hallják sokan ... A temetbe
Kiviszik a leányt. —
És éldegél s nem lát az özvegy
Nem semmiben hiányt.

Nyugodtan van, ha a kosárból

Az eleség kifogy

:

Korsó, kosár megtöltve újra . . .

Nem tudja bár: ki? hogy?

Én istenem ! fel-felsóhajtgat

Az éjnek idején,

S mindig szelíd közel súgást hall

Ki táplál engem ? . . . Én !

' A dacos és liajthatatlan önérzet,

a feláldozó és hsi hazaszeretet s a
törhetetlen hség példái: akik szem-
beszálltak Zsigmond királylyal, el-

estek Mohácsnál s elbujdostak Rá-
kóczival.

^ E szé]3 költemény könnyebb meg-

értésére szolgáljon a felvilágosítás,

hogy az özvegyet biztató els hang
leánya ajkáról j, a második és har-

madik pedig mintegy az istennek

könyörületes szózatául hangzik leiké-

bon. Egyenes vonatkozás van rá az

utolsó versszak els sorában.
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Utolsó verseibl.*

Ablakomban a borostyán

A meleg s az élet fogytán

Búsan hervad, csüggedez
;

Szegény sárga-zöld levélke

Félig halva, félig élve

Hajol bús testvérihez.

A nagy éj jön nem sokára . . .

Téli napszállat sugara

ömlik át az üvegen
;

S reszket fényesen, vidáman
A virágtalan virágon,

Mely lenn fonnyad, s üde fenn.

Léteért küzd a folyondár . .

.

Hol tavaszszal fuvalom jár,

S a derit menny tündököl

:

Folyásával arra fordul.

Vágyván a szk hézagon túl

A magasba jutni föl.

Esti sugár, szép enyelg . .

.

— Éled szegény csalódott t.
Hogy csókjával illeti —
Izzó szikrát ontva néha.

Majd elsápad és helyét a
Gyors homálynak engedi.

Kórágyamban fekve némán,
Merengek az est játékán.

Mely lefoly repkényemen

;

S magamat úgy nézve, mint ezt,

Bús a kép, mit rám is illeszt

A borongó képzelem.

Pályánk nem tart már sokáig,

A nap gyorsan éjre válik,

A nyár téllé zordonúlt . . .

Míg jutottunk s fennre törtünk,

Minmagunknak nem növeltünk
Csak halotti koszorút.

Haraszt, kóró ki nem zöldül . . .

Szomjú föld a tört cserépbül

Üj ert nem önt belé . . .

Mit keresnél . . . mért mulatnál
Oh, én lelkem e romoknál ?

— Fölfelé . . . csak fölfelé !

!

PETFI SÁND0R.2
1823-1849.

Az Allöltl."

Mit nekem te, zordon Kátpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája !

Tán csodállak, ámde nem szeretlek

S képzetem hegy-völgyedet nem
járja.

Lenn az alföld tengersík vidékin

Ott vagyok hon, ott az én vilá-

gom
;

1 E címen három költeményt olvas-

tatott fel Tompa az akadémia 1868.

márc. 23. ülésén. Elérzete nem csalta

meg : ezek valósággal utolsó költe-

ményei.

Börtönébl szabadult sas lelkem,

Ha a rónák végtelenjét látom.

Felrepülök akkor gondolatban
Túl a földön, felhk közelébe,

S mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe.

Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kúnságnak százkövérgulyája

;

Deleléskor hosszú gém kútnál

2 Életét 1. Irodalomt. II. k. 50. cikk.

3 1843-ból. A vonások jellemzetes-

ségére s a kép hangulatosságára

nézve legszebb költi tájképeink közé

tartozik.
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Széles vályú ketts ága várja.

Méneseknek nyargaló futása

Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása liallik,

S pattogása hangos ostoroknak.

A tanyáknál szellk lágy ölében

Ringatózik a kalászos búza,

S a smaragdnak eleven színével

A környéket vígan koszorúzza.

Ide járnak szomsíéd nádasokból
A vadludak esti szürkületben,

És ijedve kelnek légi útra,

Hogyha a nád a széltl megleb-
ben.

A tanyákon túl a puszta mélyén
ÁH magányos, dlt kéményü

csárda
;

Látogatják a szomjas Ijetyárok,

Kecskemétre menvén a vásárra.

A csárdánál törpe nyárfaerd
Sárgul a királydinnyés homok-

ban
;

Oda fészkel a visító vércse,

Gyermekektl nem háborgatottan
;

Ott tenyészik a bús árvalányhaj,

S kék virága a szamárkenyérnek
;

Híís tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.

Messze, hol az ég a földet éri,

A homályból kék gyümölcsfák orma
Néz, s megettök, mint halvány

ködoszlop, [iiya.

Egy-egy város templomának tor-

Szép vagy, alföld, legalább ne-

kem szép !

Itt ringatták bölcsm, itt születtem,

Itt boruljon rám a szemfödél, itt

Domborodjék a sír is fölöttem.^

A jó öreg kocsmáros.

Itt, ahonnan messze kell utazni,
|
Itten élek én most megelégedéa-

mig az : sel,

Ember hegyet láthat, itt a szép Mert idm vidáman, boldogság-
alföldön, ban töltöm.

^ Petfi vágj'át, hogy az Alföld
|
után fölhevült érzése és képzelete

síkján temessék el, uti leveleibeii is más sírt kivánt magának,
kifejezte. Az Egy gondolal-han az-

|
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Falu kocsmájában van az en la-

kásom ;i

Csendes kocsma ez, csak néha
zajlik éjjel.

Egy jó öreg ember benne a kocs-

máros . . .

Áklja meg az isten mind a két
' kezével !

Van szállásom itten, s ennem-
innom, ingyen.

Sohasem volt ennél jobb gond-
viselésem.

A.Z ebédre nem kell senkit is meg-
várnom.

És mindnyájan várnak énrám,
hogyha késem,

Csak egyet sajnálok : az öreg

kocsmáros
összekoccan néha jó feleségé-

vel
;

No, de a mint összekoccan, meg
is békül . . .

Áldja meg az isten mind a két

kezével !

Elbeszélünk néha a letnt idk-
rl. [Iának !

Hejh, régibb idi boldogok va-

Háza, kertje, földje, pénze, min-
dene volt, [vának.

Alig tudta számát ökrének, lo-

Pénzét a hitetlen emberek csa-

lása, [el
;

Házát a Dunának habjai vitték

Így szegényült el a jó öreg kocs-
máros ....

Áldja meg az isten mind a két
kezével !

Alkonyuló félben van már élte

napja,

S ilyenkor az ember nyugodalmat
óhajt,

S reá, szegényre, a szerencsét-

lenség,

ö reá mostan mért legtöbb gon-
dot és bajt.

Fáradoz napestig, vasárnapja sin-

csen,

Mindig késn fekszik, mindig ide-

jén kel

;

Mint sajnálom én e jó öreg kocs-

márost . . .

Áldja meg az isten mind a két

kezével

!

Biztatom, hogy majd még jóra

fordul sorsa :

ö fejét csóválja, nem hisz a sza-

vamnak.
»Ügy van, úgy,« szól késbb, »jóra

fordul sorsom, [vannak.

«

Mert hisz lábaim már a sír szélén

Én elszomorodva borulok nya-
kába, [könnyével,

S megfürösztöm arcát szemeim
Mert az én atyám e jó öreg kocs-

máros . . . [kezével !

Áldja meg az isten mind a két

Szülíöldemen.

Itt születtem én ezen a tájon.

Az alföldi szép nagy rónaságon
;

Ez a város születésem helye,^

Mintha dajkám dalával vón' tele :

Most is hallom e dalt, elhangzott bár:

»Cserebogár, sárga cserebogár !«3

1 E költemény írásakor, 1845-berI,

Petfi már állandóan Pesten lakott
s innen ment látogatóba szüleihez,

kik Szalk-Szeiit-Mártonban a kocs-

mát bírták haszoiibófben. Az egész
verset átható érzésnek nemes gyön-
gédsége mellett fkép az ellenzetek-
nek mvészi alkalmazása kiváló ha-
tású.

2 Sokáig általában Félegyliázát tar-

tották PotH szülvárosának, hol ezt

a költeményt írta 1848-ban. Utóbb
azonban határozottan kiderült, hogy
Kiskrösön született. De innen szülei

korán elköltöztek s az gyermekem-
lékei mind Pélegyházához lévén kötve,
maga ezt szokta szülhelyéül emle-
getni. Része Víjlt ebben fiatal szeszé-

lyének is, melylyel szerette magát
kún fiúnak tartatni.

•'' A legszebb magyar népdalok
eíivikénck kezd sora.
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Úgy mentem el innen, mint kis

gyermek,

És mint meglett ember, úgy jöt-

tem meg.
Haj, azóta húsz esztend telt el,

Megrakodva búval és örömmel . . .

Húsz esztend ! . . . az id hogy
eljár !

Cserebogár, sárga cserebogár !«

Hol vagytok, ti régi játszó társak ?

Közületek csak egyet is lássak !

Foglaljatok helyet itt mellettem,

Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,

Hogy vállamon huszonöt év van
már . . .

^Cserebogár, sárga cserebogár !«

Mint nyugtalan madár az ágakon.

Helyrl helyre röpül gondolatom,

Szedegeti a sok szép emléket.

Mint a méh a virágról a mézet

;

Minden régi kedves helyet be-

jár . . .

)>Cserebogár, sárga cserebogár !«

Gyermek vagyok, gyermek lettem
újra,

Lovagolok fzfasipot fújva.

Lovagolok szilaj nádparipán.
Vályúhoz mék, lovam inni "kivan,

Megitattam, gyí, lovam, gyí Be-
tyár ...

»Cserebogár, sárga cserebogár !«

Megkondul az esteli harangszó.

Kifáradt már a lovas és a ló,

Haza megyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán —
Hallgatom, s fél álomban vagyok

már —
»Cserebogár, sárga cserebogár !«

Népdalaiból.!

1. A faluban utcahosszat

A faluban utcahosszat

Muzsikáltatom magamat

:

Tele palack a kezembe'.

Táncolok, mint veszett fene.

Húzd rá cigány siralmasan.

Hogy magamat kisírhassam,

De majd ott az ablak alatt

Húzzatok valami vígat.

Ott lakik az én galambom.
Az én bujdosó csillagom,

Aki tlem elbujdosott,

S világát mással éli most.

Hejh, cigányok, itt az ablak
Most a legeslegvígabbat

!

Ne lássa az a csalfa lyány.

Hogy búsulok csalfaságán.

2. Nem tesz föl a lány magában egyebei

Nem tesz föl a lány magában egyebet.

Csakhogy téged, csalfa legény, elfeled

;

Addig feled, addig feled, csak feled.

Míg a szíve bánatában megreped.

3. Befordultam

Befordultam a konyhára,
Rágyújtottam a pipára . . .

Azaz rágyújtottam volna,

Hogyha már nem égett volna.

A pipám javában égett,

Nem is mentem én a végett

!

Azért mentem, mert megláttam.
Hogy odabenn szép leány van.

1 Az itt következ négy költemény mind 1843-ból való.

_ Beöthy : Irodalomtörtéuet. II. 16
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Tüzet rakott eszem-adta,

Lobogott is, amint rakta
;

Jaj, de hát még szeme párja,

Annak volt ám nagy a lángja !

Én beléptem, rám nézett.

Aligha meg nem igézett :

Ég pipám kialudott.

Alvó szívem meggyúladott.

Megy a juhász .

Megy a juhász szamáron,
Földig ér a lába

;

Nagy a legény, de nagyobb
Boldogtalansága.

Gyepes hanton furulyáit,

Legelészett nyája
;

Egyszer csak azt hallja, hogy
Haldoklik babája.

Felpattan a szamárra,

Hazafelé vágtat

;

De már késn érkezett.

Csak holttestet láthat.

Elkeseredésében

Mi telhetett tle ?

Nagyot ütött botjával

A szamár fejére.

Pató Pál úr.i

Mint elátkozott Idrályfi

Túl az Óperencián,

Él magában falujában

Pató Pál úr mogorván.
Be más lenne itt az élet,

Ha egy ifjú feleség . . .

Közbe vágott Pató Pál úr :

»Ejh, ráérünk arra még !«

Roskadó félben van a ház,

Hámlik le a vakolat,

S a szél egy darab födéllel

Már tudj' isten hol szalad
;

Javítsuk ki, mert maholnap
Pallásról néz be az ég . . .

Közbe vágott Pató Pál úr

:

»Bjh, ráérünk arra még !«

Puszta a kert, ahelyett a

Szántóföld szépen virít,

Termi bven a pipacsnak
Mindenféle nemeit.

Mit henyél az a sok béres ?

Mit henyélnek az ekék ?

Közbe vágott Pató Pál úr :

»Ejh, ráérünk arra még !«

Hát a mente, hát a nac

Ügy megritkul, olyan ó,

Hogy szúnyoghálónak is már
Csak szükségbl volna jó

;

Híni kell csak a szabót, a

Posztó meg van véve rég . .

,

Közbe vágott Pató Pál úr :

»Ejh, ráérünk arra még !«

Életét így tengi által.

Bár apái nékie

Mindent oly bven hagyának,
8oha sincsen semmije.
De ez nem az hibája

;

ö magyarnak szülétek,

S hazájában si jelszó :

»Ejh, ráérünk arra még !«

1 1847-bl. E típusban Petfi a
magyar ember halogató természetét,

a táblabiró-politika maradiságát gú-

nyolja. Az igyekezet, lialadás, tevé-

kenység nélkül való élet csak teng-
dés ; a reform szelleme lüktet a
gúnyban.
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Szepteniher végén.*

Még nyílnak a völgyben a kerti

virágok,

Még zöldéi a nyárfa az ablak

eltt
;

De látod amottan a téli világot 1

Már hó takará el a bérci tett !

Még ifjú szivemben a lángsugarú

nyár,

S még benne virít az egész kikelet

;

De íme, sötét hajam szbe vegyül
. már,

A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...

Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide
;

Ki most fejedet kebelemre tevéd le,

Holnap nem omolsz-e sírom fölibe ?

Oh, mondd : ha elbb halok el,

tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet ?

S rábirhat-e majdan egy ifjú sze-

relme,

Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha. eldobod egykor az özvegyi
fátyolt.

Fejfámra setét lobogóul akaszd
;

Én feljövök érte a síri világból

Az éj közepén— s oda leviszem azt,

Letörleni véle köuyimet, érted,

Ki könnyeden elfeleded hívedet

;

S e szív sebeit bekötözni, ki téged

Még akkor is, ott is, örökre sze-

ret .. .

Nemzeti dal.*

Talpra, magyar, hí a haza !

Itt az id, most vagy soha !

Rabok legyünk vagy szabadok ?

Ez a kérdés, válaszszatok !

A magyarok istenére

Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

Rabok voltunk mostanáig,

Kárhozottak. Öiapáink,

Kik szabadon éltek, haltak,

Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére

Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

Sehonnai, bitang ember.
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete.

Mint a haza becsülete.

A magyarok istenére

Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

Fényesebb a láncnál a kard.

Jobban ékesíti a kart

;

És mi mégis láncot hordtunk !

Ide veled régi kardun!,:

!

A magyarok istenére

Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

1 1847-ben Költón irta Petfi,
hol feleségével, Szendrey Júliával,

gróf Teleki Sándor kastélyában mé-
zesheteit töltötte.

2 1848. március 15-dikén szavalta

e költeményét Petfi a pesti egyetem
elé gyülekezett ifjúság és nép eltt,
mely, a párizsi és bécsi forradalmak
hirére, a magj^ar alkotmány szabad-

elv módosítását s nemzeti kormány
alakítását követelte. Az egyetem ell
a Hatvani (Kossuth Lajos)-utcába vo-
nultak, hol a Landerer-Heckenast-féle
nyomdában Petfi dalát s a nemzeti
kívánságokat tartalmazó tizenkét pon-
tot azonnal kinyomatván, a sajtót

tettleg felszabadították.

15*
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A magyar név megint szép lesz,

Méltó régi nagy híréhez
;

Mit rákentek a századok,

Lemossuk a gyalázatot

!

A magyarok istenére

Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább

Nem leszünk !

Hol sírjaink domborulnak.
Unokáink leborulnak,

É3 áldó imádság mellett

Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére

Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

A rab oroszlán.

A végtelen birodalom helyett

Adánik néki egy kis ketrecet

!

Vasrostélyos kicsiny ketrecben áll

Az oroszlán, a sivatagkirály.

Hagyjátok t békében állani,

Szentségtelenség háborítani.

Ha elrablák a szabadságot tle,

Hadd gondolkozzék legalább felle.

Ha el nem éri a fa sudarát,

Hadd lépjen árnyékára legalább.

Ott áll meren, méltóságosan.

Még mostan is mily méltósága van

!

Elvették szabadságát, mindenét.

De i\em vehették hs tekintetét.

Meren áll, miként a piramid, amely
Sokszor nézett reá komor köveivel.

Ott járnak kósza gondolatjai,

Magát szülföldjére képzeli,

Amelynek sivatagjait vele

Együtt ztigá be a számum szele.

Ez a szép föld, ez volt a szép id !...

De íme tömlöcének re j.

S merengésének eltnik világa,

Mert vesszejével t ez fbe vágta.

Vessz s egy ily fickó parancsol néki

!

Oh minden égnek minden istenségi!

Ilyen mélyen hajolt magas feje !

, Ilyen gyalázatot kell trnie !

S a bámuló otromba néptömeg
Gyalázatán még egy nagyot röhög.

Hogy mersz pisszenni, léha söp-

redék ?

Ha szét találja törni tömlöcét —

Ügy összetéphet, úgy széjjeltu,-

golhat,

Hogy lelked sem marad meg a

pokolnak !

I^íjy ífoudolat ))i'viit eii(jeiuet

Egy gondolat bánt engemet :

Agyban, párnák közt halni meg !

Lassan hervadni el, mint a virág,

Amelyen titkos féreg foga rág.

Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,

Mely elhagyott, üres szobában áll.

1 1840-1)01. Tartalmán kívül, mely
a költ csodálatos sejtelmét toln)á-

csolja, nagy érdek e költemény alaki

Ne ily halált adj, istenem.

Ne ily halált adj énnekem !

Legyek fa, melyen villám fut

keresztül
;

Vagy melyet szélvész csavar ki

tövestül

;

tekintetben is. A hangulat és gondo-
latok jellemével megegyezleg két-

szer váltoiiik át ritmusa.
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Legyek kszirt, mit a hegyrl a

völgybe

Eget-földet rázó mennydörgés
dönt le . . .

Ha majd minden rabszolga nép,

Jármát megunva, síkra lép

Pirosló arccal és piros zászlókkal

És a zászlókon eme szent jelszóval :

»Világszabadság !«

S ezt elharsogják,

Elharsogják kelettl nyugotig,

S a zsarnokság velk megütközik :

Ott essem el én,

A harc mezején,

Ott folyjon az ifjúi vér ki szi-

vembül

;

[zendül,

S ha ajkam örömteli végszava

Hadd nyelje el azt az acéli zörej,

A trombita hangja, az ágyúdörej,

S holt testemen át

Fújó jparipák

Száguldjanak a kivívott diadalra

,

S ott hagyjanak engemet össze-

tiporva . . .

Ott szedjék össze elszórt csonto-

mat,

Ha jön majd a nagy temetési

nap,

Hol ünnepélyes, lassú gyászzenével
És fátyolos zászlók kíséretével

A hsöket egy közös sírnak ad-

ják,

Kik érted haltak, szent Világ-

szabadság !

János Vitézbl

Mikorra a patak vize tükörré lett.

Melybe ezer csillag ragyogása né-

zett,

Jancsi Iluskáék kertje alatt vala
;

Maga sem tudta, hogy mikép ju-

tott oda.

Megállt, elvette kedves furulyá-

ját.

Kezdte rajta fúni legbúsabb nó-

táját
;

A harmat, mely akkor ellepett ft,
bokort,

Tán a szánakozó csillagok könnye
volt.

Iluska már aludt. A pitvar eleje

Volt nyár idejében rendes fekv-
helye.

Fekv helyérl a jól ismert nó-
tára

Fölkelt, lesietett Jancsi látására.

Jancsinak látása nem esett ked-
vére.

Mert megijedt tle s ily szót csalt

nyelvére :

^ Kukorica Jancsi nyájában, míg
szeretjével édeskedett, hiba esett s

világgá indul ; az itt közlött két feje-

zetben van elbeszélve, mint vett bú-
csút kedvesétl s miképen indult búj-

»Jancsi lelkem, mi lelt ? mért vagy
oly halovány.

Mint az elfogyó hold bús szi
éjtszakán ?«

»Hejh, Iluskám, hogyne volnék én
halovány.

Mikor szép orcádat utolszor lá-

tom tán.«

»Jancsikám, látásod úgy is meg-
rémített

;
[szedet.

«

Hagyd el az istenért az ilyen be-

»Utószor látlak én, szívem szép
tavasza !

Utószor SZÓI itten furulyám pa-

nasza
;

Utószor ölellek, utószor csókollak,

örökre elmegyek, örökre itt hagy-
lak !«

Most a boldogtalan mindent el-

beszéle,

Ráborult zokcgó kedvese keblére
;

Ráborult, ölelte, de képpel el-

fordult : [csordult.

Ne lássa a leány, hogy könnye ki-

dosó útjára. E kis mutatványt a/
érzés igazsága és szintesége s a hang-
nak kitn naivitása jellemzi. E rész-

let jelent meg elször a mbl, mu-
tatványképen, a Pesti Divatlapokban.
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»Most hát, szép Iluskám, most hát
édes rózsám,

Az isten áldjon meg, gondolj néha
reám !

Ha látsz száraz kórót szélvésztl

kergetve,

Bujdosó szeretd jusson majd
eszedbe.

«

»Most hát, Jancsi lelkem, eredj,

ha menned kell,

A jó isten legyen minden lépé-

seddel.

Ha látsz tört virágot, útközépre

vetve,

Hervadó szeretd jusson majd
eszedbe.

«

Elváltak egymástól, mint ágtól

a levél

;

Mindkettejök szíve lett puszta,

hideg tél

;

Könnyeit Iluska hullatta nagy
számmal

;

Jancsi letörölte inge b ujjával.

Indult, nem nézte egy szemmel
sem, hol az ut.

Neki úgyis mindegy volt, akár-

hová jut.

Fütyörésztek pásztorgyermekek
mellette,

Kolompolt a gulya, észre sem
vette.

A falu messzire volt már háta
megett,

Nem látta lobogni a pásztor-

tüzeket

;

Mikor utoljára -megállt s vissza-

nézett,

A torony bámult rá, mint sötét

kisértet.

Ha ekkor mellette lett volna va-

laki.

Hallotta volna t nagyot sóhaj-

tani
;

A levegeget daruk hasították,

Magasan repültek, azok sem hal-

lották.

Ballagott, ballagott a halk éjt-

szakában.

Csak nehéz subája suhogott nya-
kában

;

ö ugyan subáját gondolta nehéz-

nek.

Pedig a szíve volt oly nehéz sze-

génynek.
*

Mikor a nap fölkelt s a holdat

elküldte,

A puszta, mint tenger, feküdt
körülötte :

A nap felkeltétl a nap enyésztéig

Egyenes rónaság nyújtózkodott
végig.

Nem volt virág, nem volt fa, nem
volt bokor ott,

A harmat apró gyér füveken csil-

logott.

Oldalvást a napnak els sugarára

Fölpiroslott egy tó ; környékezte

káka.

A tónak szélénél a káka közepett

Egy hosszú nyakú gém eledelt ke-

resett,

És a tó közepén gyors halász-

madarak
Hosszú szárnyaikkal le s föl szál-

longtanak.

Jancsi csak ballagott sötét árnyé-

kával

S elméjének sötét gondolkozásával;

Az egész pusztában széjjel sütött

a nap,

De az szivében éjek éje maradt.

Mikor a nap elért az ég tetejére.

Eszébe jutott, hogy falatozni kéne,

Tegnap ilyen tájban evett utójára.

Meg alig is bírta már lankadó lába.

Letelepült, elvette tarisznyáját.

Megette maradék kevés szalon-

náját,

Nézte t a kék ég, a fényes nap,

alább [báb.

Ragyogó szemével a tündér déli-



A kis ebéd neki jóizeii esett,

Megszomjazott rá, a tóhoz köze-

ledett,

Kalapjának belemarta karimáját,

Ekkép enyhítette ég szomjúságát.

A tónak partjáról nem távozott

messze
;

Az álom szemének pilláját el-

lepte
;

Vakandoktúrásra bocsátotta fe-

jét.

Hogy visszanyerhesse elfogyott

erejét.

Az álom t oda vitte, ahonnan
jött,

Iluskája pihent h karjai között

;

Mikor a kis leányt csókolni

akarta,

Hatalmas mennydörgés álmát el-

zavarta.

Szétnézett a puszta hosszában,

széltében :

Nagy égi háború volt keletkez-
ben,

Oly hamar támadott az égi há-

ború,

Mily hamar Jancsinak sorsa lett

szomorú.
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A világ sötétbe öltözködött vala.

Szörnyen zengett az ég, hullt az
istennyila ! [nája.

Végtére megnyílt a felhk csator-

S a tó vize sr buborékot hánya.

Jó hosszú botjára Jancsi támasz-
kodott.

Lekonyította a karimás kalapot.

Nagy szr subáját meg kifor-

dította.

Úgy tekintett bele a vad zivatarba.

De a vihar, ami hamar keletkezett.

Oly hamar is hagyta el megint
az eget

;

Megindult a felh könny szél-

nek szárnyán, [várvány.

Kagyogott keleten a tarka szi-

Subájáról Jancsi lerázta a vizet.

Miután lerázta, újra útnak eredt

;

Mikor a nap leszállt pihenni ágyába
Kiikorica Jancsit még vitte két

lába.

Vitte t két lába erd közepébe,
Sr zöld erdnek sötét közepébe

;

Ott t köszöntötte holló károgása.

Mely éppen egy esett vadnak sze-

mét ásta.

Sem erd, sem holló t nem háborgatván,
Kukorica Jancsi ment a maga útján

;

Erd közepében sötét ösvényére
Leküldte világát a hold sárga fénye.

ARANY JANOS.i
^817-1882.

ToldibóL

Miklós és az anijja!^

Szépen süt le a hold Nagyfalu
tornyára, [háza

;

Gyepszélen fejérUk Toldi Lrinc
Háta megett annak nagy gyü-

mölcskert zöldéi,

^ Életét

51. cikk.

Mely fölérne holmi alföldi erdvel.
Kertre nyílik a ház egyik ajtócs-

kája
;

Ott van Toldinénak a hálószo-

bája
;

mveit 1. Irodt. II. k. ^ Hatodik ének. Elzménye — a
fonnebb idézett cikk vázlatán kívül
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Rozmarin bokor van gyászos ab-

lakában :

1

A köri leskdik a fiú magában.

Farkasait Miklós, amint oda ére,

Letové, a kertnek harmatos gye-

pére, [ujjhegyen,

meg, mintha lopni jne, láb-

Edesanyja záros ajtajához megyén.
Soká hallgatózik, mindenütt

hiában
;

Édesanyját félti igen-igen nagyon,
Nehogy a zörejre szörnyen fel-

riadjon.

Az is megeshetnék, hogy ha így
fölverné,

Ablakát, ajtóját megnyitni se

merné,
Hanem zajt csinálna hangos sikol-

tással,

S tán nem is tudnának szólni majd
egymással.

CZ^^
Mert csak egy szú perceg a szem-

öldökfában ; .

Zörgetne is, nem is ; bátorsága
nincsen,

'

Csak úgy tétovázik keze a kilin-

csen.

Ejnye, hát hol járhat most ez a

félsz benne ?

Máskor a sárkánynyal is birokra

Azért a két farkast fölveszi vállára :

Elkerül a háznak másik oldalára :

Minden él állat elpihent ott, kinn,

benn

:

[színben.

Még csak a kutyák is alusznak egy
Nyitva áll az ajtó : látszik a

György ágya
;

Hosszú fehér kendt terít a hold

rája
;

Alatta pediglen a ház ereszének

rálló legényi sorban heverésznek.

— annyi, hogy Miklóst, ki a gyil-

kosság elkövetése után réten és líálca

közt bujkált s ott egy farkasfészekre
talált, két farkas támadta meg. A le-

gény a nstényt megfojtotta, a hímet
nicg loiitötte vele, s a fiakat agyon-

taposta. Aztán fogta a vadakat, vál-

lára vetette s anyja háza felé indult.
^ A magyar népnél a rozmarín a

gyász virága. Rozmarin-szálakat ad-

nak a halott kezébe s osztogatnak a

temetésre gylt vendégek közölt.
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Minden alszik, Miklós sem této-

váz sokat,

Küszöbre fekteti le a farkasokat,

Aztán a lándzsákat a kezébe kapja,

Melyek a fal mellé voltak támo-
gatva

;

rállók ruháit földre szegzi vélek,

Hogy ne kelhessenek, majd mikor
kelnének,

S bemegy a szobába. Jaj ! most
Toldi Györgyöt,

Ha még el nem vitte, elviszi az

ördög.

Ott lesi Miklós a szúnyogháló
mellett,

Györg}-bl mikép hortyog ki s be

a lehellet
;

Egy marokszorítás — s ha száz

lelke volna.

Mégis elhallgatna, többet nem hor-

kolna.

De Miklós elkezdi : »No meg-
ölhetnélek,

Megérdemlenéd, ha rá vinne a

lélek,

Hanem most egyszer nem leszek

ártásodra,

Csak hogy itt is voltam, azt adom
tudtodra.

«

. ^

Azzal a két farkast az ölébe vette,

A-z öreg nyoszolya szélire fektette,

így beszélve néídk : »tente, tente

szépen :

A testvér-bátyátok fekszik itten

épen.«

Maga pedig ment a benyiló szo-

bába.
Melyben asztalnál ült anyja gyász-

ruhába '
:

Asztalon két öklét egymásra fek-

tette,

Búbánatos fejét arra eresztette.

Hasztalan leskdött ott az édes

álom.
Nem bírt általtörni a szomorú-

ságon.

Es utoljára is csalással ejté meg,
Köntösét elkérte a hideglelésnek

;

Ügy fúrá magát be tarkójába
hátul.

Futkosott sarkáig s vissza a sar-

kátul,

összezsibbasztotta, megrészegí-
tette : [hette.

Ennyibe került, míg elszenderít-

Még így sem sokáig tartott szuny-
nyadása :

Elrebbenté Miklós csendes kopo-
gása

;

Felriadt az asszony, mihelyt meg-
hallotta,

"

De Miklós elre így bátorította :

»Eldesanyám asszony, ne féljen

kegyelmed :

Nem hozok a házra semmi vesze-

delmet, [lélek.

Jóllehet, hogy éjjel járok, mint a

De ha nappal jönék, tudja, meg-
ölnének.*

Nem is félt az özvegy, amint ezt

hallotta,

Karjával a fiát általszorította.

Egy fillér kis darab, de annyi liely

sincsen, [hintsen.

Hová az orcáján csókvetést ne
»Jaj, hát látlak ismét ! be soh'

se gondoltam.
Majd kétségbe estem, érted mnj<l

megholtam.
De istenem ! m'n-?k beszélek oly

nagyon : [vagyon.*
Bátyád urad itt a másik házban ^

Ennyit mondott anyja ; többet
nem is szólna.

Ha mindjárt a széles Hortobágyon
volna.

Ott is úgy ölelné, szíve elfogódnék.
Szája hosszú, néma csókra kulcso-

lódnék, [ölében,
Érzi Miklós, hogy mint reszket az
Tán lerogyna, ha nem tartaná

szépen
;

^ Szobában : régiesen. Némely vidéken ma is használatos.
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Pedig is szörnyen meg vala in-

dulva, [múlva.
Nem is felelt mindjárt, csak jó id

Tartani akarta magát, de hiába !

Mintha tt szúrnának orra cim-

pájába.

Vagy mintha alatta reszelnének

tormát,

Teker nyilallást érzett olyan-

formát, [szemének
Megáradva hulla könnye két

Az ábrázatjára kedves szülejének,

S miat mikor két hegyrl össze-

fut a patak,

A kétféle könnyek egybeszakad-
tanak.

Végre szivét Miklós megkeményí-
tette,

Szemét anyja szes hajához értette,

összeszedte magát s fölegyene-

sedvén.

Valahogy ert vett ríni való kedvén.

És szólott anyjához következ
szókkal

:

^Hagyjon fel kegyelmed kicsinyég^

a csókkal

;

Szakmány módra van rám mérve
minden óra :

Jöttem kegyelmedhez búcsúvev

»Nem remélem, hogy itt maradá-
som legyen,

György miá, kit isten akárhová
tegyen

;

Végre még gyilkosa lennék, attól

félek . .

.

Nem ! az soh'sem leszek — arról

nem beszélek, —
Hanem annyit mondok : ne bú-

suljon kelmed.
Vesse ki szivébl azt a nagy félel-

met :

Nem azért megyek el, hogy vissza

ne jjek
;

Hiszem a teremtt, még
nem öl meg.

* Kissé, rövid idre; régies.

»Nagy ert érezek mind a két
karomban,

Nem vesztegetem azt szérn és

malomban
;

Édesapámnak is haliam vitézségét:

Hát csak én gyalázzam meg a
nemzetségét ?

Felmegyek Budára bajnokkato-
nának.

Mutatok valamit ottan a királynak,

Olyat, ami nem lesz bátyám szé-

gyenére, pépe.

St irigység miatt megszakad a

»Azért kérem szépen, édes anyám-
asszony,

Sohase aggódjék, sohase sirasson;

A ki meg se halt még, minek azt

siratni.

Mikor a halott sem fog halott ma-
radni . . . ?«

Többet is beszélne még a szül-
jének.

Ha az ebek alant nem üvöltenének,

De mihelyt azt hallá, mindjárt
észrevette,

Hogy imént egy dolgát balgatagul

tette.

A kutyák haragját nem egyéb
okozta.

Hanem hogy a farkast az udvarba
hozta

;

Már most felugatják ezek a cselé-

det

;

Azért csak rövidre fogta a beszé-

det

:

»Nincs idm továbbra, hogy ma-
radjak itten.

Kegyelmedet pedig áldja meg az

isten
;

Áldja meg az isten ezen a világon
;

Még a másikon is, szívembl kívá-

nom.*

»Aldjon meg ; áldjon meg . . . !«

anyja eddig mondta,
Hogy ki áldjon ? vagy leit ? azt

csak úgy gondolta
;



Tudta, liogy az, ald a szivet vizs-

Minden kívánságát benne meg-
találja.

Hát mikor mellérl elszakadt a

gyermek !

Kínját elbeszélni nyelve nincs em-
bernek

;

Lelke volt talán a lánc közöttük,

aki

Nem kikapcsolódott, tövestül sza-

kadt ki.

A kutyák azonban nyíttak és sz-
költek.

Csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek,

Feltápászkodtak a szolgák ügy-
gyel-bajjal,

Györgyöt is fölverték a fertelmes

zajjal.

»Ki járt itt ? mi járt itt ?« így
óbégatának,

Hogy a két farkasra reá akadának.
»Ez a Miklós dolga ! ezt más nem

• tehette
;

Utána ! utána ! ilyen szedte-vette!«

2ZV)

S mint mikor egy fészek lódarázs

fellázad, [házat

:

Olybá képzelhetni most az egész

Bukdosnak egymásba a széles tor-

nácon, [lóháton.

Futkosnak szanaszét gyalog vagy
Merre ? vagy hová fut? azt egyik

sem tudja, [futja
;

A bolondok útját jobbra-balra

Végre György úr ket összeszidva

rútul, [zúdul.

Megy elül s a többi mind utána

Hallja-é az özvegy e vadászi lár-

mát.
Kürtölést, kurjantást, kopók csa-

holását ?

Hallja, mint kiáltják : elébe ! elébe !

S tudja, ki elébe 1 hogy Miklós

elébe ?

Nem ! ezt nem hallja. Eltn-
tén fiának

Gyönge lábinai megtántorodának,

Lehanyatlcftt szépen a megvetett

ágyra

:

Isten tudja, meddig tart az ájulása.

.^' .J^^
,^.L^oá*^^

Arany János kézírataj

Érezte, hogy el kell bujdosnia

messze,

Ahol az új párnak hire-nyomát
vessze

;

Beülni Szalonta mord falai közzé,

Piroska fell még álmodni se' többé.

A reggel azonban szélesre ki-

nyílott, [lyen ül ott :

Észre vévé Miklós, hogv rossz he-

Toldi Szerelmébl.

Tar Lrinc vacsorája.^

Felvánszorga tehát,

menve
Kit lát ? a Piroska férjét, vele

hazafelé

szembe.

Toldi el akarta kerülni ; de Lrinc
örvend neki mindjárt, keze messzi-

rl int, [altja :

Arca ragyog ; Toldit üdvözli, ki-

1 Az ötödik ének vége. A bevezet sorok a visszatért Toldira vonat-
koznak.
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Nincs hova elle menekülni, látja.

S Lrinc oda adná neld lelkét-

testét,

Hívja, hogy k hárman töltsenek

egy estét,

(Rozgonyi most úgy sincs otthon
az ifjakkal)

ik ezt mc
vakkal

:

»Ne híjj'te magadhoz, ne, se ma,
se máskor

;

Tudod-e mit mondtam neked a

víváskor ?

Ha te rosszul bánnál — mítül

isten rizz !
—

Ne híjj te magadhoz soha engem,-

Lrinc !«

De amaz dicsekszik s bizonyítja

hévvel.

Mily boldogan élnek szép ifjú nejé-

vel
;

Lássa, tapasztalja : lehet-e már
szebben ?

Ámbár hazudott is Lrinc, nem
is, ebben.

Piroska sokat tn, — majdnem
lehetetlent.

Elnyomni szerelmét, az els egyet-

lent : .

Büszkébb vala, mintsem trne
olyan dolgot,

Hogy a világ eltt ne legyen

boldog
;

Az eskü is immár neki ers
gyámol.

Az a reménység is, mire apja

számol

;

A vérnek is lehet abban egy kis

része :

Nem epe a mézes hetek ifjú méze.

És ha talán Toldit soha meg

Beállhat idvel szíve gyógyulása
;

Marad ugyan sebhely ; megérzi
halálig,

Ha az idjárás komolyabbra válik'.

Szó nélkül a bajnok búcsút vesz

azonban,

Haza érve, Pejkót nyergelteti

nyomban

;

Estig az érc zablát marja szegény
pára

;

ö ólba megy akkor ; Toldi lako-

mára.

Egyszer, csak ez egyszer — de mit
ér, mit használ

!

Látni Piroskáját — jaj ! nem övé
az már

;

Tle hideg búcsút — azt sincs joga

venni

;

Egy néma sóhajtást — jobb oda
se menni.

Hátha szilaj vére — de galamb
lesz, bárány

;

Váljon meg örökre — meg, ez egy
perc árán

;

Keserbb lesz akkor — legyen !

azt szomj úzza ;
-^

így habozott a hs : de az örvény
húzza.

Piroska szivét is szaporán döb-
benték

Ura dicsekvési : ki a mai vendég
;

Vére -hagyott ajkát emelé tiltóra :

De a beszéd elhal, nem veheti

szóra.

Egész nap az istent mind csak

azon kérte.

Hogy Toldi ne jjön (hisz' úgy
sem Ígérte)

;

S egész nap a szívét -mind csak
azon kapta,

Hogy, ha felé sem jön, megreped
miatta !

Az az egy pillantás, amaz els édes,

Marcongló, iszonyú, de gyönyör-
séges.

Repes, örvend, bánatos és bánó.

Felel és kérd, viszont szemre-

hányó
;

Tilos ; ámbár büszke egy isteni

jogra,

Kárhozat', üdvösség' mennye, sö-

tét pokla.

Kétségbeesés, hol oda vész test,

lélek:

Az az egy pillantás ezt érzeti vélok !
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Elmúlt valahára az az egy pil-

lantás
;

Észre se vn semmit a kenyeres-

pajtás,

Kinek a boldogság mind nyelvire

tódul,

Se hallva, se látva sok fecseg
szótúl.

Volt idejük, lassan maguk'
összeszedni,

Lassan a beszédnek közzé ele-

gyedni :

*Igy az id, termés« — »úgy a

lovak, harcok — <<

Ami belül forrong, elfödheti arcok.

Étel, ital közben Miklós szive

zsendül

Vérmes egészségtl, bortúl, szere-

lemtül
;

Iszik az új párért, hogy ihassék

érte :

Nem bánja, ha Lrinc oda van is

értve.

S mikor a szép asszony, poharát

elvéve,

Márt nevet rózsát aranyos fé-

nyébe :

Megfeledé szinte hosszú örök bú-

ját,

Élvezi, mit a perc öntudat-

lanul ád.

Asztal utóján már kedvökre lakoz-

nak :

S ím, erdei süldt, büszke vadat
hoznak.

Mint eleven, nyújtó-deszkára ha-

salva.

Bre piros páncél, szájában egy
alma.

Tar nekigyürközött a gazdái

késsel,

Esett neki visszán szelnie bal-

kézzel :

)»/Addsza !« kiált Toldi s elkapta

nevetve,

Elereszté Lrinc, sanda szemet
vetve.

Akkor — nem tudom én mely csin-

talan ördög,

A kis bor-e, melyben ajaka mcg-
fördött.

Vagy az érzés, a már eltemetett,

régi,

Súgta Piroskának, hogy ezt

mondja néki-

:

»Édes uram, mért is tetteti ke-

gyelmed,
Kiméli a jobbot a bal keze mellett,

Tudom én, jól láttam, mire ké-

pes jobbja :

Hát a viadalkor, az utolsó

kopja 1 1 . . .«

Lobbot vete Lrinc nagyhirtelen

erre,

Képe vörösebb lett mint a ma-
lac bre.

Bal keze meglódult akaratja ellen

S visszacsapá a szót, az ered
helyen.

Vért — amitl ajka majd szinte

kicsattan, —
Vért foga a nnek serkeszte leg-

ottan
;

Rámered egy percig sápadt mcre-
déssel — [késsel.

S nézi vadul Lrinc Toldit a nagy

De hamar — mint döbbent ze
vadon tájnak.

Iszonyát fölfogván az ijeszt
tárgynak.

Visszagurul mintegy teste körül,

s száguld.

Tüske, bozót, sr neki jó or-

szágút —
Iramodék Lrinc egy közel aj-

tóba, [nyilóba,

Mely sehová nem visz, csak a be-

Honnan egyéb út-mód sincsen me-
nekedni :

Ablakon utcára kellé magát vetni.

S mint szeme a prédán megáll
fene-vadnak, [gadnak

;

Vesztegel egy kissé, cimpái da-

^ Mikor Toldi vívott kezéért Tar Lrinc képében.
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De futni ha látja, önkénytelén üldi :

Csörtet amaz után rettenetes Toldi.

Eléje Piroska könyörögve lebben,

Esdekel uráért szép neje legszebben,

Kezére omolva, mély fekete szem-
mel

Néz rá föl, ijedten, kérve, szere-

lemmel.

Látja ölén Miklós a szép szelid

arcot :

Haragja szivébl nyomon elvihar-

zott,

S mint fekete felleg a lemen nap-
tól.

Egyszerre pirossá hajnalodék attól.

Kebeléhez vonja rejtez orcáját,

Szorítja, öleli tilos mennyországát,

S lehajolván sr, önfeledétt

csókra : [szókra :

Közben susogását íg; tördeh

»Jer !« — hévvel, ervei zúdítja

lehellve :

»Jer velem — elviszlek — pari-

pám nyergelve —
Oda, hol még szell — nap fénye

se leljen —
Megvédlek egy ország — mind a

világ ellen !«

Piroska e szónál vette magát
észre,

Mint gyönge bogár, mely keve-

redett mézbe.

Kibontakozott és rebegi esdleg

:

»Becsületét védd meg, oh lovag,

egy nnek !«

Ott remeg a szép n, — nem üvölt,

nem jajgat,

Segélykiáltásra nem nyit zajos

ajkat,

Eeszket, halovány, mint a liliom

szirma :

Jól érzi, hogy ellent állani nem
birna.

Ám Toldin ert vesz keser jó-

zanság.

Az eltte verd nemes ártatlanság,

Ki lovagnak hívja . . . mintegy
maga ellen !

Becsületének hogy védelmire
keljén.

Most látja elször -^ igazán mosfc

tüne
A bajnok elé rút, rettenetes bne,
Mire csak gondolni borzalom,

titálság :

Egy szeret szívet hogy tört meg
az álság.

Törjék hát . . , riadá — az

övé is törjék :

Élve, pokol miliden kínjai gyö-
törjék !

Nagy keser bugás leve búcsuzása,

S ment, hogy soha többé Piroskát

ne lássa.

A CSABA-TRILOGIÁBÓL.

Buda Halálából.

A mátrai vadászat?-

Ébredj deli hajnal, te rózsa-

özönl !

Már lengeti leblét hús reggeli

szell
;

Ébredj puha fészked melegén, pa-

csirta ! [pirja.

Már tetszik az égen hajnal ei-

Támadj koronás nap ! már zeng
neked a dal

;

Serkenj hadi kürtszó, költs sere-

get zajjal !

Fuvalom, hajnal, kürt, pacsirta,

had és nap [gyorsabb.

Ébredjetek mind, mind ! Etele im

1 A nyolcadik énekbl. Az egész ének címe : Etele álmot lát.
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Etele, mint harcra, készüle seré-

nyen,

Elre a munkát szomjazza kemé-
n}'^n

;

Nincs dolog néki, hogy kicsibe

venné

:

így változik a nagy eltte kicsinné.

Most is legelébb jár : intézi a

serget.

Szólítja nevenkint, fedd, zaboláz,

sürget,

Tudja nevét minden hadi embe-
rének

;

Az szeme a rend, az szava

lélek.

S már, mint gombolyagé, fejük a

had vége,

Kötöz emberhálót nagy orom tö-

vébe
;

Mérföldeket így a sokaság be-

hurkol
;

Azalatt nincs egy pissz, paripa sem
horkol.

Buda is már fölkelt riadó kürt-

szóra,

Tennapi kedvébl jó volna ha
volna

;

Emberebb a két n, Ilda meg a

másik,

Gúnyolja nyeregbl, mily nagyo-
kat ásit.

Szép reggel az asszony : pihenést

lehell

Arca szeHd hajnal, friss hajnali

szell.

Puha gyenge hariat, gyümölcs
üde hamva

;

Szava rigó-ének mélyebb fuvo-

dalma.

Szebb reggel az asszony, paripára
szállván,

övezett köntössel, sólyma kerek
vállán,

Csalogánylánt csattog, vágy, öröm
áthatja

;
[latja.

Ügyes ügyetlenség hadi mozdu-

De Buda ezt látja, mint a vak a
rózsát,

Színére nem örvend, érzi a szúró-

sat
;

Asszonyok ingerl szava miatt
mormog.

Haladnak azonban ; túl nnek az
ormok.

Akkor Etel hajtó seregének jelt ád.
Jel futja be némán az egész völgy

nyíltat

;

Körül a kurjongás, valamint tíiz,

gyúlad
;

Sor sor után vigyáz ; itt nem sza-

badul vad.

Fel, csapinós lejtn, gyalog ifjak

törnek,

ört a lovasság áll szélein a körnek
;

Oda fenn j ó-téres, fntte lapály
van.

Törpe bogyós bokrok itt-ott a la-

pályban.

Halljátok elször medve vitézsé-

gét,

Hogy múlatta Etel s Buda fele-
'

ségét.

Nagy medve, bozontos, kétlábú,
temérdek,

Kezde alátörni, amint közel értek.

Bontja meg a hajtók sr el-
sorját,

Eázza le nyílvesszt, valamint
pozdorját.

Kelevéz nem járja, ha ütik, nem
szédül,

De ökle csapásin hajtók sora
szétdúl.

Kört kör után nyitva, így lefelé

ballag,

Oda se' néz hulló kópiának, zaj-

nak.

Százszor is elpyomní azalatt pró-
bálják,

Bömböli nagy garral a maga nó-
táját.



240

Vetette magát már lovasok ren-

dére,

Asszonyi nézi hangos ijedtére
;

Akkor Etel : piha ! nem kell félni,

monda.
Gyere velem mackó ! lia danolsz,

táncolj rá.

Van ers pányvája lószr köte-

lekbl.
Azt medve nyakába hajítja nye-

regbl.
Hurkolja keményen, lova után

vonja.

Nem menne a medve : de ha Etel

mondja !

Szép tágas a völgynek ottankörül

öble,

Sarkan,tyuzza lovát, nyargil vele

körbe
;

Ügy tetszik, a vadból oda minden
vadság,

Nézni a néznek csupa egy mu-
latság.

így Etel a foglyát fárasztja halálig,

Míg liheg száján csúf nyelve ki-

mállik.

Futtában a nagy kört szedi ösz-

szébb-összébb.

Int végre a bajnok, hogy gúzsba
kötözzék.

Ilda ezen s Gyöngyvér miután
mulattak,

Sjlymász gyerekikkel a völgybe'
maradtak

;

Buda pedig fölment, — Et>le az

ösvény
Lejtbb menedékit számára keres-

vén.

Mint mikor a víz-ár Tisza dús la-

pályát.

Elönti köri az ég s föld karimáját,
öászefoly ég és víz egy iszonyú

gömbbe.
Csak egy sziget-ormó függ ennyi

özön be
;

Megtehk az ormó lustos fenevad-
dal,^

Gulya bségével, százféle csapat-

tal :

Itt juhoké búvik össze, odább
lóé

;

Mintha legott bárkát építene

Noé :

E sziget, a Mátrán úgy képzelem,
olyan.

Keresi szegény vad, merre sza-

baduljon.

Vissza niegint nyílraj s veri fényl
kopja,

Döng paizsoknak rettenetes

dobja.

Látnál csikasz ordast megülni ha-

raggal

Szembe, a kör szélén, csiholó fo-

^kkal

;

Agyaras disznónak tehetetlen

mérgit,

Amint hasogatja bükkfa ezüst

kérgit.

Látnál bika-bölényt — vele mind
a falka —

Rohanni hol egyik, hol a más
oldalba

;

Remegni középen szép jávor ün-
ket —

Nem annyira éri ott a zsivaj ket.

Szóla Etel mostan : Bátya ! ne

felejtkezz,

Gímekbl amoda könny vadat
ejthetsz !

Eszmélt Buda erre : neki-hajtá

ménjét.

Távolabb az öcscse követte sze-

mélyét.

Eklfor valamennyi tárogató

zendül,

Bunkó nagy ütésin fa-bodon dob
rendül.

Száz kürt riogástól a leveg
lázad : [szat.

Jele, hogy beállt a királyi vada-
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Dámvadat ejthetne s gímet Buda
könnyen,

Szégyelli Ételtl, hogy azokra
inenjen.

Elbbi szavának érezte fulánkját :

Viszi bölény hadra jó fegyvere

lángját.

Szemben kópiát hajt nagy bika

bölényre,

Mely legeiül száguld, borzadva
sörénye,

De mámorosan lát, reszket is a

jobbja.

Szarva paizsáról csattan le a

kopja.

Megbszül a vadfaj — egyenest

Budának !

Ontja meleg bélit szög-sárga

lovának.

Ledobban a pára, túl-félre zu-

hanván,
Buda király combját terhe alá

nyomván.

öh, ha nekem volna most egy sza-

vam olyan,

Melylyel ez egy percet röviden
rajzoljam !

—
Etele jól látá Buda nagy ve-

szélyét.

Legközelebb is volt, hogy nyújtsa

segélyét.

De szörny jelenség, rút ördögi

Ármány,
Ott terme, király és öcscse közé

állván.

Torony módra meredt a bajnok
elébe.

Irtózatos annak, szemlélni, a képe.

Agyara lóg hosszan, szeme vérben
ázik,

Nyelye miként villám, tüzesen

cikázik.

Üstöke lángot hány, övig ér sza-

kálla,

Vértarajos kígyó minden egyes

szála.

Paizsa mint kszál, hegy el fok-

szirtja
;

Iszonyú pallosát egyik keze tartja,

Buda fejét csonkán rengeti a
mással,

Hogy Ételnek dobja szörny vi-

Akkor, mint nap eltt holló hamar
elmén,

Röppent el egy árnyék Etel igaz

lelkén :

Nem volna-e bátyját jobb hagyni
halálra.

Mint hagyni türelmét örökös pró-

bára.

De legott, markolván somfagerely

végét, [ségét
;

Támadja meg Isten gonosz ellen-

Ármány ! riad a hs — emberev
Ármány

!

[várván.

Nehogy magad elbízd, Etelét be-

Megölni nem öllek : nem szült anya
dögre

;

Nyomorítlak sebbel és kínnal

örökre !
— [nek

;

Szólott, iramodván a rettenetes-

Eltnt az, a fegyver találta üresnek.

Még jókor a bátyját megvédeni
ért el,

Tiporni az állat most akará térddel,

Miután, vérszagtól az egekre síván,

Erielte a bosszút, melyet állni kí-

Egy kopjadöféssel a bika le-

rogygyant,
^

[gyant

;

Feketén a vére nagy ervel bugy-
Megtorlik a többi futtába' halálán.

Mint parti sörényes habok egymás
vállán.

Most, valamint hajcsár botja ne-

héz fáját,

Zúdítá Etele örves buzogányát

:

Támad nagy üresség hirtelen a
sorba ! [a csorda,

S vissza nvomán fordult, elinalt

Beöthy: Irodalamtörténet. II. 16
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Ezalatt távol sem nézik vala vesz-

teg,

Buda mentésére többen elérkez-

tek,

Vetni kezét minden sietett a

lóra

És lábra segélni a királyt alóla.

Ki, nem nagy ütéssel, ekkép
szabadulván,

Megölelte öcscsét, nyakába
borulván :

Sóba, Etel, soha ! . . . Ennyit re-

beg ajka, [rajta.

Tudja Etel mégis, mit ért szíve

II.i

A menyasszony ébredése.

Egynémi, vad sikoltás hangzott
hajnal felé,

A boltok néma csendjét három-
szor átszelé,

Mint éji bús madárhang, mely
vészt s halált rikolt,

Midn a szörny tettre fölérze szép

Mikolt.

Hallá ezt künn az rség riadó

csapata,

Nyilallásként ez a hír a fkhöz
elhata

;

Meghallá a kerek föld s az ég, a

nagy, örök,

Hogy Átila király már csak hit-

vány földi rög.

Mert a világ négy sarka megráz-
kódott belé,

A csillagok ijedten futkostak le-

felé,

A szolganépek arcán halálszín lát-

ható,

S a hún szivek keserve — az nem
kimondható !

Legottan, hogy elször támadt a

riadás,

Zoárd nagy húnvezérhez röple
híradás,

Bulcsú, Zoárd, a táltos, a kádár
megjelent.

Fáklyával e riégy f hún a palo-

tába ment.

Vérében a királyt k az ágyon ott

lelek,

A földön is aludtvér tóval söté-

telék
;

Döbbenve a négy f hún az ajtó-

ban megállt.

Elgondolhatta bezzeg : csak ember
volt tehát !

A hölgy fel sem tekinte, zokogva
sírt külön.

Remegvén gyönge teste, mint har-

mat a füvön
;

Nem türheté ezt Bulcsú, kivonta
pallosát,

Emelte a királyné fejére nagy
vasát.

De visszarántva Zoárd : »Megállj,

embertelen !

Megállj — kiált — ez asszony,

nem látod ? bntelen !«

Hogy, mint esett ? elbb is akarják
hallani,

S Mikolta, bátorodván, így kezde
szólani :

»Hogy mint esett — zokogta —
azt tudnom kellene,

Én voltam a teremben, és senki

más, vele
;

De mély álomba estem, semmit
se mondhatok :

Oh, öljetek meg engem ! a vétkes

én vagyok.

1 A trilógia töredékben maradt má-
sodik részébl. Az elz ének azzal
végzdik, hogy Ildikó magára öltve

Szigfried láthatatlanná tév köd-

süvegét, belopódzik a király sátorába
s megöli Etelét.
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Csak azt tudom, hogy egyszer

nyöszörgés hallatik,

Az én uram — gyanítani — rossz

álmot aíhatik :

Felköltsem-é 1 — kinyújtom és

vérbe hal kezem,

így volt. Egyébre aztán nem is

emlékezem.

Miér' kellett az éjjel álomba esnem

így!
Mindég oly ébren szoktam szu-

nyadni és nem így :

Testvéreim között a tenger zöld

szigetén,

Király-atyám lakában, legébrebb

voltam én.

Hárman valánk testvérek, én,

Mirha és Le le.

Mi hárman egy terembe szoktunk
fekünni le

;

Fekünni, de az álom sokáig el-

került :

Jaj is volt a leánynak, ki tán el-

szenderült !

Hányszor megloptuk ágyán a

szunyadó Leiét,

Csiklandva pávatollal arcát, vagy
kebelét !

Min játszás, nevetség támadt
köztünk ezen !

Éjfél után ha ért ránk álom, nagy
nehezen.

De én nem látom ket, édes test-

vérimet,

Többé velk nevetnem, játszódva,

nem lehet

:

Azt kérdenék : Mikolta, hát férjed

hol vagyon ?

Szegény, miér' aludtál mellette oly

nagyon ?

Kinek lennél, Mikolta, e földön
már neje ?

Miféle gyászt viselnél. Atilla öz-

vegye ? —
És e beszéd úgy fájna, úgy fájna

majd, tudom :

Jobb nékem is urammal elmenni
egy úton !

Csupán e tisztességet kérem ma
tletek.

Hogy, bár méltó vagyok rá, most
meg ne öljetek,

Hogy Etelét kisérnem önként sza-

bad legyen.

Mint hü özvegy, ki önként ura után

megyén.

«

De Bulcsú, meghajolván a gyenge

n fölé :

»Isten az éjét — úgy mond —
álomra rendelé :

Nem vagy bnös, királyné — vi-

lágos ez nekem —

;

Ártatlan vagy, galambom ; ne resz-

kess, gyermekem !

Kár volna még halálra elszánni

tenmagad^
Virágjában letörni szép ifjúságo-

dat,

Fehér öled feldúlni, mely még nem
volt anya.

Melyért még sok szerelmes ifjú

sóhajtana.

Ámde, ha véred hull is Etel király

felett,

Annál ugyan e földön nem ér szebb

tisztelet :

Neveddel a világot betöltöd, mint
egy hs

;

örül, mikor dalában említ, a he-

geds.

Rövid az út, királyné, mely visz

uradhoz át :

Rövid nap serlegébe töltesz kámot,
bozát.

Midn szilaj csatáktól, vadászat-

tól pihen.

Te, lábához simulva, szolgálod t
hiven.«

így monda Bulcsú. Erre Mikolta
nem felelt,

Könyhullató szemében mosolygás
fénye kelt.

Nyújtotta gyenge karját a f tál-

tos felé,

Magát az áldozatra örvendve szcn-

telé.

16*
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És Torda elvezetvén a szép Icirályi nt,
Liliom-szín fehérbe felöltöztette t,
S elrejté, hogy ne lássa halandó vizsga szem,
Míg majd a nagy királynak temetése leszen.

BÁLLADÁK.

V. László.

Süír, setét az éj.

Dühöng a'déli szél, —
Jó Budavár magas
Tornyán az érckakas

Csikorog élesen.

,Ki az ? mi az ? — vagy úgy'
»Fordúlj be és alugy,

Uram László király.

A zápor majd eláll.

Az veri ablakod.«

A felh megszakad.
Nyílása tz, patak;
Zúgó sebes özönt

A rézcsatorna önt

Budának tornyiról.

.Miért zúg a tömeg ?

Kívánja eskümet ?'

»A nép, uram király,

C endes, mint a halál, —
Csupán a menny dörög.

«

Megcsörren a bilincs.

Lehull, gazdája nincs
;

Buda falán a rab,

— Egy-egy felhdarab —
Ereszkedik alá.

,Hih ! láncát tépi a

Hunyadi két fia
—

'

»Uram, uram, ne félj !

László, tudod, nem él.

S a gyermek, az fogoly. <<

Mélyen a vár alatt

Vonul egy kis csapat

;

Olyan rettegve lép, —
Most lopja életét

Kanizsa, Rozgonyi.

,Kettzni kell az rt,
Kivált Mátyás eltt !' —
»Mátyás az itt maradt.
Hanem a többi rab

Nincsen, uram, sehol.

«

A felh kimerült,

A szélvihar elült

;

Lágyan zsongó habok
Ezer kis csillagot

Rengetnek a Dunán.

,El, míg lehet s szabadi
Cseh földön biztosabb . .

.*

»Miért e félelem ?

Hallgat minden elem

Ég s föld határa közt.«

Az alvó aluszik,

A bujdosó búvik
;

Ha zörren egy levél,

Poroszlót jönni vél

Kanizsa, Rozgonyi.

,Messze még a határ ?

Minden perc egy halál !'

»Legitten átkelünk.

Ne félj, uram, velünk

A gyermek, a fogoly.

«

Az alvó felvirad,

A bujdosó riad !

Szell sincsen, de zúg,

Felh sincsen, de búg,
S villámlik messzirl.

,0h adj, oh adj nekem
Hüs cseppet, h csehem !*

»Ttt a kehely, igyál

Uram László király.

Enyhít . „ . mikép a sír !<<
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Állj meg boszú, megállj

Cseh földön ül a rab . . .

Cseh földben a Idrály

Mindig is ott marad, —
De visszaj a rab . . . !

Szoudi két apródja.

Felhbe hanyatlott a drégeli rom,

Rá visszasüt a nap, ádáz tusa

napja
;

Szemközt vele nyájas, szép zöld

hegyorom,
Tetején lobogós hadi kopja.

Két ifiú térdel, kezökben a lant,

A kopja tövén, mintha volna fe-

szület.

Zsibongva hadával a völgA'ben alant

Ali gyzelemünnepet ület.

,Mért nem jön a Szondi két dal-

noka ? mért ?

Bülbül szavú rózsák két mennyei

, bokra ?

Hadd fzne dalokból gyöngy-
sorba füzért,

Odaillt egy huri nyakra !'

»Ott zöldéi az ormó, fenn zöl-

déi a hant
Zászlós kópiával a gyaur basa

sírján :

Ott térdel a gyöngypár, kezében
a lant,

És pengeti, pengeti sírván :«

. . . S hogy feljve Márton, az

oroszi pap,

Kevély üzenettel a bsz Ali küldte

:

Add meg kegyelemre, jó Szondi
magad !

Meg nem marad itt anyaszülte.

»Szép úrfiak ! immár e puszta ha-

lom,
E kopja tövén nincs mér' zengeni

többet

:

Jertek velem, ott lenn áll nagy
^ igalom,

Odalenn vár mézizü sörbet.

«

Mondjad neki Márton, im ezt fe-

lelem :

Kegyelmet uradtól nem vár soha

Szondi
;

Jézussá kezében kész a kegyelem :

Egyenest oda fog folyamodni.

»Sörbet, füge, pálma, sok déli-

gyümölcs.
Mit csak terem a nagy szultán bi-

rodalma.

Jó illatú fszer és drága kencs . . .

Ali gyzelem- ünnepe van ma !«

Hadd zúgjon az álgyu ! pogány
Ali mond,

És pattog a bomba, és röpkéd a

gránát

;

Minden tüzes ördög népet, falat

ont

:

Töri Drégel sziklai várát.

»Szép úrfiak ! a nap nyugvóra
hajolt,

Immár födi vállát bíbor szinü

kaftán,

Szél zendül az erdn, — ott les-

kel a hold ;

Idekinn hideg éj sziszeg aztán.

«

A vár piacára ezüstöt, aranyt,

Sok nagybecs marhát máglyába
kihordat

;

Harcos paripái nyihognak alant !

Szügyeikben trt keze forgat.

»Aztán — no, hisz úgy volt ! az-

tán elesett !

Zászlós kópiával hs Ali te-

mette
;

Itt nyugszik a halmon, — rövid

az eset —
Zengjétek Alit ma helyette !«
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Két dalnoka is volt, két árva fiú
;

öltözteti cifrán, bársonyba, pu-

hába
;

Nem hagyta cselédit — ezért öli

bú —
Vele halni meg, ócska ruhába !

»S küldött Alihoz ... Ali dús,

Ali jó ;

Lány-ar<;otok a nap meg nem süti

nála
;

Sátrában alusztok, a széltül is ó

;

Fiaim, hozzá köt a hála !«

Hogy vitt ezerekkel ! hogy vitt

egyedül !

Mint bástya, feszült meg romlott

torony alján !

Jó kardja eltt a had rendre ledül,

Kelevéze ragyog vala balján.

»Ruszt€m ^ maga volt ! . . . s

hogy harcola még,
Bár álgyugolyótul megtört ina-

térde !

Én láttam e harcot ! . . . Azon-
ban, elég !

Ali majd haragudni fog érte.«

po-Mint hulla a hulla ! veszett a

gány.K módra befolyván a hegy me-
nedékét :

ö álla halála vérmosta fokán,

Diadallal várta be végét.

»Eh ! vége mikor lesz ? kifogy-

tok-e már ? [nak ?

Dícséretibl az otromba gyaur-

Eb a hite kölykei ! vesszeje vár,

És börtöne kész Ali úrnak.

«

Apadjon el a szem, mely célba vévé
;

Száradjon el a kar, mely t lefejezte
;

Irgalmad, óh isten, ne légyen övé,

Ki miatt ln ily kora veszte !

A Avalesi báinlok.

Ed várd király, angol király

Léptet fakó lován : [nyit ér

,Hadd látom— úgymond— meny-
A velszi tartomány ?

Van-e ott folyó, és földje jó ?

Legelin fü, kövér ?

Használt-e a megöntözés
;

A pártos honfivér 1

S a nép, az istenadta nép.

Ha oly boldog-e rajt',

Mint akarom, s mint a barom.
Melyet igába hajt V

»Felség ! valóban koronád
Legszebb gyémántja Vélsz :

Földet, folyót, legelni jót,

Hegy-völgyet ben,ne lelsz.

S a nép, az istenadta nép
Oly boldog rajta, Sirc !

Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sír. —

«

Edvárd király, angol király

Léptet fakó lován :

Körötte csend, amerre ment,

És néma tartomány.

Montgomery a vár neve,

Hol az nap este szállt,

Montgomery, a vár ura,

Vendégli a királyt.

Vadat és halat, s mi jó falat

Szem-szájjiak ingere.

Sürg csoport, száz szolga hord,

Hogy nézni is teher
;

S mind, amiket e szép sziget

Ételt, italt terem,

S mind, ami bor pezsegve forr

Túl messzi tengeren.

,Ti urak, ti urak ! há^ senki sem
Kocint értem pohárt ?

Ti urak ? ti urak ! ... ti vélsz ebek !

Ne éljen Eduárd ! ?

A perzsa és török regék legnagyobb hse.
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Vadat és halat, s mi az ég alatt

Szem-szájnak kellemes,

Azt látok én ; de ördög itt

Belül minden nemes.

Ti urak, ti urak ! hitvány ebek !

Ne éljen Eduárd ?

Hol van, ki zengje tetteim ? —
El egy velszi bárd !'

Egymásra néz a sok vitéz,

A vendég vélsz uraK
;

Orcáikon mint félelem

Sápadt el a harag.

Szó bennszakad, hang fennakad,

Lehellet megszegik . . .

Ajtó megöl fehér galamb-

sz bárd emelkedik.

»Itt van király, ki tettidet

Elzengi«, mond az agg
;

S fegyver csörög, haló hörög,

Amint húrjába csap.

»Fegyver csörög, haló hörög,

A nap vértóba száll,

Vérszagra gyl az éji vad :

Te tetted ezt, király !

Levágva népünk ezrei.

Halomba, mint kereszt.

Hogy sírva tallóz, a ki él

:

Király, te tetted ezt !«

,Máglyára ! el ! igen kemény' —
Parancsol Eduárd — [künk !'

,Hah ! lágyabb ének kell ne-

S belép egy ifjú bárd.

»Ah ! lágyan kél az esti szél

Milford öböl felé
;

Szüzek siralma, özvegyek
Panasza nyög belé.

Ne szülj rabot, te szz ! anya
Ne szoptass csecsemt !« . . .

S int a király. S elérte még
A máglyára ment.

De vakmern, hívatlanul

Eláll harmadik
;

Kobzán a dal magára vall.

Ez ige hallatik :

»Elhullt csatában a derék —
No halld meg Eduárd :

Neved ki dicscsel ejtené.

Nem él oly velszi bárd !

Emléke sír a lanton még —
No halld meg Eduárd :

Átok fejedre minden dal.

Melyet zeng velszi bárd.«

jMeglátom én !' — S parancsot ád
Király, rettenest :

,Máglyára, ki ellenszegül.

Minden vélsz énekes !'

Szolgái szétszáguldanak,

Országszerin tova.

Montgomeryben így esett

A híres lakoma.

S Edvárd király, angol király

Vágtat fakó lován :

Körötte ég földszint az ég

:

A velszi tartomány.

ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd :

De egy se bírta mondani.
Hogy : éljen Eduárd.

,Ha, ha ! mi zúg ? . , . mi éji dal

London utcáin ez ? . . .

Felköttetem a lord-majort,

Ha bosszant bármi nesz !'

AU néma csend ; légy szárnya

Se künn nem hallatik : [bent,

»rejére szól, ki szót emel

!

Király nem alhatik.«

,Ha, ha ! el síp, dob, zene !

Harsogjon harsona !

Fülembe zúgja átkait

A velszi lakoma . . .

!'
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De túl zenén, túl síp-dobon,
Riadó kürtön át

:

ötszáz énekli hangosan
A vértanúk dalát . . .^

Ágnes asszony.

Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedjét mossa :

Fehér leplét, véres leplét

A futó hab elkapdossa.

Oh ! irgalom atyja, ne hagyj el !

Odagyl az utcagyermek :

Ágnes asszony, mit mos kelmed ?

»Csitt te, csitt te ! csibém vére

Keveré el a gyolcs leplet.«

Oh ! irgalom atyja stb.

összefutnak a szomszédnk :

Ágnes asszony, hol a férjed ?

»Csillagom, hisz ottben alszik !

Ne menjünk be, mert fölébred.*

Oh ! irgalom stb.

Jön a hajdú : Ágnes asszony,

A tömlöcbe gyere mostan !

»Jaj galambom, hogy mehetnék.
Míg e foltot ki nem mostam !«

Oh ! irgalom stb.

Mély a börtön : egy sugárszál

Odaférni alig képes
;

Egy sugár a börtön napja,

Éje pedig rémtl népes.

Oh ! irgalom stb.

Szegény Ágnes naphosszanta
Néz e kis világgal szembe,
Néz meren, — a sugárka
Mind belefér egy fél szembe.
Oh ! irgalom stb.

Mert, alig hogy félre fordul,

Rémek tánca van körüle
;

Ha ez a kis fény nem volna.

Ügy gondolja : megrülne.
Oh ! irgalom stb.

lm azonban, id telve

Börtönének zárja nyílik :

Ágnes asszony törvény eltt
Megáll szépen, ahogy ilhk.

Oh ! irgalom stb.

öltözetj ét rendbe hozza.

Kendjére fordít gondot.
Szöghaját is megsimítja.

Ne hogy azt higyjék : megbomlott.

Oh ! irgalom stb.

Hogy belép, a zöld asztalnál

Tisztes szök ülnek sorra :

Szánalommal néznek rá,
Egv sem mérges vagy mogorva.
Oh ! irgalom stb.

»Fiam Ágnes, mit míveltél ?

Szörny a bn, terhes a vád ;

Ki a tettet végrehajtá.

Szeretd, ím maga vall rád.«

Oh ! irgalom stb.

»ö bitón fog veszni holnap,

ö, ki férjedet megölte
;

Holtig vízen és kenyéren
Raboskodva bnhödöl te.*

Oh ! irgalom stb.

Körültekint Ágnes asszonv,

Megg)'zdni ép eszérül

;

Hallj ' a hangot, érti a szót

S míg azt érti : »meg nem rül.*
Oh ! irgalom stb.

De amit férjérl- mondtak,
A szó oly viszásan tetszik

;

Az világos csak, hogy tet
Haza többé nem eresztik.

Oh ! irgalom stb.

^ A költ következ megjegyzéssel
kiséri e balladát : A történelem két-

ségbe vonja, de a mondában ersen
tartja magát, hogy I. Eduárd angol
király, Wales tartomány meghódí-

tása (1277) után, ötszáz walesi bárdot
végeztetett ki, hogy nemzetök dics
múltját zöngve a fiakat ne gerjeszt-

hessék az angol járom lerázására.
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Xoiza sírni kezd, zokogni,

Sní záporkönyje folyván :

Liliomról perg harmat,

Hulló vizgyöngy hattyú tollán.

Oh : irgalom stb.

Méltóságos nagy uraim

!

Xézzen istent kegyelmetek :

Sürgets munkám van otthon.

Fogva én itt nem ülhetek.*

Öh I irgalom stb.

Mocsok esett lepedmön.
Ki kell a véríoltot vennem :

Jaj, ha e szeny ott maradna,
Hova kéne akkor lennem I<i

Oh ! irgalom stb.

Osízenéz a bölcs törvényszék

Hallatára üy panasznak.

Csendesség van. Hallgat a száj,

Csupán a szemek szavaznak.

Oh ! irgalom stb.

»Eredj haza, szegény asszony

!

Mosd fehérre mocskos lepled

;

Eredj haza : isten adjon
Ert ahhoz és kegyelmet.*

Oh ! irgalom stb.

S Ágpes asszony a patakban
Lepedjét újra mossa :

Fehér leplét, tiszta leplét

A futó hab elkapdossa.

Oh : irgalom stb.

Mert hiában tiszta a gyolcs,

Benne többé semmi vérjel

:

Ágnes azt még egyre látja

S épen úgy, mint aHor éjjel.

Oh ! irgalom stb.

Virradattól kés estig

Áll a vízben széke mellett

;

Hab zilálja rezg árnyát,

Haja fürtit kósza szellet.

Oh ! irgalom stb.

Holdvilágos éjjelenkint,

Mikor a víz fodra csiUo?,

Maradozó csattanással

Fehér sulyka messze villog.

Oh I irgalom s b.

Es ez így megy évrl évre.

Télen, nyáron szünet nélkül.

Harmat-arca h napon ég.

Gyönge térde fagyban kékül.

Oh ! irgalom stb.

szbe fordul a zilált haj.

Már nem holló, nem is ében

;

Torz alakú ránc verdik
Szanaszét a sima képen
Oh ! irgalom stb.

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa —
Fehér leple foszlányait

A szilaj hab elkapdossa.

Oh ! irgalom atyja, ne hagyj el

!

Pázniáu

(Yig ball

I.

Vára öblös teremében
Jár alá s fel bajnok Pázmán

;

Lépteit majd csillapítja.

Majd megindul, szaporázván
;

Lába, szíve egyre tombol.
Visszadöng a tölgyfa padló ;

Udvaron áll, kész nyeregben,
Nyihog, prüszköl, fú a vad ló.

Hova férjem 1 édes férjem ?

üy korán ? ily éhgyomorral ?

Panni I Gunda ! hol maradtok ?

Egy, kett, a mézes borral I

lOVílfJ.

ada.)

Menten itt lesz (boldog isten !

Még hajamba' nem volt fé^)
Ha egy percig vár kegvelraed.
Lesz kalácsom, új sütés.4

Hallja Pázmán, elfordulva.

Háza zeng fülmiiéjét
;

Csak pirosló füle látszik.

Az mutatja szenvedélyét

:

Feje búbján holdvilág van,
Melyet érc sisakkal föd be :

Xem fellel, i^ak egyszer-kétszjer

Kiköhent az szi ködbe.
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»Rossz id van, édes apjok

!

Nem tanácslom . . . hs a reggel.

«

Mond az úrhölgy, és befordul,

S visszatér nagy köpönyeggel

;

Várva, félve, trve, kérve

Áll mögötte, hogy feladja :

De boszúsan tiltja hátrább
Könyökének mozdulatja.

»Mire véljem, drága férjem ?

Honnan e rossz kedve már ma ?

Nem aludt jól ? rosszul ébredt ?

Kénye ellen volt a párna ?

En vetem fel, két kezemmel,
"Én puhítom minden este —

«

Szól, s mint harmat gyenge füvön
Remeg a szép asszony teste.

Indul Pázmán, meg se' állván

Könnyes szemnek, rezg szónak
;

De nem mindjárt leli nyitját

(Sarka fell) az ajtónak.

Néz utána egy-két percig

Szegény ifjú asszony, Éva :

Úgy nevetne ! s úgy megsír,hogy!...

Soha, soha ilyen tréfa.

Mikor aztán a küszöbnél
Azt se' mondja : isten áldjon,

Vas kezére omlik a n,
Csókkal hinti, hogy megálljon.

De az, fogja, visszadobja,

Egyet mordul : »Vissza kígyó !«

Ráfordítja a nagy kulcsot

'i' S övé mellé szúrja : »Igy jó.«

II.

Visegrádon a király van hever
sorral.

Nem komoly tanácsot ül, nem
hadi cselt forral.

Nincsenek is ma körötte nagy-
szakállú vének :

De van öröm, hejehuja, tánc,

muzsika, ének.

Odamene jó lovag, bús-haragos

Pázmán,
Lépte alatt nyög a föld, csikorog

a márvány.
»Ki dörömböl ? ki csörömpöl ?«

— »Ismeri fölsége :

Kinek az a jó bora volt, s nyalka

»Nosza hamar a bolond ! ülj le

ide, Rikkancs !

— Gondolom én, mi a baj, hol

töri a bakkancs —
Légy te király, én pedig egyszer

kiséret :

Mit te kiadsz, itt a szavam, álljon

az Ítélet !«

összeszedi a bolond sete-suta ké-

pét,

Ügy üli meg a király aranyos kar-

székét. —

Oda künn meg az öreg, ha ki

útját állja, .

Kilenc szobán keresztül döfi, ta-

szigálja.

Megkövetem a király fölséges sze-

mélyét,

Nagy harag és nagy panasz nyomja
szivem mélyét.

Nem vagyok én boros ember —
bor nekem a bánat !

Megkövetem, ha szabadabb szóra

nyitom számat.

Jöttek, uram, udvarodtól ifiú le-

gények
»Mi dolog ez ! s idehaza marad-

tak a vének ?«

Nem az a baj, uram király, más
nekem a gondom :

Odajöttek, vadászni, fiatalok,

mondom

»Vadasodat megrohanták 1 tila-

lomba törtek ?«

Dehogy uram ! annyi van ott,

vigye el az ördög.

Arniyi a vad crdcimen, se szeri

se száma, —
De ha szóhoz nem jutokj-nem lesz

vége máma.



Este magyar lakomán szivet me-
legíténk,

A királyért, hazáért poharat üri-

ténk —
»Teleitták magukat ? összevere-

kedtek ?«

Dehogy itták, dehogy itták ! szé-

pen lefeküdtek.

Eeggel, uram, indulnak, köszönik

a szállást —
»S nem fizetik, úgy-e bizony, a

vacsorát, hálást ?«

Beste kúra fi . . . zetésért látni

a vendéget !

Magyar ember nem teszi azt,

tudja-e fölséged !

uram, valamennyi iitnak

ered szépen,

De az egyik visszaoson — ez a

bajom épen —
Azt az egyet, uram király, a rad-

nai Szzre !

Megölöm, ha ma jutok is a gye-

heóna tzre.

]o lova-»Nagyon ill a panasz,

gom, Pázmán
;

Ilyen eset még nem esett magyar
ember házán :

Ütnak ered a vendég, visszaosont

egyik
;

[helyes eddig.

«

Azt az egyet megölöd : nagyon
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Átkozom is ! . . . Nem vagyok én
se bolond, se részeg

:

Hogy valaki j-megy, azért gyil-

kosa nem leszek !

De mikor a küszöbön állt felesé-

gem Éva . . .

Ezer átok ! megölöm, megölöm azt

még ma !

»Nagyon okos a beszéd, jó lova-

gom, Pázmán
;

Hiba lenne, ha valahogy félre-

magyaráznám
;

Feleséged a folyosón — vagy kü-
szöbön álla :

Pedig, úgy-e, ritka eset volt ez

eset nála ?«

Gyilkolom is ! . . . Uram király,

értse meg a szómat

!

Elrabolá földi kincsem és menny-
beli jómat.

Megcsókolta — úgy segéljen ! sze-

meim láttára
;

Hej, hogy elébb nem tudék kapni
paripára !

»Fejedelmi hitemre ! — és e hit

nem szell —
Meglakol a vakmer, a semmire

kell ! [veled szembe !

Tegyen a kar igazságot ! víjou
Hogy is hívják ! a neve nem jut

már eszembe !«

A nevét . . . azaz hogy . . . azt nem tudom épen ! . .

,

De talán meglelem felséged körében. —
Ez az, uram ! itt van, uram ; kutya egye máját

!

— S kimutatá a lovag magyarok királyát.

III.

Gyl Visegrád kandi népe,

Férü és n, agg és gyermek :

Valami lesz a vár alján.

Hogy sorompót, sátort vernek
A poroszlók ütlegéért

Nem adják a mai látást

;

Otthon macska ül a padkán,
Ütheti a k a rántást.

Kapu kordúl, szárnya fordul.

Lobog a toll, a kürt harsan :

Jó vitézek, harcra készek,

Mind lejnek, gylve gyorsan.
Zárt sisakkal két levente

Olyan mint a kéménysepr :

Ujjal mutat rá a gyermek,
ölbe sír az apró-csepr.
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»Félre, félre ! . . . pálya mérve !

Fék szorosan ! lándsa szögbe !

Jól vigyázz . . . fuss !« — Futnak
aztán,

Dobog a föld, mintba nyögne
;

Fogy a térség, n az ember,
Paizs, dárda összeroppan :

Hátracsuklik a jó Pázmán,
S úgy leszáll, liogy szinte puffan.

»Talpra, bajnok ! semmi, semmi :

Túl ugortál a veszélyen —

«

Szól amaz, felütve siskát

;

A király az : éljen ! éljen !
—

í>Éljen !<ii mondaná a harcfi,

Amint szeme könnybe lábog,

De szava helyt vére buggyan,
S vérrel együtt bárom zápfog.

»l8ten engem !« a király mond,
»Nem akartam, jó levente

;

Három ily fog ! aranyt ér !

íls még birta volna, nemde ?

Három ily fog ! úgy sajnálom,
Nem mondhatom ki eléggé :

Jó szerencse, ha ez úttal

Közte nincs a bölcseségé.«

»De hogy, ime, jó tanácscsal

Fszerezzem a kis tréfát :

Másszor ülj honn, ha bajod nincs

És becsüld meg jobban Évát.*
Jgy a fölség ; de tanácshoz
Kalácsban se lett adósa :

Három fogért három falu

Ln a díj : Som, Somogy, Pósa.

Vigan kocog haza Pázmán,
Tarsolyában kutyabre

;

Am szekérrel asszonyához
Vásárfia ment elre.
Kérdi Éva, ezt is, azt is,

— Ogy j neki mint egy álom —
De a férje mind azt hajtja :

»Turtsa Isten jó királyom !«

Népdalok.

Elesett a Rigó lovam patkója,

Jeges az iit, majd kicsúszik

alóla,

Fölveretem orosházi kovácsnál,

—

Ej no ! hiszen több is veszett

Mohácsnál.

Volt nekem egy rigószrü pa-

ripám.
Eladatta a szegedi kapitány,

Ott se voltam az áldomás ivásnál,

Ej no ! hiszen több is veszett

M^ohácsnál.

Volt nekem_ egy fehér házam,
leégett

;

[lett

;

A telekeni, azt se tudom, kié

Be van írva vásárhelyi tanácsnál,

—

Pjj no ! hiszen több is veszett

Mohácsnál !

Volt szeretm, esztendeig sirat-

tam, [tam !

Az nekem a mindennapi halot-

Most is megvan az a gonosz, de
másnál, — [Mohácsnál

Ej ! hiszen több is veszett

Kondorosi csárda mellett

Gulya, ménes ott delelgct
;

Csárdabeli szép asszonynál
Bort iszik az öreg bojtár.

öreg bojtár, kis-számadó,
A fcsikós után való,

Leányokért él-haló.

Menyecskék kedvire való.

Héj, korcsmáros, hová lett kend
Furcsa rovás megy odabent :

Hiba van a kréta körül :

Egyet felir, kettt törül.

Héj, korcsmáros, eb az ingét !

Elszeretik a menyecskét . .

.

El van az már reges régen,

A fell már alhatik ken'.
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Családi kör

kiki nyuEste van, este van
galomba !

Feketén bólintgat az eperfa lombja,

Zúg az éji bogár, neki megy a

falnak, [hallgat.

Nagyot koppan akkor, azután el-

Mintha lába kelne valamennyi
rögnek,

Lomha földPbékák szanaszét gö-

rögnek, -

Csapong a denevér, az ereszt so-

dorván
;

Rikoltoz a bagoly csonka, régi

tornyán.

Udvaron fehérlik szre egy te-

hénnek :

A gazdasszony épen az imént
fejé meg

;

Csöndesen kérdzik ; igen jámbor
fajta, [rajta.

Pedig éhes borja nagyokat döf
B.illag egy cica is . . . bogarászni

restéi ...

Óvakodva lépked hosszan elnyúlt

testtel.

Meg-megáll, körülnéz : most kapja,

hirtelen

Egy iramodással apitvarban terem.

Nyitva áll az ajtó, a tüzel
fénye

Oly hivogatólag süt ki a sö-

vényre,
Ajtó eltt hasal egy kiszolgált

kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát

nyújtja.

Benn a házi asszony elszri a tejet,

Kér kis fiának enged inni egyet
;

Aztán elvegyl a gyermektársa-

Mint csillagok közé nyájas hold
világa.

Egy eladó lány a tzre venyi-
gét rak :

a legnagyobb s szebb ... a
hajnali csillag . .

.

Vasalót tüzesit : új ruhája készen,

Csak vasalás híja ... s reggel

ünnep lészen !

Körül az apróság, vidám mese
mellett,

Zörgs héjú borsót vagy babot
szemelget

;

Héjából idnként tzre tesznek
sokat

;

Az világítja meg gömböly arcukat.

A legkisebb fiú kenyeret kér
s majszol

;

Üszköt csóvál néha s tzkigyó-
kat rajzol

;

Olvas a nagyobbik, nem ügyelve
másra

;

E fiúból pap lesz, akárki meg-
lássa !

Legalább így szokta mondani az
apjok.

Noha a fiú nem imádságon kap-
kod

;

Jobban kedveli a verseket, nó-

tákat.

Effélét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé

Csíkos tarisznyáját egy szögre

akasztja
;

Kutat az apró nép, örülne, ha
benne

Madár-látta kenyér-darabocskát
lelne . . ,

Rettenve sikolt fel, amelyik belé

nyúl !

Jaj ! valami ördög . . . vagy ha
nem, hát kis nyúl

!

Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel;

Kínálják ersen káposztalevéllel.

A gazda pedig mond egy szíves

jó estét.

Leülj hogy nyugaszsza eltördött
testét,

Homlokát letörli porlepett ingével:

Mélyre van az szántva az élet-

ekével.
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1

De amint körülnéz a víg cseme-
téken,

Sötét arcredi elsimulnak szépen :

Gondz pipáját a tzbe meríti,

Nyájas szavú nje mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó házi-

asszony,

Ill, hogy urának ennivalót hoz-

zon
;

Kiteszi középre a nagy asztal-

széket.

Arra tálalja fel az egyszer étket.

Maga evett már, a gyerek sem
éhes.

De a férj unszolja : »Gyer köze-

lebb édes !«

Jobb íz a falat, ha mindnyájan
esznek . .

.

Egy-egy szárnyat, combot nyújt
a kicsinyeknek.

»De vajon ki zörget ? nézz ki

fiam, Sára :

Valami szegény kér helyet éjt-

szakára
;

Mért ne fogadnók be, ha tanyája
nincsen,

Mennyit szenved úgyis, sok be-

zárt kilincsen !« . . .

Visszaj a lányka, az utast be-

híván,

Béna harcfi lép be, sok jó estét

kíván :

»Isten áldja meg a kendtek éte-

lét is, [az emberét is !«

. . . így végezé a szót . . . meg

Köszöni a gazda, »Része legyen
benne ! . . .

Tölts a tálba, anyjok, ha elég

nem lenne.

«

Akkor híja szépen, hogy üljön

közelebb . . .

Rá is áll ez könnyen, bár szabó-

dik elébb.

Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel.

Szomjukat a korsó csíllapítjavízzel.

Szavuk sem igen van azalatt, míg
esznek, [bereknek.

Természete már ez magyar em-

De mikor aztán a vacsoránakvége,
Nem nehéz helyen áll a koldus

beszéde : [a patak.

Megered lassankint, s valamint
Minél messzebbre foly, annál in-

kább dagad.
Az idsb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb gör-

nyed
;

[beszédben

:

És mihelyt a koldus megáll a
»Meséljen még egyet« . . . rimán-

kodik szépen.

»Nem mese az, gyermek !« . . .

így feddi az apja, [tatja
;

Rátekint a vándor és tovább foly-

Néma kegyelettel függenek a sza-

ván, [a leány :

Mind az egész háznép, de kivált

Ez, mikor nem hallják és mikor
nem látják.

Pirulva kérdezi tle . . . testvér-

bátyját :

Három éve múlik, hogy utána
kérdez,

Még egy esztendt vár, nem megy
addig férjhez . .

.

Este van, este van, ... a tz
sem világít.

Kezdi hunyorgatni hamvas szem-
pilláit

;

A gyermek is álmos, . . . egy már
alszik épen.

Félrebillent fejjel az anyja ölé-

ben.

Gyéren szól a vendég, s rá na-

gyokat gondol,

Közbe-közbe csupán a macska
dorombol,

Majd a földre hintik a zizeg
szalmát . . .

S átveszi egy tücsök csendes bi-

rodalmát.
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Ráchel siralma.

Puha fejér ágyam hullámos redin
Mily szépen alusztok én szép

csecsemim !

Édes-e az álom ? . . .

Unszoló emlmet elfogadni kés-

tek
;

^

Balgatag reménynyel várom éb-

redésteíc —
De hiába várom.

Ah ! hiszen nem fogtok ébredni
— tudom már, —

A ti nyúgovástok több a nyu-
galomnál,

Tudok mindent — jaj — jaj !

Nevet szememre nem nevettek

vissza,

Ggicsél szómra nem rebegtek

Csókra készt ajkkal.

Halva vagytok' halva. íme, itt

a mély seb :

Mintha nem lett volna elegend
kisebb

Ajtó a halálnak !

Mintha gyönge csírát egy újj nem
letörne.

Mintha kis galambfi nem meg
volna ölve,

Kit szíven nyomának !

Oh, hadd csókolom meg a vérz
sebajkat,

Mely, égre Idáit bár, iszonyúan
hallgat, —

Oh, hadd mossa könnyem !

Kiálts fel, te nyilt seb, bosszúért

az égre,

Hogy kegyetlen szerzd megla-
koljon végre.

Lakoljon meg szörnyen.

Mi haszna ! mi haszna ! nincs már
nekem fiam !

Folyna bár miattok boszuló vér-

folyam,

Föl nem ébrednének
;

Azt a kis patakot, mely a szivet

hajtja.

Ha egyszer elapadt, ki nem pó-

tolhatja

Óceánja vérnek.

Iszonyú Heródes I ha már eltö-

kéled

Ártatlanra fenni pallosodnak élét,

leiért bíztad másra ?

Szomjazó szemekkel mért nem
jövel magad ?

Talán kszívedbl enyhe forrás

fakad
Irgalom forrása.

Oh, ha láttad volna ... oh fiaim,

lelkem ! —
Lerogyék eltte, sírva térdepel-

tem
A vad pribék eltt

;

Kértem, hogy ne bántsa, mond-
tam, ne ölje meg.

Mert enyéim e szép ártatlan kiS'

dedek :

Hiába kértem t !
—

Sírt a vad poroszló, szemei köny-
nyeztek

;

Azt hivém, nem bántja, azért áll

oly veszteg !

Feledém, hogy szolga.

Ha te könnyezel ott, keményszív
király.

Egy fiait félt anya fájdalminál, —
Meg nem ölted volna.

Betlehem leányi, kik anyák vol-

tatok.

Ne irigyeljétek e ketts bánatot.

Ne irigyeljétek !

Ha nem volt oly büszke jogotok
remélni,

Mint Eáchelnek, ím a bánat is

felényi

Részben jut tinéktek.
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Temetés lesz holnap. Jertek el,

oh jertek !

Látogassuk együtt a temetkertet

;

Nem irtózom többé :

Fektessük le halvány gyermeki-
met szépen

— Kik alusznak immár az urnák
kezében —

Fiaitok közzé.

íme, a szép tavasz kiesett az

évbl,
Egy nemzedék holt ki az emberi-

ségbl,
Nyugszik temetben

;

Serdül Betlehemnek, feln szá-

mos fia :

De egynek se lészen születése

napja
E két esztendben.

Hah, de mily panasz, hogy e kor
méhe medd !

íme, látok, látok . . . megnyílt
a jövend

Távolban, közelben :

Kirl annyi jósnak zenge ihlett

szája, [rálya

Megszületett, érzem, Júdának ki-

Kicsiny Betlehemben !

Zsarnoki féltésed vérengzése

volt ez :

De tudd meg,' de tudd meg,
vérengz Heródes,

Hogy nincs elveszve !

Napjaid számítvák, megifjúlt

az id.
És kitl rettegsz, nem féli

fegyverid ,
Az Ige, az eszme !

Állottam vizének mélységei felett.

Sima volt a fölszín, de sötét mint
árnyék.

Alig mozzantá meg a rózsalevelet.

Mint rengéskor a föld, csak alig

hullámlék.

Acéltiszta tükre visszaverte híven

A küls világot, — engem is :

az embert

;

De örvényeibe nem hatott le a

szem.

Melyeket csupán — talán

sem — ismert.

Csodálatos szellem ! egy a mér-
hetetlen

Éggel, amely benne tükrödzik

alattam !

Egy csak a fönségben és a ter-

jedetben

És, mivel mindenik oly megfog-
hatatlan.

Az ember ... a költ (mily bi-

tang az a név !)

Hitvány koszorúját, reszketvén,

elejti

És, mintha lábait szentegyházba

tenné,

Imádva borúi le,mert az istent sejti.

Dante.

E mélység fölött az értelem

mernja,

Mint könny pehely száll, fönn-

akad, föllebben :

De a lélek érzi, hogy az örvény
vonja,

S a gondolat elvész csodás sej-

telemben.

Nem ismert világnak erezi nyo-

mását,
Ketteg örömnek elragadja kéje,

A leviathánnak hallja hányko-
dását . . .

Az Ur lelke terült a víznek föléje.

Lehet- é e szellem az istenség

része ?

Hiszen az istenség egy és osztha-

tatlan
;

Avagy lehet-é, hogy halandó szem
nézze

A szellemvilágot, teljes öntudat-

ban ?

Évezred hanyatUk, évezred kel

újra.

Míg egy földi álom e világba téved,

Hogy a hitlen ember imádni
tanulja

A köd oszlopában rejl Istenséget.
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Epilorjiis.

Az életet már megjártani.

Többnyire csak gyalog jártam,

Gyalog bizon —
Legfölebb lia omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot,

Fényes tengelyt, cifra bakot :

S egy a lelkem !

Soha meg se irigyeltem.

Nem tördtem bennülvel,
Hetyke úrral, cifra nvel

;

Hogy áll orra

Az út szélén baktatóra.

Hogy egy úri lócsiszárral

Találkoztam, bevert sárral.

Nem pöröltem, —
Félre álltam, letöröltem. —
Hiszen az útfélen itt-ott

Egy kis virág nekem nyílott :

Azt leszedve.

Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, im, megjártam.
Nem azt adott, amit vártam

;

Néha többet,

Kérve, kellve, kevesebbet.

Ada cimet, bár nem kértem,

S több a hírnév, mint az érdem:
Nagyravágyva

Betelt volna keblom vágva.

Kik hiúnak és kevélynek.
Tudom boldognak is vélnek :

S boldogságot
Irigy nélkül még ki látott 1

Bárha engem titkon métely
Megemészt : az örök kétely,

S pályám bére

Éjret, mint Nessus vére-.

M ly temérdek munka várt még ! .

Mily kevés az, mit beválték

Félbe-szerbe,

S hány reményem hagyott cserbe !

Az életet már megjártam :

Mit szívembe vágyva zártam,
Azt nem hozta.

Attól makacsul megfoszta.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,

Kértem kérve :

S halászta évrl-évre.

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,

Hova múzsám el-elvárnám,

Mely sajátom :

B^nne én és kis családom.

^lunkás, vidám öregséget.

Hol, mit kezdtem, abban véget . . .

Ennyi volt csak
;

S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is, már kés
;

Egy nyugalom vár, a végs
;

Mert hogy szálljon,

Bár kalitja már kinyitva,

Rub madár is, szegett szárnyon

Xaiv Eposzunkból.

Nem szorulunk puszta okoskodásra, hogy meggyzdést sze-

rezzünk, miszerint a történeti és mondai eposz valaha költibb ala-

kot viselt, mint a XIX. század verselinél. Sajátságrs sorsunk, hegy
niig szerencsésb nemzetek legrégibb történetöket. hová a história

nem ér, költi maradványckban nyomozzák : nekünk megfordítva,
a história nyújt némi vezérfonalat régi költészetünkhöz. Kró])iká-

srink, minden józanságuk dacára sem tehetik, hogy át ne villantsák

Beöthy : írod alomtört. nct II 17
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ottan-ottan a költi forrást, melybl gyakran merítenek. Vrjha
többször tegyék ezt ! vajha több figyelemre méltassák mesés részle-

teiben is a hazai mc ndát ! Történetíróink örvendve emlegetik a

józanságot, mely krónikásainknál már a legrégibb korban mutat-
kozik. Eri nem örülök e kora józanságnak. Mithologiánk, monda-
világunk, úgyszólva elveszett ; fölér-e e veszteséggel a históriai nyere-

mény ? Ha krór.ikásaink, mint közösen véljük, nagyrészben népi
énekekbl merítettek : mivel biztosabb az átvett,- mint a kihagyott
részek liitelessége ? Azért, hogy való.izinü, amit fölhasználtak, követ-
kezik-e, hogy való is egyszersmind ?

Azonban dacára annak, hogy legrégibb történetírásunk, tudós
naivságában, megvetni, lenézni látszik a naiv költészetet : az átszivár-

gott egyes helyek nemcsak ily eposzi nyomokat sejtetnek velünk,
hanem egyszersmind a mese idomára is következtetést engednek
húzni. A részletesség, melylyel Béla Névtelenje a honfoglalás szemé-
lyeit s eseményeit, egész egyes adomákig, ösmeri, kétségkívül az
eposz részletessége ; s ha nem is egy >>magyar Nibelungen óriási

izmait << (mikép Szalaynk elszavában óvakodik), de mindenesetre
nagyrészt az él hagyomány és népköltészet maradványait kell

sajdítanunk e följegyzésekben. Ái-pád és Zsolt kora nyújthatott leg-

bvebb anyagot az énekszerznek : Árpád és Zsolt kora az, melyet
Névtelenünk legrészletesebben ismer; Takson és Géza idejébl alig-

alig tud valamicskét említeni. Á honfoglalás hsei, kiknek Árpád
volt középpontja, még fia körül is sereglenek ; azok elhunytával
megnémul az épDSZ ; mint a trójai hsök hazatérte fejezi be ama
nevezetes hellén mondakört. Idomilag is tehát kikerekedik az éposz-

ciklus körrajza
; részletekben pedig nem egy hely tnteti föl a költi

eredetet. Idézem a leírást, noha másrészrl nem tagadom a tényt,

hogy e hely Dares Phrygius egy leírásából látszik kölcsönzöttnek
;

de lehet, hogy népénekkel is egyez : >>Vala pedig Álmos arcára ékes,

de barna
; fekete szemei valának, de nagyok ; termete magas, karcsú.

Kezei izmosak, ujjai hosszúak. Maga pedig Álmos kegyes, jóindulatú,

bkez, bölcs, jó katona volt, vidám ajándékozója mindazoknak,
kik Scythiában az idétt valának vitézek.<< Ez nem a krónikák száraz

nyelve, ez teljes költi ethopoea.

Ha mindazáltal a honfoglalás egyes epizódjait, mikép Anony-
mus fentartotta, költi idom szempontjából vizsgáljuk, meg kell

vallanunk, hogy ott a leírt események összefüggése inkább csak

történeti, mint költi . Félénk j ózansággal kerüli a Névtelen mindazt,
mi neki meseszernek, kalandosnak látszik ; st különös gondot
fordít arra, hogy az elbeszélt eseményeket maga korában ismeretes

helyhez, névhez, nemzetséghez kösse, azoknak ez által teljes törté-

neti színezetet adni. Hanem a krónika-ciklus, mely Kézaival kez-

ddik és Turóczin végzdik, számos epizódban annyira megtartotta
az eposzi szerkezetet, hogy kész mesével szolgál újabb költknek.
Árpád, amint az országot elbb jelképek által birtokába veszi s
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aztán elfoglalja, kész költi alkat. Leliel és Bulcsú halálra vitetnek,

az elbúsult Lehel még egyszer kürtölni óhajt s kürtjével bosszút áll

ellenén : kerek egész, mai költ sem adhatna semmit e meséhez.

Konstantinápoly ostroma (Turóczinál) a naiv eposzt nemcsak egész-

ben, de részben is visszatükrözi. ímhol a Botond monda, Turóczi

eladása szerint. Nem azért irjuk ki, mintha nagyon ismeretes nem
volna, hanem, hegy kerekdedsége feltúrjjék. Opcur (Apor, Apa ur),

a magyarok vezére, hadával az aranykapu eltt áll. Egy görög,

nagy mint óriás, kijön a városból. >>Két magyarral akarok, úgymond,

megvívni s ha le nem gyzöm, a görögök császárja adót fizet a magya-
ré knak.<< Opour Botondot egymagát szemeli ki a viadalra. ; ez büszkén

lép el, mondván : >>Én Botond vagyok, igaz magyar, legkisebb a

magyarok közt ; végy magad mellé még két görögöt, hogy egyik

kimen lelkedet tartsa, másik testedet eltemesse ; mert bizonyára

adófizetjévé teszem a görög császárt nemzetemnek. << Ezzel délcegen

megy bárdjával az érckapu ellen, hogy erejét megmutassa, s egy
csapással oly Hnikat vág rajta, melyen egy öt éves gyermek ki- és

bejárhatna. Ekkor elkezddik a viadal. A magyarok egyfell, a

görögök a város falain, bástyáin másfell feszült várakozással nézik.

Maga a császár és a császárné a bástyán állnak. A két hs össze-

robban ; a görög ellene által lováról a földre taszíttatik, hogy azonnal

kileheli lelkét. A császár és neje, roppant szégyenökben, elfordítják

arcukat s visszasietnek a palotába. Az adót azonban a császár mérgé-

ben m.egtagadja, miért a tartományai elpusztításával állnak bosszút

a magyarok és gazdpg zsákmánynyal térnek hazajokba. — íme
egy teljes, minden részleteiben fentartctt, költi mese !

Hosszas volna kimutatni a króinkákból mindazon helyeket,

hol az eposzi eredet kisebb-nagyobb mértékben átérzik. A modern
költészet ismeri azokat, részben felhasználta, mert bennök kész

mesét kapott. Béla párviadala, a korona és kard, a cserhalmi leány-
rablás, mind kész, gömböly maradványai a népi éneknek. Salamon
király háborúit, viszontagságait Turóczinál nem lehet olvasni a nél-

kül, hogy minden nyomon ne érezzük az eposz lehelletét. lm, egy
homéri hely. Salamon és a hercegek, Géza, László, már két hónap
óta ostromolják Nándorfehérvárt. A saracénok gyakran kicsapnak a
várból, de kemény harc után mindannyiszor visszatolatnak. Egyszer
három saracén hs, kopjákkal, lándzsákkal, nyilakkal fegyverkezve,
kiugrik a városból, rettenetes pusztítást tevén a magyarok közt.

De Salamon, a király ostromgépésze, egyet azok közül az ostrom-
géppel villám módra lesújt : kinek holttestét a magyarok elragadni
törekszenek, de társai ersen harcolva, védik. A király és a hercegek,
látván ez összecsapást, biztatják a körülálló vitézeket : >>Vajha a
makkabeusok szive és vére buzogna fel a magyarokban, hogy a sara-
cén hulláját ragadnák el !« Ezt hallván Opus, György és Bors harcos
leventék, villám módra rohannak a holttest védire. Opus túlmeré-
szen egész a város kapujáig üldözi ket ; az ostromlottak hiába szór-

J7«
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nak rá köveket és nyilakat a vár bástyáiról : sértetlenül visszatér.

György pedig és Bors azalatt elragadják a hullát és csúnyaságba

(in turpitudinem) vetik. — Nem a trójaiak és görögök harca-e ez

Patrcclus tetemei felett ?

Azt hiszem, hogy a felidézett nyomokból is kiviláglik m,ár, hogy

voU nálunk naiv eposz, hogy az, mint általában a népköltemény,

költi formában nyilatkozott. Mikép esik tehát, hogy a XVI. század

epikája oly keveset örökölt eldétói, hogy a könyvsajtó korában

fel nem támadtak a hegedsök énekei, st maga az époszköltés

mestersége is csaknem teljes feloszlásba ment át ? Oly kérdések, me-

lyekre nehéz megfelelni ; mindazáltal megkísértem.

Már els krónikásainknál látjuk a józanságot, melylyel a tör-

téMtileg valót a mesétl, költen.énytl igyekeznek elválasztani.

Bála Névtelenje gondosan óvakodik a parasztok csacsogó énekei

ellen ; noha máskor m.eg hivatkozik rajok. A fönnebbi Botond mon-

dát, például, épen azért mellzi, m.ert csak népi énekekbl hallotta,

sehol krónikában említve nem találja. »Némelyek— így fol}i;atja —
azt mondják, hogy k (Léi, Bulcs, Botond) egész Konstantinápolyig

mentek és hogy Botond Konstantinápoly arany-kapuját bárdjával

beütötte : de én, mivel a történetírók egy könyvében sem találtam,

csupán a parasztok hazug meséibl hallottam, azért jelen munkámba
felvenni nem akarám.<< Kézai Simon nemcsak Orosius meséjében

botránkozik meg, hol a magyarok bizonyos feslett nktl és incubus

szellem.ek-Ll eredeztetnek, tagadván >>ut spiritus generare pcssint<<

:

hanem a Lehel monda végét, hogy t. i. kürtjével a császárt lesújtotta,

sem tarlja elfogadhatónak : >>mert a bnvádterhelt szem^yeket

kötött kezekkel szokás a fejedelmek elé vezetni«. E kora lengedezése

a kritikai szellemnek mindenesetre feltn ; de nem azért örvende-

tes, mintha így nár krónikásaink adatait habozás nélkül elfogad-

hatnók ; mert feltéve, hogy a hagyományból is merítettek, csupán

a valószíntlent, de nem egyszersmind a valótlant is állt módjukban

eltávoztatni ; hanem örvendetes azért, mivel ama józan Ítéletrl tesz

bizonyságot, mely nemzetünk jellemében gyökerezik. Azonban e

józanság hátrányos vala népköltészetünk emlékeire, hátrányosabb

talán, m'int maga a keresztyén vallás terjesztése, mert ez csaK hit-

regénKncK üzent hadat, míg a Korai ícritika dere hagyományos köl-

tészetünk virágait fagyasztá el, n)idn a történetbl számzni akar

vala minden regeszerút. Mert nincs a naivnak esküdtebb ellensége,

mint azon kezdetleges, szintén naiv állapot, midn valan.ely egyén

vagy nemzet gyermeki elfcgultságból kibontakozni kezd. Ilyenkor

egy hitében megtértnek buzgalmával indít háborút azon tévelygés

ellen, melynek elbb önmaga is rabja volt, gylöli azt, mert érteln:e

világánál szégyenli, hogy valaha szerette. A kezd tanúitság ez

állapota, melyet tudós naivságnak nevezhetnénk, nálunk korán

mutatkozott, ami becsületére szolgál józan eszünknek ; de hogy

oly soká, mondhatnám költészetben a legújabb korig tartott, ez,
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ha végzetes helyzetünkkel n.enthet is, büszkeségre okot épen nem
ad. Az értelemnek ez id eltti felülkerekedése a képzelmen, okozta,

szerintem, hogy írott költészetünk mind járt eleve különvált a népies-

tl, lenézte, megtagadta ezt, s míg ez által az utóbbinak lassú Lerva-

dását, majdnem végenyészetét idézte el, önmagát is megfosztotta

az egyedül biztos alaptól, melyen a nemzeti költészet csarnok emel-

kedhetik. Fogunk-e ni, utódok, az alap hiányában, az elbeszélr

költészet terén valami jóravalót hozni létre, nem tudom ;
részemróJ

e hiányt fájdalommal érzem : de azon idegen népi-beszélyek köve-

tésében annál nagyobb óvatosságot ajánlok, mivel fél, hogy azok-

kal idegen szellem lopódzik költészetünkbe; ami aztán semmivel

sem jobb, mint akár az ó-klasszikai, akár más valamely utánzásba

rekedni.

SZIGLIGETI EDE.i
1814-1878.

Fenn Az Erny Nincsen Kasból.*

Donátfi (félre). Kosszat gyanítok,

a bal tenyerem
Viszketni érzem : nm több pénzt

akar,

Klára (kihivólag). Nos, kin-

csem 1

Donátfi. Nos, mi nos 1

Klára. Ha bálba nem
Találunk menni ? !

Donátfi. Akkor itthon ültök.

Klára. S itthon maradnak a

leányok is.

Donátfi. Hogy szépek k, azt

mindig mondtam én.

Klára. És én azt mondom :

nincs a föld szinén

Két ily szép gyermek ! Nem
hallottad-e ?

1 Életét és mveit 1. Irodlört. II. r. 1 Klára elbbkel háztartás vitelére

52. cikk. 1
akarja rávenni férjét.

^ Az els felvonás vége. Donátfiné
|
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k bálkirálynk tegnap k valának,

Pedig nem is volt rajtok pipere.

Donátfi. Ebbl az a tanúiság,

hogy a szép

Rózsának nem kell aranyos cserép.

Klára. Ebbl az a tanúiság,

hogy a szép

Bokréta még szebb gyémántos
fogóval.

Szóval : kétszáz forint most nem
elég

Hármunknak a jurista -bálra. Szó-

val :

Pénz kell

!

Donátfi. St inkább sokkal egy-

szerbben
Még sokkal inkább fognak tet-

szeni.

Klára. Hogy úr vagy a háznál,

azt, fájdalom.

Érezteted velünk minden napon.

Eddig helyén volt, hogy jó gazda

voltál.

Mert gazdálkodván, jól meggaz-

dagodtál,

De most leányid szépen nagyra
nttek

;

Mi most a tkét forgalomba hozva.

Csak kölcsön adjuk nagy kamatra
vnknek

;

L'íányod visszakapja százszorozva.

Szóval — te a világot ismered —
Midn lányodba egy báró szeret.

Midn ezen báróval fog táncolni.

Talán csak nem vehet magára holmi

ötven forintos tülanglé ruhát ?

Szegény, halálra szégyelné magát

;

Inkább maradjon itthon és tetesse

Magát betegnek. Én kezem mosom.
Az úr te vagy ; isten s világ

eltt, te,

Csupán te fogsz felelni egykoron.

Én fölneveltem ket, nélkülöztem

,

Lemondtam a világról, itthon ül-

tem,

Hogy oly nevelést adhassak nekik.

Minvel csak grófn dicsekhetik.

A többi,édes kincsem, a te gondod
;

Te lásd, ha amit épiték, lerontod.

Donátfi. Értsük meg egymást !

Mért vagy oly heves ?

Hát . . . mintegy mennyibe ke-

rülne ez ?

Klára (egykedven.) Az sok.

Donátfi, Sok, sok . . . csak nem
egy milliom ?

Klára. No hát — az ékszert

nem is számítom,
Mert az becsét nem veszti el

soha —
Körülbelül százötven a ruha.
Tán ötven a fej-ék, tiz a bokréta

;

Hozzá cip, kezty, selyem-
harisnya :

Summa summarum : háromszáz
forint.

Donátfi. Persze, mindhármatok-
nak összesen . . .

Klára. Nem : egynek.

Donátfi. Egynek !
— Ah, eláju-

lok

!

Klára. Báró Petnének két-

annyiba
Került a tegnap rajta volt ruha.

Donátfi. A farsang végén tisz-

tába leszünk !

Klára. Gizella akkor báró neje

lesz.

Donátfi. De, Klárikám, tudod te,

mennyi pénz ez ?

Klára. De, drága férj, hat én
vagyok oka.

Hogy a divat, szokás ily ostoba ?

Donátfi. De, Klárikám, hisz így
bankrót leszek !

Klára. Ej, drága férj, ezt mond-
tad akkor is.

Midn kétszáz forintról volt

szó. —
De hát hagyd abba ; zárd be lá-

nyainkat
S hirdesd ki : »Két leányom eladó.

Kap tízezer forintot mindénik« . . .

Majd elveszik, — az isten tudja

mik ! —
A bálban a lányt drágán hirdetik !

A hirlapok tán olcsóbban teszik.

Donátfi. Hisz lányainkat én is

szeretem.

Amint szeretni képes egy atya . .

.

Klára. Ügy nem szeretheted,

mint az anva :
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Azért hallgass reám ! — Enilék-

szel-e ?

Midn elvettél, fiatal valék,

Szerettem volna én is bálba járni,

Fényt zni, mint a többi n ; de én

Lemondtam érted s szépen itthon

ültem
;

Két kis szobámban vontam meg
magam . . .

De persze, az most mind felejtve

van !

Donátfi. Oh nem, hisz az menny-
országom vala !

Klára. Mit nem kívántam ma-
gamért soha.

Azt most lávánja gyermekid java.

Ha azt hiszed, hogy én vagyok hiú,

Hogy engem a bálért epeszt a bú,

S hogya bálokban nem unatkozom,
S nem áldozat, hogy ott ásítozom,

Legyen! — hisz én hon ülök

örömest.
Nem is kerülend annyiba — vezesd

Te ket a bálokba ! — Jól teszed !

Csak egy lakkos topánka kell ne-

ked ...

Donátfi. Mit ? én vezessem ?

Brrr ! a hátam is

Borsódzik.

Klára. Az mindegy ! te mégy
velk.

Donátfi. De nem megyek.
Klára. Ügy hát én sem me-

gyek.
^

Donátfi. S ha én parancsolom ? —
Klára. Hogy bálba menjek ?

Donátfi. Igen, hogy bálba
menj ? —

Klára. Kívánhatod
Jó szívvel tlem ez áldozatot ?

Donátfi. Azt az anyától kérem,
Klárikámtól !

Klára. Jól van, legyek hát én
az áldozat.

Donátfi. De kissé gazdálkodva,
kedvesem,

Hogy jusson is, maradjon is.

Klára. Te vagy
Az úr a háznál : én szót fogadok. —
De, drága kincsem, nézz csak itt

körül,

Négy kis szobácska, régi búto-
rok ..."

Donátfi. Tán új ruhát adjunk
ezeknek is ?

Talán a bálba mennek ezek is ?

Klára. Mit mond a báró, ha
meglátogat,

S én ily kopott pamlagra ültetem ?

Donátfi. Tavaly húztuk be.

Klára. Ah, de a divat !

Miféle kelme ez ? Nem is selyem.
Ah, mily kirívó kontraszt lészen az,

Valódi »fenn az erny, nincsen kas :«

A bálban pompa, fény veend kö-

rül —
S itthon ? — Ej, a báró azt mondja

majd :

»Ily székre nálam az inas sem ül.«

Donátfi. Na jó, nem bánom, más
bútort veszünk.

Klára. Ha férjhez adtuk a leá-

nyokat,
S ha tán velk nem adjuk azokat :

Eladjuk.

Donátfi. Vesztünk rajtok.

Klára. Ah, dehogy !

Van példa rá : midn árverezik
A régi bútort, még inkább veszik.

S ha vesztenénk is néhány száz-

tulit,
,

Annál többet nyernek leányaid. —
Ig;)Z ! hát a szalon ?

Donátfi-. Szalon ? miért ?

Klára. Itt a szükséges bútor el

se fér.

E zug szobákban csak nem ma-
radunk

;

Hisz itt estélyt és bált nem ad-

hatunk.

Donátfi. Mi ? bált ? estélyt ?

Klára. A nélkül drága férj,

A többi fényzés semmit sem ér,

Nekünk szalon kell, s még kilenc

szoba !

Donátfi (körülnézve). Igaz, bizony
szk ez ! de hogyha más...

Klára. Van ! mily szerencse :

a szomszéd lakás

Üres.

Donátfi. Hol az a hercegné la-

kott ? !
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Klára. Hisz csak fél évre vesz-

szük e lakot

;

S ha férjhez adtuk a leányokat,

Tüstént fölmondjuk s újra két

szobába
Vonulunk — emlékszel ? — mint

hajdanába !

Donátfi. No hisz még ebbe seni

halunk bele.

Klára. De, édesem, ha már min-

dent megadsz,
Még egy utolsót csak meg nem

tagadsz ?

Donátfi. No, ha utolsó, hadd
halljuk, mi az ?

Klára. Mit ér a fény, a bál,

a nagy lakás ?

Mindez csak bUktri, ha nincs

equipage.

Ha nincs batár s egy pár livrés inar^.

Valódi »fennaz erny, nincsen kas ?<•

Donátfi. Farsang végéig koldussá

teendesz !

Klára. Hüszen csak néhány száz-

tulit veszejtesz.

Ha férjhez adjuk a leányokat,

Elfidjuk a kocsit s a lovakat.

Donátfi. Sokat veszejtünk rajtok.

Klára. St nyerünk !

A jó kocsis kezében a lovak
Mindig javulnak.

(Ersen súlyozva, tudatni akf.rván,

hogy mi kell még.)

Az inasokat

Kocsist, szakácsot, szobalányokat.

Mihelyt a két boldog pár egybe-
kelt,

S a nász után a hónapjok kitelt.

Elküldjük rögtön. Mindent el-

adunk.
S két kis szobában kettecskén

lakunk.

(Ölelve.)

Gondold, hogy ezt a pénzt köl-

csön adod

;

Leányaid megkapják a kamatot.

Donátfi. Azt gondolom ; hisz

csak nekik kerestem !

Ds, hogyha nem jól fog kiütni,

engem . . .

Klára. Jól fog ! — S neked kö-

szönjék gyermekid
;

Mert itt csak az s csak úgy tör-

ténhetik,

Amint az úr, a férj, te akarod ;

Mert csak neked van itt aka-

ratod !

GYULAI PAL.i

1826-1909.

Katona és Bánkbánja.^

Mi az oka, hogy Katonát annyira mellzték e korban, mely-

ben minden, csak valamennyire tehetséges író is oly nagy figyeln et

gerjesztett, s gyakran a jóakaratot is érdemnek vették? Midn
valamely mvet teljes közönynyel fogad a közönség és kritika egy-

aránt, midn az írónak sem barátjai, sem ellenségei nincsenek, a] kcr

a mellzés okát soha sem a pártok cselszövényeiben kell keresnünk,

hanem vagy az író lelketlenségében, vagy a korviszonyokban. Hf gy
a legnagyobb példákat hozzam fel, Milton Elveszett paradicsomá-

éi 1861-ben Gyulai akadémiai székét*

melyre a forradalom után tartott leg-

els tagválasztó ülésen, 1858. dcc.

15-ikén, választatott meg.

^ Életét és mveit 1. írod. tört. II.

köt. 53. cikk.
2 Ily cim nagyobb tanulmánynyal,

melynek e közlés egy része, foglalta
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nak nem a kritika cselszövénye vagy hallgatása ártott, hanem a

II. Károly alatti poKtikai és vallásos ^^sszahatás ; Shaksperet egy
darab ideig nem az irigység sülyeszté feledésbe, hanem majd a puri-

tanizmus, majd az utolsó Stuartok alatt lábra kapott francia ízlés.

Hasonló tényezk folj'tak be Katona tragédiájára is. A Bánkhán
iránti közöny nem Kazinczy és Kölcsey igazságtalanságában, sem
Kisfaludy Károly irigységében rejlett, hanem magában a korban

s leginkább dramaturgiai viszonyainkban.

Nálunk a n.últ század végén a szinház nem annyira bens
szükségbl fejlett, nint inkább a nemzeti visszahatás egyik mester-

séges eszközeként, nem hagyomá-
nyos és naiv mulatság volt, hanem
a nyelvm ívelés és hazafiasság cél-

zatos iskolája. Midn 1790-ben az

ország rendéi a felállítandó aka-

démia fölött N^tatkoztak, többen

azon véleményt fejezték ki, hegy
a magyar nyelv n.ívelését ily inté-

zetnél jobban elsegélné a magyar
nemzeti játékszín. Néhány lelkes

ifjú kapva kapott a szón s elál-

lott az els színtársulat; néhány író

követte az ifjak példáj át, fordított

és írt, részint, hogy magyar szó

hangozzék a színpadon, részint,

hogy seink dics emléke például

ragyogjonam.árfajulónemzeteltt.

A nyelvmívelés és az si dicsség
iránti kegyelet szempontjából in- " P^
dúlt ki drámairodalmunk, tehát

oly szempontokból, melyek a drámai n úvészetben alárendelt fontctí-

ságúak. Mindez természetes volt, valamint az is, hogy amidn meg-
kezddött a nyelvújítás harca, a nyelvújítók alig kívántak többet

a drámától, mint újításaik elfogadását. Megtisztítani és fordulato-

sabbá tenni a nyelvet, ers formai érzéket költeni föl versben és

prózában, volt a mindennél fbb s szükségesb törekvés. Általában

e korban kelleténél többet adtak a külsre s csaknem lényegesb

volt a kifejezés, mint a gondolat ; általában e mozgalom vezéreinek

legtöbb tehetségök és érzékök volt a lírára, legkevesebb a drámára
;

nem is igen beszéltek róla, annyira, hogy Kölcsey 1826-ban meg-
jelent dramaturgiai cikkéig alig jelent meg e nemben valand figye-

lemre méltó. Kazincz}Tiak csak a stílusra volt gondja. Goetheti
is leginkább ezért fordított egy pár darabot, ezt kötötte a színház-

igazgatók és költk Wlkére is. Gulácsit, a debreceni színház igazga-

tóját, kérve kéri, hogy addig se eredeti, se fordított darabot ne
adasson el, n íg Szemere a grammatikális vétkektl meg nem tisz-

^^.•fpp.
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títja, Kisfaludy Károlyhoz írt levelében is csak a nyelvre és verse-

lésre nézve tesz megjegyzést. >>Itéletemet kívánod, úgymond, drama-

turgiai dolgozásaid fell. Én e mezben soha sem mertem vágtatni,

érzem kevés ermet, s ez legalább szerénységem bizonyítványa.

Engedd tehát, hogy csak jambusaidra mondjak egy pár szót.<<

Ily kör menyek között Katona, kí épen nem volt nyelvújító,

ha sokkal nagyobb tehetség drámaíró lesz vala is, bajosan nyer-

hetett volna elismerést oly mbiráktól, kik nem igen foglalkoztak

a dramaturgiával s mindnyájan a nyelvújítók felekezetéhez tartoz-

tak, ö tulajdonkép semminem párthoz sem tartozott, sem a nyelv-

újítókhoz, sem a régihez ragaszkodókhoz, s épen oly kevéssé tanulta

Révait, mint a Debreceni Grammatikát és Verseghyt. Ügy írt, anúnt

beszélt, egész nyelvtudományát a néptl vette s más cél nem lebe-

gett eltte, mjint a szenvedélyek drámai kifejezése. Az egy-et egyj-

nek, a csonij-okdX csoníí/-oknak, a szánj-t szány-nsik, a véresen-t

véressen-nek írja, nem ism^er ik-es igéket, néha, bár ritkábban, szó-

kötési hibákat is követ el, csak egyetlenegy új szót használ és semmi-

nem idegen fordulatok átültetésével nem bajlódik. Neki nem írhatta

volna Kazinczy, amit Kisfaludy Károlynak írt : >>Ert szerezvén

a francia és német nyelvekben is, annál inkább meg fogod nemesít-

hetni a honit, általhozván azoknak kényességeket.<< A nyelvújítók

nem olvashatták tragédiáját szánó mosoly nélkül, ha történetesen

kezökbe akadt, a régihez ragaszkodók pedig alkalmasint még hama-

rább dobták félre, mert nem volt áradozó, jelzkkel rakott, köz-

napilag folvékony és szellem nélküli, mi annyira sajátja a Kazinczy-

ellenes íróknak ; st ellenkezleg. Katona erre, rövidségre s az

egyéni legfinomabb árnyalatokat is kifejez jellemzetességre töre-

kedett, inverziós, szaggatott s épen azért olykor homályos is.

Általában az 1811-tl 1830-ig terjed korszakban senki sem
foglalt el oly izolált állást, mint . Az érzemény szót kivéve, nem
használ új szókat, de a pólus, chaos, jus, virtus és ritter szókon kívül

idegeneket sem. Majd mindenütt hiányzik mvében a latinizmus,

germánizmus s gallicizmus, de igen a köznapi hungarizmus is. Sem
az írók, sem az utcák nyelvét nem vitte a színpadra ; amaz igen

ertlennek és mesterkéltnek, emez igen egyszernek és alantjárónak

látszott eltte. Maga teremtett magának nyelvet, mely nyelvtani-

lag nem szabatos ugyan, de az költileg. A szók és szófüzések közt

nem válogatott a csín és hangzatosság kedvéért, de igen, ha a drámai

helyzet és szenvedély úgy kívánta. Kedveli a jellemz kifejezéseket,

még ha nyersek is, s inkább eszménye az er, mint a báj. Jambusai

néhol erltetettek s ritkán oly tiszták és gördülékenyek, mint a

Kazinczy- és Berzsenyiéi, de a színpadon jobban szavaihatók Vörös-

marty leggyönyörbben hangzó helyeinél. Kevés tetszets és hang-

zatos mondatot válogathatni ki bellük, de a maga helyén, a hely-

zetek és indulatok körülményei közt, majd mindenik épen azt fejezi

ki, amit kell. Páthosz ömlik el rajtok, nem az a rethorikai, mely
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olvasva oly könnyen megcsalja az embert, hanem ama drám.ai,

mely a jó színész ajkain annyira megrázó. Szóval, Katona nyelve

valóságos drámai nyelv, melynek csak egy hibája van, hogy néhol

többet akar kifejezni, mint amiCnnyit érez, vagy pedig küzdeni

látszik önmagával és a nyelvvel, hogy mindent kifejezhessen. Épen
a drámaiság, épen ezen izolált állás miatt nem vívhatott ki tetszést.

Talán igazi helyérl, a színpadról hallva, mind az újítók, mind a

régihez ragaszkodók többet találtak volna benne ; így a papíron és

clfcgúltan olvasva, nem igen tnhettek ki bájai.

A magyar dráma másik kiinduló pontja, az si dicsség sem igen

kedvezett Katona szellemének, micly, mint minden valódi tragédia-

költé, leginkább az emberi tévedésekbl vette táplálékát. >>Századok

óta hamvadó nagyapáink jeles tetteit követésül a méltó unokáknak
sírtermeikbl mintegy elvarázsolni s a régi omladozott várak emlé-

keit föleleveníteni, f célja a nemzeti színészetnek<<, — mondja egy
színcédula e korszak végén s elég találóan jellemzi az uralkodó ízlé&t.

Az si dicsség képeit óhajtottuk látni, melyet betem.etett a sivatag

jelen, a hazafiság és föláldczás fölindulásait vágytuk érezni, melye-

ket már-már elvesztettünk. Innen magyarázható ki, hogy Korner
Zrinyije két fordításban jelent meg, Kemény Simont ketten dolgoz-

ták föl s Hunyadi Jánost és Mátyást annyi drámaíró választotta tár-

gyúl. Már magok a történelmi nagy nevek és tények meghatották
a közönséget. Emlékezni és remélni tanították, hogy a dics múlt
díjában lelkesüljön egy jobb jövért. A magyar dráma ez iránya
nevezetes hatással volt a hazafi-érzések ébresztésére, mit nem lehet

eléggé méltányolni ; azonban az is bizonyos, hogy nem igen kedvezett
a drámai mvészet magasb fejldésének, mi, mint tény, szintén nem
maradhat megjegyzés nélkül. S épen ezért nem lehet rossz néven venni
Katonától, ki annyira lelkén hordozta mivészete érdekeit, hogy ez

irányt nemzeti dicsekedésnek bélyegzé. >>Most a játékban sem Í£en
nézi azt a magyar, — kiált fel gúnyosan — hogy mint van a kic ol-

gozás, hanem mint van a morál ; eltte az a szép, melyben több-
több jeles mondások vannak, annyival inkább, ha azok nemzetét
érdeklik, teli torokkal s botokkal való dörömbözéssel adja ki n eg-

elégedését ; igaz, hogy itt csak a hebe-hurgya ifjúságot, vagy bárd( -

latlan köznépet értjük, de mivel épen ezek miatt a jobbízlés abbar-
hagyja a játékszínben való járdogálást, a dörömbözés, melyet fz
agyargó idegen nevetve beszél el hazájában, lesz az írónak útmuta-
tója, hogy ha dicsséget akar aratni, nem jó alkotású, hanem csak
dicsekedéssel teljes hazai drám.át kell írni, m.ég a szép tettek is elma-
radhatnak, elegend az, ha teletömetik a darab azcknak dicseked
emlegetésével.<<

Vájjon túlzott-e ez a rajz, midn még mostani viszonyainkra
is illik, habár nem is oly nagy miértekben, mint azeltt ? Katona
tragikai érdekre, drámai hatásra törekedett s épen azért nem tetszett.

Ahol a Tatárok oly rendkívüli lelkesedést gerjesztettek, ott Bánk-
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bánia. nem várhatott méltánylat. Valóban Easfaludy Károly hatá-
sának nagy részét hibáinak köszöni. Nem becsmérelni akarom e
nevezetes írót, ki oly nagy befolyással volt szépirodalmunk fejldé-
sére, de lehetetlen érintethnl hagyni drámái- és tragédiáinak koszo-
rúit épen akkor, n idn egy oly költnek kell igazságot szolgáltatni,

kit mellette annyira mellztek, hogy észre sem vették. Kisfaludy
Károly mindenesetre nevezetes egyéniség a dráma-irodalomban is.

Komédiánknak, részint irányával, részint egy pár sikerült mvével,
úgy szólva, alapját vetette meg, st a szorosb értelemben vett drá-

mában is megvannak érdemei. Megbuktatta a szinpad durva nyel-

vét s az uralkodó drámai Ízlésnek eldeinél nemesb kifejezést adott.

Mindez tagadhatatlan tény, de az is bizonyos, hogy érdeme inkább
relatív, mint absolut, s drámái és tragédiái épen nem síkerit mvek.

Els mve, a Tatárok Magyarországon, melyet oly nagy tetszés-

sel fogadtak, alig érdemel kritikát. Alapeszméje az, hogy a magyar
még az ellenségeit is tiszteletre és részvétre bírja. Hazafi föláTdo-

záson, az adott szó szentségén és \átézségen fordul meg a dolog,

melyek szomorú körülmények között fejldnek ki ugyan, de sokkal
dicsbb tulajdonok, mintsem elég tragikai alapot képezhetnének.
A cselekvényiiek nincs drámai központja, a drámai indokolás min-
denütt hiányzik. A boszús Kajuk kiengeszteldése, Orangzeb meg
térése, mind érthetetlen és erltetett jelenetek. Kobut cselszövénye

lehetne még valamennyire drámailag érdekes, ha a költ értene a

szenvedélyek festéséhez, vagy legalább tudna némi ügyességgel

bonyolítani. Azonban a hazafias alapeszme elég volt a közönség rész-

vétét fölébreszteni s a német színpadról lehangzó magyar szó nemzeti-
ségünk diadalaként tnt föl, mi a drámát is mintegy megdicsíté.
Ilka szintén nem egyéb, mint a magyar vitézség rajza. Egyetlen
drámai személy nincs benne ; leginkább Alexis látszik annak, de

nélküle majd épen úgy megtörténhetnék minden ; legalább feláldo-

.zása a cselekmény kifejldésére semminem lényeges hatással nincs.

Az egészm a magyar amazon dicsítéseért van írva, ki felgyújtva

Nándorfehérvárat, hazafiait gyzelemre vezeti, ami rendesen elég

ok szokott lenni a tapsra. Kemény Simon, melyet azeltt Bolyai is

kidolgozott, már tárgyánál fogva nem lehet dráma. Kisfaludy annyi-

ban szerencsésben dolgozta ki, hogy nála Kemény nem Hunyadi
megegyezésével áldozza föl magát, mi Bolyainál annyira eltörpíti

Hunyadit. Azonban egyik sem tudott belle egyebet alkotni törté-

nelmi rajznál. Szécsi Mária, Szilágyi szabadulása. Barátság és Nagy-
lelkség, szintén minden egyebek, mint drámák. Leginkább Stihor,

Zách Klára, Iréné tragédiái érdemelnek figyelmet, de mindenik azon

organikus hibában szenved, hogy a meg-meginduló tragikai érdek

mintegy el van fojtva bennök. Stihorha-n a hs bukásának a fiával

való meghasonlásból kellene folyni, úgy is indul egy pár heljrt, de

elvégre is egy mérges kígyó lép föl nemezisként, kirágja Stibor sze-

meit, mire ez megrül s a mélységbe rohan. Legenda- vagy népmon-
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dában, mint az Isten csodálatos büntetése, megállható kifejlés volna,

de drámában a legvisszásabb valami. Zách Kláráhan az atya és a

leány egyaránt szánalmat gerjesztenek. Ha Klárának egy gondatlan

szavából vagy ártatlan tetszelgésébl m.erítene bátorságot Kázmér
a merényié, vagy az atya nagyravágyása vcnna leányára gyászt és

önmagára bukást, e pusztán szomorú történet közelednék valameny-
nyire a tragédia felé. ZrénéLen is, m.ely egyébiránt legjobb mve,
épen arra nincs elég súly helyezve, minek alapul kellene szolgálni.

A görög leány teljesen szenvedleges alak és inkább esetlegességnek,

mint a szabad akarat tévedésének áldozata. Neki egész cselekv
szenvedélyességgel kellene csüggni azon eszmén, hegy hazája javáért

mintegy kötelessége a szultán hárem-hölgyévé lenni s azon csaló-

dásban bukni el, hegy mind szívét és becsületét eljátszotta, mind
hazájának nem használt. Csák Mátéja is, mint tragédia, ahgha
sikerit volna. Legalább a fönm^aradt töredék ilyesmit bizonyít.

Nagy haladás van ugyan benne a jellem- és korrajz tekintetében, de
cselekvénye kettsen indul s a C^ák Máté viszonyából kevés tragikai

érdek látszik fejldni.

Ezek voltak azon kor ünnepelt tragédiái, melyek mjellett Bánk-
báni észre sem vették, s vájjon az irodalomban több érzék volt-e a

tragikum iránt, mint a közönségben ? Nem sokkal. Azon egypár
dramaturgiai értekezésben, melyek e tájt megjelentek, mindenrl
volt szó, csak a tragikumról nem, st e tekintetben Kölcsey sem
képez kivételt, e kor legnevezetesebb kritikusa. Az dramaturgiai
cikkei máig is irodalmunk gyöngyei. Nem hódolt az uralkodó Ízlés-

nek, nem állott a Kisfaludy dicsíti közé s csak vígjátékait tudta
méltányolni. Amit Korner Zrinijijéxoi írt, mind tartalom, mind
formára nézve egész mostanig irodalmunkban felúl nem múlt dráma-
bírálat. S mégis, midn Zrinyii a legélesb analyzissel minden oldal-

ról megtámadja, feledi vizsgálni az alapot s nem látszik érezni, hogy
Zrínyi, maint történelmi alak, nem lehet trag kai hs. ö minden magyar
kritikusnál jobban ismerte a görög drámákat s tudhatta volna, hogy
a görögöknek sohasem jutott eszükbe Leonidást tragikai hsül venni
föl. Aischylos Perzsáinak hse nem is a gyzelmes vagy dicsén elesett

görög, hanem a büszke Xerxes, ki az egész világot meg akarja igázni,

fölidézi az istenek haragját s megtörik egy maroknyi nép erkölcsi

erején. Oly férfiú halála, ki híven teljesíti kötelességeit, örömest
áldozza föl magát hazájáért, nem lehet tragikailag n:egrázó. A néz
és olvasó szintén örömest kívánna vele együtt meghalni s e felindulás

nem az, melyet a tragikumtól szoktunk várni. Kölcsey azt fciszi,

hogy Zrínyit tragikai alakká tehette volna Korner, ha olyannak tartja,

ki küzd és szabadulni akar, míg végre reményei füstbe mennek.
Annyi bizonyos, hogy így drámailag érdekesb alak válhatott volna
belle, de aligha tragikaibb. Mert így is mi lehetne azon tragikai
tévedés vagy bn, melyért Zrínyinek buknia kell ? S vajjt)n dics
halála hathat-e reánk tragikai bukásként ? íme, a legjelesb kiitikus
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hogyan vélekedik a tragikai alapról ! S nem jellemz-e az is, hogy
, kinek más tekintetben a dráma iránt oly élénk érzéke volt, így
kiáltott föl 1827-ben, tehát hat évvel Bánkban megjelenése után :

»Drámai próbáink közúl a komoly nemben még egy sem tnt föl,

mely a kritikusnak, mint kritikusnak, figyelmét megérdemelné.

«

Vájjon olvasta-e Bánkbánt ? Ha igen, akkor bizonyosan a szenvedély
ers festése és határozott jellemzetességre való törekvés tetszhet-

tek vissza neki, mint oly dolgok, melyek ellenkeztek akkor költésze-

tünk egyoldalú eszményiességével.

A Kazinczy költi iskolájának egyik fjelleme az úgynevezett
klasszikái eszményiesség volt. Valóban akkori .költészetünk részint

görög és római ^la pókon nyugodott, részint Goethe és Schiller költé-

szetének ez alapokkal rokon sajátságaiból vette táplálékát. Az ideál

volt a jelszó, a görögök és Goethe voltak Kazinczy és Kölcsey ked-

vencei. Amint e nagy költk mindinkább kezdettek távozni a német
élettl, hogy úgy érezzenek és szóljanak, mint Görögország derit
gyermekei, annál jobban tetszettek a mieinknek. Kazinczyt rem
Faust ragadja meg, hanem Iphigema, nem annyira a német balla-

dák tetszenek neki, n.int inkább a római elégiák, melyeken Pn pei-

tius hatása érzik. Ez irány nálunk is, mint mindenütt, többé-kevésbbé
elnyomta a tisztán keresztyén és nemzeti elemet s nem kedvezett a

jellemzetesnek, a képzelem szabadságának, melynek ama két elem

h kiséri szoktak lenni minden európai költészetben. Jól tudori

,

hogy a keresztyén költészet a klasszikái nélkül nem fejldhetett

volna oda, ahol van, s a rensissancenak egész polgáriasodásunk
sokat köszön. Az is kétségtelen, hogy Corneille és Racine költib-

ben és igazabban fejezik ki a francia szellemet, mint Hugó és Dumas,
hogy Sclller- és Goetheti tisztán nemzeti szempontból is messze

állnak a német romantikusok, st nálunk is Berzsenyi sokkal nem-
zetibb költ, mint sok tettl talpig magyar lírikus. A fentebbiek

nem is egyébre céloznak, mint megjelölni azon különbséget, jellemezni

a rendszert, mely, kivált amint nálunk fejldött, szigorúbb és mere-

vebb volt, mintsem befogadhatta volna Katona szellemét, mely a

klasszikaiatlan Shaksperebl táplálkozott. Ha Kazinczy drámával
foglalkozik és Katona barátja, bizonyosan épen cly rosszul dolgozza

újra Bánkban els jeleneteit, mint Goethe a Romeo és Júliáéit ; Köl-

csey épen úgy meggyöngítette volna az egész tragédiát, mint Schil-

ler Macbethet. De a mi költink nem foglalkoztak drámával ; a líra,

tanköltemény, epigranmi s ritkábban a ballada és romár c volt

felemök. >>A költi tartalmat ami illeti, — mond Erdélyi e korra

vonatkozólag — tetszettek a szelíd, gyöngéd érzelmek, az ersbek
ritkán. Tárgy és kidolgozás gondos és válogatott. A szenvedély alig

ecsetelve, st gyakran meghalva, mint a görög szobrok legtöbbjein.

Egyszerség, mint a három húros lanton, szemérem, min a múzsáké. <<

E gyöngéd, egyszer és gondos líra összhangját kellemetlenül

zavarta meg a szenvedély amaz ereje, st vadsága, mi Katona tragé-
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diájából kihangzik. Nem tetszhettek az élesen jellemzett magyar

alakok, melyeknek elképeit sem Schillerben, sem Goethében nem
lehetett föltalálni. Minden klasszikailag fegyelmezett Ízlésnek vissza

kellett döbbenni azon jelenetektl, midn Bánk kétségbeesésében

fejét földhöz nyomva görgeti, vagy Petur véres karddal rohan be

a királyi palotába s nem épen szabatos jambusokban és szókötési

hibával riad Ottó hercegre :

Fel innen ördög ! úgyis számtalanszor

Térdeple sírva itt az emberi

Szeretet, de senki sem nyitott neki

Ajtót ; — keresztyének valának k.
Kik csak tanúságúi szemléltek az

Imádtatott keresztre — látni, hogy
ök is mikép feszegethessék az embert,

Elször elrabolván mindenét.

S ha még idevesszük, hogy Bánkban megjelenésekor még alélt

volt a közszellem, melyet az 1825-iki országgylés ébresztett öntu-

datra, s csak kevesen érezték hazánk politikai hanyatlását s így
a közönségnek nem sok érzéke lehetett e tragédia hátteréhez, mely
az arany-bulla korszaka, sem Bánk bukása tragikai indokaihoz,

melyek a hazafiság és kötelesség, a monarchiái érzület és felség-

sértés sajátszer vegyületei : mind elszámláltuk azon okokat, melyek
miatt e m a maga korában nem tetszhetett.

S csakugyan ez okok enyészete- vagy gyöngültével kezdett

ébredezí.i iránta a részvét. Tisztán dramaturgiai viszonyaink ugyan
keveset javultak, de az irodalmi és politikai élet nagy változást-kon

ment át. Vörösmarty géniusza a képzelem szabadságát hirdette

s ismeretlen tartományok felé nyitott utat. Hiába siratta Berzsenyi

az ízlés romlását, és nevezte Vörösmarty Két szomszédvárit kannibáli

mm:ek, a n erev klasszikái eszményt nem lehetett többé vissza-

állítani. A görög istenek tünedezni kezdettek, a szép fogalma szé-

lesb körvé vált s a nemzeti szellem kezdé áthatni egész költésze-

tünket. St már a költi nyelv sem vala többé a Kazinczy meg-
újított nyelve. Vörösmarty épen annyit tanult Zrínyitl és Mikes
Kelementl, mint tle s a régi és új vegyületébl alkotta meg nyel-

vét, mely újítót és régihez ragaszkodót egyaránt elragadott. Síiakspere

ln a magyar színpad királya s a francia irodalmi nagy változás,

mely lerázta a klasszicizmus békóit, fiatal költink rokonszenvével
találkozott. A kritika nem igen bajlódott többé az eszménjmyel :

az egyéni és jellemzetes ln jelszava, mit azután egész a túl-

ságig vitt.

A nemzeti szellem mind nagyobb hódításokat t^n, s a gvzelnii
zajban Petfi szilaj múzsája hallatta szavát. A politikai életben

1825 óta szintén hasonló forrongás mutatkozott. Ébredezni kezd-
tünk a veszély zajára, a megalázás visszaadta önérzetünket. Az eddig



üres hazafiság tartalmat nyert s a nemzeti szellem mind alakítóbban
hatott politikai viszonyainkra is. E levegben, e sugarak melegén
nyiladozni indult Katona eltaposott költészete. Vörösmarty után,

Petfi megjelenésével, többé nem tetszhetett tragédiája durva és

prózai mnek, st egy és más szempontból épen beillett az új mozga-
lomba. A fejld poHtikai élet szintén elsegítette sikerét. Midn
az 1825-iki országgylés szónokai a nemzet tapsai közt követelték

vissza az elvett j ogokat, érthetbbé ln Petur, ki monarchia érzelm
s mégis egész szenvedélylyel dörgi :

Meg kell er;íteni a régi szent

Els királyunktól kitett szabadság-

Beli jussainkat, vagy, ha megmutatja,
Hogy a hazám boldogságán segít

Ezen szabadság eltörlése — egy szót

Se szólok ; ám de míg ez a szokás,

E század, Árpád vére, a magyar
Érzés, magyar javak virágzanak :

Mindaddig azt fogom kiáltani : Üsd az

Orrát, magyar, ki bántja a tied.

Midn politikai mozgalmaink néhol fölzavarták a családi és

baráti viszonyokat, nagyobb részvétre számíthatott Bánk is, kiben

a hazafi összeütközésbe j a magán emberrel s a szenvedély er-
szaka a politikai elv ellen támad. A tragédia végjelenete pedig,

melyben a király kibékül a már-már lázadozó nemzettel s neje rava-

talára borulva, igy szól hódoló alattvalóihoz :

Magyarok ! igen jól ismerem, szeretnek,

Enyimek ! hogy ily nemes szivekkel egybe
Férkezni nem tudtál, Gertrudisom !

csaknem a közelmúlt másolatának tetszett s így a pohtikai fcgé-

konyság némi vezetje ln az esztétikainak.

Szüreten.!

S?.üret-e ez, vagy talán tor ?

Hallgatunk, pedig fogy a bor,

És sóhajtunk, mint körültünk

A süvölt szi szél

;

Jól ilhk, hogy ide ültünk,

Hull reánk a falevél.

Hajdanában nem igy volt ez.

Hün megmondja, bárkit kérdezz

Pezsgett a szív, szólott a hegy,

^ A szabadságharc után íratott, a

nagy nemzeti gyász els idejében.

Vonatkozásai : az elfogyott lpor, a

Milyen vígan, mily nagyot !

A hegy hallgat, a szív szenved,

A lpor meg elfogyott.

Komoran l a vén gazda,

Nincs már többé vidám napja.

Rajta még a régi mente,

Régi kedve nincs sehol,

Ajkán egy-egy teremtette,

De sem tréfa, sem mosolv.

távol lev ifjúság, az elveszett v-
legény, a völgyi sírok, mind a lezaj-

lott harcra emlékeztetnek.
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Rá-ráhúzzák a cigányok,

De a tánclioz senki sem fog.

Elindulnak, tovább lépnek,

Elhal a hang szomoran
;

Ifjúsága a vidéknek

Hol és hol nem — oda van.

Fa alatt a dombok alján

Ül, mereng egy fiatal lány,

Szemébl könnyet törül ki
;

Már rég meryas^.zony szegény,

De sírját nem tudja senki,

Hol nyugszik a vlegény.

Az unalom egymáshoz z,
Leülünk, hol lobog a tüz.

És beszélünk a múltakról,

A szó gyakran megreked . . .

Lelkünk hosszan el-elgondol

És felszítjuk a tüzet.

Köd a völgyben, éj a bércen,

Már a tüz is alvófélben.

Halvány hold és sötét árnyak
A felhk közt odafenn . . .

A halottak fel-feljárnak,

Sok a sír a völgyeken.

Horatius olvasásakor.

01), Róma, Róma, megalázott

Róma !

Horatius im örömrül dalol,

Miként ha rajtad rablánc nem is

volna,

S díszében állna még a Capitol.

Oda a hit és oda a szabadság,

Egy ember isten — hogy trhetni
meg !

Dicsségét lángelmék harsogtatják.

Nincs többé nép, csak élvez tö-

meg.

Avagy csalódom, s e hízelg óda

Csupán adó, melyet fizetni kell,

S ha lelkével adózik egész Róma,
Mért volna ment az, aki énekel 1

Avagy talán az örömök dalában

A költ szíve majd hogy meg-
szakad, [nában

S némán kiált : »A Brutusok ho-

Csupán a jókedvs mulatság szabad.

A félelem, az önzés, élvezetvágy

Kiöl bellünk minden szent hitet !

Erény, te puszta név, te meg,
szabadság,

Egy álomkép, mit bírni nem lehet.

A bölcseség Epikur tudománya,
És az egyetlen erkölcs : az eszély.

A közügyektl vonulj a ma-
gányba —

Történjék bármi, túrd el, vígan élj!

^ Az utóbbi három versszak idéze-

tekkel van átszve Horatiusból, ki

Beöthy: IroJulomtörténet. II

Nézd, nézd : Sor.xctét magas hó
borítja, [igyál

;

Tégy fát a tzre, bven tölts,

Ne kérdezgesd, mi a jövnek titka.

Elbb-utóbb csak elj a halál.

Addig hát élvezd, amit sorsod

enged,

övezze mírtus fényes íürteíd',

Ne vesd meg a bort, táncot, dalt,

szerelmet,

Az élet drága, legfbb kincseit.

Boldog, ki messze a világ zajától

Földét mivelve, önkedvére él,

A gazdagság és szegénységtl távol,

Arany közép~;zer ! benned hisz,

remél.

A bércoromra sújt inkább a villúni,

A szél a legmagasb fát dönti meg.
De minden oly ép Tibur völgye

táján,

Virágon, bokron lágy szell lebeg.

A természet, mvészet annyi bája

Köszönt és kínál minden lépteden

S ha éjjel üt a légyott várt órája,

Mi édesen suttog a szerelem !

Kit kedvelsz jobban : Chloet-é

vagy Pyrrhát ? . . .

De az id fut, csak beszélve így :

Szakítsd le minden órádnak vi-

rágát,

És a jövbe kevésbbé se hígy !«^

Epikur élvezet tanát hirdette költé-

szetében : élvezzük az éietnyujtotta

18
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Oh, édes hantr, oli gyönyör nagy
költje,

Ne bájold el borongó lelkemet !

Nekünk is ott áll Pliilippi me-
zje,

Hol annyi sok, bol minden el-

veszett.

Korunk talán hasonló a tiédhez,

Ez új világ is már rothadni kezd,

De fáj sebünk, de szívünk mély
bút érez.

Hitünk jelképe szenvedés, kereszt.

Szenvedve, küzdve és lemondva
élni . . .

Nem legnagyobb rossz börtön és

halál, [mélni :

Az igazságban ne sznj iink re-

Egy-egy nagy eszme még utat talál.

A költészet, bár törve égi szárnya,

Még fönnen száll, még folyvást

tenni hív

;

Ha ijeszt is a kétség rémes árnva.

Szenvedj, remélj, higyj, lelkesülj,

te szív !

Éji látogatás.

Három árva sír magában
Elhagyott sötét szobában

;

Z'vataros, hideg éj van,

Édes anyjok künn a sírban.

»Édes anyám, édes anyám !

Altass el már, úgy alhatnám !«

Mond az egyik, s el nem alszik,

Sóhajtása föl-fölhallszik.

»Beteg vagyok, édes anyám !

Hol maradtál ? Nem gondolsz

rám ?«

Mond a másik s jajjal végzi,

A fájdalmat kétszer érzi.

»Édes anyám, gyújts világot !

Nem tudom én, jaj, mit látok I«

Harmadik mond, mindenik sír ...

Temetben mozdul egy sír.

Megnyílnak a nehéz hantok.

Kilép sírból édes anyjok,

S tova lebben a vak éjben,

Hazafelé az ösvényen.

Arca halvány, hangja régi,

Fia, lánya, niegösméri
;

Immár tle hogyan félne ?

Megcsókolják, mintha élne.

Az egpket betakarja
;

Másikat felfogja karja,

Elringatja, elaltatja
;

Harmadikat ápolgatja.

És ott virraszt a kis ágyon.

Míg elalszik mind a három.

Majd megindul, széttekintget.

Keresi a régi rendet.

Rendbe hozza a szobácskát.

Helyre teszi a ruhácskát.

Az alvókat hosszan nézi.

Csókját százszor megtetézi.

Kakas szólal, üt az óra,

El kell válni virradóra !

Visszanéz a véghatárrúl . .

.

Sír megnyílik, sír bezárul.

Oh, a sír sok mindent elfed

Bút, örömet, fényt, szerelmet

De ki gyermekét szerette,

Gondját sír el nem temette . .

örömöket s kerüljük mindazt, ami
gonddal terhel és veszélybe dönthet.

Horatius Augustus császár idejének

volt költje, melyben a szabad, köz-

társasági Róma végkép átalakult.

Az új rendnek elhatározó diadalát

Philippinél vívta ki Antonius és

Octavius, Brutus és Cassius ellen.
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Az alkonyfényen rezdül a fa lombja,

És nyájasan behajlik ablakomba
;

Ders árnyéka arcomon lebeg,

Suttogva kérd : bogy vagy, sze-

gény beteg ? [dalom,

Jobban vagyok, enyhült a fáj-

S el-elszunnyadva, ébren álmodom.
Mily szép lehet most ott kinn a

világ :

Kék ég, zöld fü, ezer nyiló virág.

Szökkút cseppje és árnyas liget,

Calypsó kertje e tündérsziget ?

Nem láthatom, de hallom benn a

zajt,

Mit Idnn az élet ablakomra hajt.

Hallom beszédit, amint föl- s le-

járnak, [ságnak
;

Ujabb, meg újabb A^ídám társa-

N, férfi mind örül, tréfál, nevet,

A jó kedv meg nem illet engemet,
S ki tudja : vaj' lesz-e még he-

lyem ott.

Ma csak "beteg, holnap talán ha-

lott . . .

Hallom csendülni csalogány dalát.

Szivem egy édes emlék hatja át !

Ébrednek újra eltnt boldog évek.

Egymásba folyva, mint ködfátyol

-

képek,

Ébred kihalt vágy, vesztett sze-

relem.

Illat-maradvány hervadt levelén...

Hallom zaját játszó Ids gyerme-
keknek,

A fben ott futkosnak, enyeleg-

nek.

Oh, gyermekim, mikor még élt

anyátok,
Mikor ti is még kicsinyek valátok,

S így játsztatok ! . . . Az alkony
elborul.

Sötétedik, szemembe könny tolul.

De szél fuvall s a lombok zúdulása,

Csapongó hullám méla mormolása.
Gzös robaja, közbe távol ének
S tört hangjai el-elhaló zenének :

Elrengetik az éber álmu ft.
Mint dajka-szó a síró csecsemt.

SZÁSZ KAROLY.i

1829-1905.

Salamonból.

Bátor Opos vége.^

Cjak ment. A setét éj fekete kár-

pitján [sítván,

Feketébb alakja áttör, rést ha-

De mögötte újra összefoly a kárpit.

És nyom se mutatja, hogy valaki

járt itt

1 ÉJ^Iet és mveit 1. Irodlört. II. k.

ö3. cikk.
2 E töredék a hskölteménynek

utolsó, A bujdosó cím énekébl vé-

tetett. Elzményei a következk

:

Salamon, mindenkitl elhagyatva,

Kutesk kún királj-nál keres segít-

séget hazája ellen. A király leányát,

Kúmát, f.-leségol veszi. D ' a kún had
vereséget szenved és a I sz fcfalamon-

nak nincs a táborb n nyugta töjté.
Boszújának új eszközeiiil a beseny-
ket 8z. melte ki. Kúma hiában ma-
rasztalja; éjnek idején elhagyja sáto-

rát éi mgind^xi D„na ftlé. Csak leg-

hob em ere : Bátor Opos követi tit-

kon. Hálájának forrás , hogy Sala-

mon, király korában, Prága eltt,
ótalmába vette László herceg ellen,

ki kicsiayelte C pos erejét a cseh baj-

vívóhoz. S 1 mon m?gengcdte, hogy
szem je szálljon ezzel. Opos levtrt?

eUené , megalapította hsi hírét s

megfogadta, hogy egész életét Sala-

monnak szenteli. N m is hagyta el

soha ; jó- és balsorsában mindig ol-

dala mellett küzdött.

IS*
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Másnap, hogy a hajnal lágy rózsa

-

kezével

A nehéz kárpitot könnyen emelé
íel,^

S mosolygó szemével kinézett

alóla :

Két utast látott a síkon vándo-
rolva.

így mentek három nap. Az az
els pedig

Meg sem is gondolta, hogy t így
követik.

Szálltak völgy-katlanba, hágtak
szikla bércre,

De amaz árnyékát csak nem vette

észre.

Ell ment az egyik ; a más, mintha
árnya

Volna hozzánve, húzódott
utána.

Az vissza se' nézett, csak. ment
elmerülve

;

Ez nem sietett, hogy elébe ke-

rülne.

Ha amaz megállott, emez is meg-
álla.

Ha amaz megindult, ez is ment
utána,

Ha annak egy bokor ada éji szál-

lást,

Ez is egy domb alján lefeküdt

mindjárást.

Háromszor megin' est, háromszor
lett dél is

;

Moldva elmaradt rég, elmaradt
Erdély is

;

S hol a Duna árja fordul Orso-

vánál.

Ott a két bujdosó honja hatá-

rán áll.

A Duna révében kikötve egy csó-

nak
;

A' lesz most a réve ama bujdosó-

nak,

Megyén, hogy eloldja, hajol is

utána —
De nyomán, s a kezét megfogja

az árnya.
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Kap az a kardjához, vad tekin-

tetében

Emberöl ádáz barag ül setéten.

»Ki vagy te, ki engem — Vagy

úgy, te a révész.«

»Jó uram, nem ismersz 1 de hiszen

rám sem nézsz.«

Most látja Salamon, ki az, ki nyo-

mán van.
— »Hah, Opos ! hogy mertél les-

kdni utánam ?«

— »Uram, a kún tábort egyszerre

hagyok el.«

— »Hagyj mennem !« ura szól,

»térj vissza, ha jó kell !«

Mert mind a kettnknek kicsiny

ez a csónak
;

Nem is kell kiséret ily földön-

futónak.

Térj vissza, ha mondom, s áldjon

meg az isten !«

— »Veled áldjon, verjen ; vissza

ne segitsen !

»Mit forgatsz eszedben, mit akarsz,

tlem má'.

Hanem én mellled nem megyek
egy nyommá.

Míg csak nem szakad Id bellem
a lélek —

A halál révén is, ott is átkísérlek.

»Tudod-e Prágában, amikor a ke-

vély

László herceg ellen oltalmadba vé-

vel :

Megesküdtem akkor eltted ma-
gamnak.

Hogy amíg csak élek, soha el nem
hágjalak.

»Árnyadúl azóta kisérlek szünet-

len —
Ne csodáld, ha most is nyomodon

siettem.

Ne V5 kívánd tlem, mert el nem
hagyhatlak,

Mint testtl az árnyék hogy el

nem szakadhat.*

Dühösen Salamon vágott a sza-

vába.

Míg a földre nagyot toppanta vas

lába :

»Hallgass s ne ingereld magad
ellen karom'.

Mondtam : hagyj magamra. Hal-

lod 1 úgy akarom.

«

A hü bajnok szívét elfogta a bá-

nat.

Magát a lábához vetette urának ;

Két izmos karával térdét átka-

rolva :

»Ne zz el magadtól !« zokogva

így szóla.

»Vagy rúgj el, ha tetszik, itt íek

szem a porba'.

Híved, ha fölemelsz, hived, elti

porva
;

De élve én vissza nem megyek ez

helybl !«

Salamon setéten csak ezt mondta
»Kelj föl.«

Fölkele. De kardját Salamon Id

vonta,

Kétszer megsuhintá s azután ezt

mondta :

»Most már nem tréfálok. Pusztulj

innen gyorsan.

Ne kívánd, hogy utad' kardommal
mutassam.*

Opos meg se' mozdult. Ennyit
monda : »ölj meg.«

»Nem vagyok gyilkos, hogy fegy-

vertelent öljek.

Megpróbáltam egyszer ... De elég

a szóbul . . .

Ne ingerelj, mondom. Védd ma-
gad', vagy lódulj.

«

Kardot vona erre Opos is kellet-

len,

Védni magát ura és királya

ellen,

De kezében a kard, s a szív kebe-

lében

Egyaránt remegett ura ellenében.
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Nem is védte magát igazába,

nem is . . .

Mintha markolatán volna ezer

tövis,

Olyan félve fogja, olyan gyöngén
tartja,

Hogy minden ütésre lehanyatlik

kardja.

Amaz meg a dolgot nem veszi

tréfára
;

Dühösen szorítja, nagyokat csap

rája.

Látja Opos, hogy már így is, úgy
is vége :

S elbúsulva önként fut a kard

hegyébe.

Szívébe fúródott a vas egyene-

sen.

Lerogyott a bajnok. Nincs egy
jajszava sem,

Csak megtört szemeit emeli

urára :

Igaz hségének hogy ez leve ára.

Elfordul Salamon . . . Ezt még-
sem akarta !

Iszony— a hü vértl mint cse-

peg a kardja !

A mint reá pillant, iszonyodik

tle —
S eldobja magától ; megy a kard

süvöltve.

Megy a kard süvöltve, ívet ír a

légben,

Mint fut a cikázó villám, azon-

képen
;

Amint rásüt a nap, élénk szikrá-

kat hány,

Duna közepób-^ bec^^apódik aztán.

Ez volt az a kard, mit honára
emelt fel

Anyagyilkos kézzel, gonoszul

;

amelylyel

Leghívebb vitézét itt a porba
dönté . . .

De nem is kell neki kard már
soha többé.

Még csak ez órában, még egy szol-

De hisz arra ott van Oposnak a

kardja.

A homokban azzal sírt ás a ha-

lottnak.

Beléteszi testét s behúzza viszon-

tag.

Magát a kardot rá föltzi kereszt-

nek.

Egészen kifáradt ; keze, térde resz-

ket.

Lerogy a sír mellé, — térdre ro-

gyott épen —
Imádkozik,—talán elször éltében.

Lemenben vala már nyugaton a

nap,

Végsugári már a vizén piroslanak.

Véres tle egész hosszában a

Duna
;

Mintha az n sok vér mind itt most
onilana . . .

S mint a lebukó nap az ég pere-

mérl,^
Visszanéz a király országa szé-

lérl.

Borús tekintettel pihen szeme
rajta . . .

A csónakba ugrik — s Duna el-

ragadja . . .

1 E kép fordítottja Petfiének, a Puszta télen c. költeményében :

Mint kizött király orsz;

Vis-szajjíllant a nap az

ága szélérl,

g perein6r51.
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Hazámhoz.

Hírt sem hallok már felled,

Erds, völgyes szép hazám !

Most, hogy távol vagyok tled,

Most szeretlek igazán.

Azt a völgyet, azt a bércet

Soha nem feledhetem,

S kél szívemben vágyó érzet :

Hogy zokogjak kebleden !

Semmi, semmi ki nem pótol.

El nem mossa képedet.

Kérdem a sebes folyótól :

Mért hagyott el tégedet ?

Kérdem a szálló madártól :

Tán kiszáradt a berek
;

Hogy tled is elpártol,

Mint a htlen emberek ? . . .

Gondolom : a nehéz felh
Arcod özvegy fátyola

;

Gondolom : a síró szell

Egy ösmers furulya
;

Gondolom : a virágillat

Esd sóhajod talán
;

S pásztortz az a kis csillag

Kék havasod oldalán . . .

Téged látlak minden képben,

Mely felém száll messzirül.

A sík rónán minden lépten

Béreid árnya leng köri.
Búcsúzó anya, — fiának

Szent ereklyeképet ad,

S az, — habár az évek szállnak

Mindig kebelén marad !

A kis Ilonka emlékezetébl.

Mintha fehér tiszta hóra

Rózsa szirma volna szórva,

Ügy feküdt ott haloványon,

A fehér halottas ágyon
;

Oly szép volt a terítn !

Mint a virág a pohárban,
'

Míg körüle illatár van,

Folyvást hervad, mintha tépnék.

Holtra vál, de egyre szép még :

Oly szép volt a terítn !

Két kis keze összetéve,

Rozmarinszál a kezébe.

Szép homlokán koszorúba
Aranyhaja volt borulva . .

.

Oly szép volt a terítn !

Két szeme két kiégett fény.

Ráborulva, lágyan, egj^hén

Szempillái selyemárnya . . .

Ajka most is csókra várva . .

,

Oly szép volt a terítn 1

Sírva néztük ennyi szépség

Kioltott, elhamvadt mécsét,

S édes jövnk, drága múltunk
Romjaira ráborultunk.
Oly szép volt a terítn !

II.

Nem tudja azt, nem sejti senki.

Milyen nagy a mi bánatunk :

Azért, hogy szivünk nem fakad ki,

S a sors ellen nem támadunk.

Nem tördeldzünk vad keservvel,

Mint zuhatag a gát körül

;

Némák vagyunk, mint az a cser-

Mely mélyre ás be s elmerül, [mely.

A temett föl. mire vernk ?

Nem adja vissza gyermekünk.
I\Iint madárdalra siket erdk.
Csak bús visszhangot ad nekünk.

Jobb visszatérnünk kis szobánkba,
Hol senki meg nem háborít.

Fél árnynyal önt köri a lámpa
S reánk szelíd fátyolt borít,
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Itt ajtót, ablakot bezárva,

Könynyel vigasztaljuk magunk,
Könnyinknél szívünk bajára

Jobb írt nem is találhatunk.

LEVAY JOZSEF.i
1825—1918.

Mikes.

Rodostó, 175?.

Egyedül hallgatom tenger mor-
molását,

Tenger habja felett futó szél

zligását,

Egyedül, egyedül
A bujdosók közül.

Nagy Törökországban,
Ha csak itt nem lebeg sírjában

nyugovó
Rákóczi nagy lelke az eget csap-

kodó
Tenger haragjában !

Peregnek a fákról az szi levelek,

Kit erre, kit arra kergetnek a

szelek,

S más vidékre száll a

Cseveg madárka
Nagy Törökországból

:

Hát én merre menjek, hát én

merre szálljak,

Melyik szögletébe a széles világnak
Idegen hazámból ! ?

Zágon felé mutat egy halovány
csillag,

Hol a bércek fején hókorona csillog

S a bércek aljában
Tavaszi poinpában
Virágok feselnek . . .

^ Sajószentpéteren szül. Borsodvmc -

gyében. A forradalom alatt a Közlöni/

c. hivatalos lapnak volt dclgozótársa ;

utóbb a Pesti Naplónak. Majd a mis
kolci gimnáziumnál tanárkodott

;

1861-ben vái megyei hivatalba lépett.

Borsodmegy.mok fjegyzje, majd al-

Erdély felé mutat, hol minden
virágon

Tarka pillangóként els ifjúságom
Emléki repkednek !

Ah ! mért nem szállhatok hoz-

zád, szülföldem.
Mikor minden bokrod régi ösme-

rsöm !

Mért vagy szolgaságban
Gyászos rabigában
Oly hosszú idkig ! ?

Ha feléd indulok, lelkem vissza

tartja

Az édes szabadság bvös-bájos
karja.

Vissza, mind a sírig.

Itt eszem kenyerét a török csá-

szárnak,

Ablakomra titkos poroszlók nem
járnak

Éjjeli setétben.

Hallgatni beszédem
Beárulás végett ...

Magános fa vagyok, melyre villám

szakad.

Melyet vihar ^ tördel, de legalább

szabad
Levegvel élhet,

ispánja volt. Költeményeit, melyekbl
összesen két kötetet adott ki, már
1843 óta közölték a lapok. A Kis-

faludy-Társaság magyar Shakspere-
jébe hat darabot fordított. L. Iro-

dalomtört. II. k. 53, cikk.
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S egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja fölött futó szél zúgását,

Egyedül, egyedül
A bujdosók közül,

Nagy Törökországban,
Körülöttem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában.

Tzhelyem.

Bácmit hoz a sors kedve vagy
haragja,

Bármerre száll a röpke szél velem :

Lelkem a vágymindig feléd ragadja,

Édes tanyám, nyugalmas tz-
helj^em !

A dicsség napsugaras tetin
Rajtad mereng sóvár tekintetem,

S a szenvedés rideg sötét mezin
Reményim csak tehozzád röp-

teteni.

Melletted a boldogság, félredlve
Kemény lócámon biztosan pihen.

Kit sok nagy úr, a kéjben elme-
rülve.

Nem lát, nem ismer bársony-
székibrn.

Szent balzsamát felém mosolygva
nyújtja,

Midn látja megsebhedt szívemet,
Csak egyet int, s begyógyul a seb

újra

S derülni látom ismét az eget.

Melletted én gyakran magamba
szállok

S elttem egy más élet napja kél.

Más néppel népesítem a világot.

Melynek keblében tisztább szel-

lem él . . .

S ez új világban lábamnál hevernek
A tr és nyíl, mely oly gyakorta

ért, [nek.
Nyílvesszi a gúnynak, gylölet-
Miket rám lttek, isten tudja mért.

Ölelhetem szerelmem drága tárgyit.

El nem fogulva, buzgón, melegen,
A vidámság szép holdja rám világít

És ami elmúlt, elfeledhetem.

És hol c tzhely, boldogságom
hol van ?

Mit feleljek ? ... ma itt és hol-

nap ott !

Az ég alatt minden aekély bokor-
ban,

Hol szemem sírt, hol szívem nyug-
hatott.

A múzsák boszúja.

Nemcsak a méhnek van fulánkja,

VaiL a szelíd múzsának is,

S megsínled, ha szivedbe mártja
;

Nem védhet attól ércpaizs.

Szeszélyei fejedre nnek,
Boszús ajkán harsog neved,
S átadja az örök idnek.
Mely, bár n?m élsz, rajtad nevet.

Reád figyel, ha, mint a gerle

Tavaszszal, dús lombok között.
Szerelmed álmát, ingerelve.

Tündéri szálakból szövöd
;

Dalával elmerít gyönyörben
S bubája menny felé ragad,

Hogy itt a lant,"szk földi körben,
Ne leljed föl többé magad'.
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Jól hallja az eget ver zajt,

Mely így rivall : hazám ! hazám !

Mely, hogy ha hozna is, csak új

bajt,

De üdvét, áldást nem hoz ám . . .

A léha zaj boszúra zaklat,

Hisz' rugóit látja jól

:

Boszúja néha az, ha hallgat,

Boszúja n,éha az, ha szól.

És rajtad is, te lenge költ,
Ki oldalához esküvél.

Ifjú tavasz életre költ
Fuvalmin.ál s napfényinél, —
S esküt feledve, szíved, ajkad
Elhlt iránta csendesen.

Ah ! rajtad is, fleg terajtad,

Boszút áll keservesen.

Lelked mélyin önvádat ébreszt.

Epeszt vágyat s unszolást.

Hogy t keresd, mindig t érezd.

De alakját többé n3 lásd.

Érezd, hogy hitvány semmiség az
Mind, amiért elhagytad t.
Derengvén rád a gyenge vígasz :

Múltért szeretni a jövt. x

Ellátogat még álmaidhoz.
Mintha nem volna idegen

;

Szeszélyes, tarka képeket hoz
Csendes, nyugalmas' éjeken

;

De bájoló s enyhít képe
A hajnal szárnyán elriad.

És ami fáj, s búsít, cserébe

Nappalra is veled marad.

Múzsa ! én is neved kiáltom,

Szavamra, oh, figyelsz-e még ?

Vagy köztünk is csak szó, csak

álom
Az egyszer esküdött hség ?

Itt vagy-e a közel bokorban
S csak bújósdit játszol velem,

Vagy messze röppenél titokban

S már boszúd lángol ellenem ?

TÓTH KALMAN.i
1831—1881.

Dalok.

1. Fntijül a szél.

Fütyül a szél, az id már szre jár.

Szebb hazába megy vigadni a

madár . . .

Én is mennék, de mi haszna, ha
velem

Akárhová eljön a bú s szerelem.

Széthullott az árvalányhaj, el-

veszett . . .

Bánatfelhk borítják be az eget —

Nagy sírásuk meglátszik az ugaron;
Én is széthullt nyugodalmam

siratom.

Azt kérdezi az a kedves kis leány :

Mért fáj szivem, mért vagyok oly

halovány ?

Az fáj az én bús szívemnek oly

nagyon : [mi bajom.
Mért nem tudja az a kis Irny,

^ Baján szül. ; a forradalom-
ban honvéd volt ; utána Pestre
jött Írónak s 1865—1878. ország-

gylési képvisel volt. Szerkesztette a

Hölgyfutárt ; alapította a Fvárosi
Lapokat s a hatvanas évek elején
nagyliMtásíi politikai gúny-lapot, a

Bolond Miskát. Versgyíijtemények
jelentek meg tle elször 1852-ben s

azóta többször : legteljesebb Ráth
Mór kiadása. A Kisfaludy-Társaság-
nak 1876-ig második titkára volt, s az
akadémiának is tagja. L. Irodt. II.

köt. 53. c.
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2. Boldog vollam .

.

Boldog voltam, míg bámultam
iSzzi arca fehér hamvát,
Míg csodáltam sötét haját,

Elámultam szép kis kezén,

Es hallgattam beszédének

Elcsábító édes hangját.

Oh, akkor én boldog voltam,

Amíg tovább nem gonrlnltan!.

De mióta azt gondoltam :

Oh, ha ez arc megérintne !

Ha a szép haj rám omolna !

Ha a kis kéz megölelne !

S ha az a hang, az az édes,
Azt mondaná : engem szeret
Azóta egy vágy lett lelkem,
S nivan boldo^alan lettem.

3. Sírjon, ríjjon a heged

Sírjon, ríjjon a heged,
Bánatomat sírja,

Míg a hajnal az ablakot

Be nem pirosítja.

Húzd rá cigány ! ne is állj meg »

Sötét még az éjjel . . .

Muzsikánál majd az id
Tán hamarább mén el.

Hosszú nekem az ej

Ügy szenvedem végig

Tán a hajnial az én rózsám

Szép orcáján késik.

4. Mért nem tud . .

.

Mért nem tud egy patak szólni,

Aholott én sokszor járok
;

Oh, mért nem tudnak beszélni

A hegyek, völgyek, virágok.

S kivált az én ábrándimnak
Szent tanyája, az a berek,

Mért nem mondja meg az neked,

Azt... azt... amit én nem merek!

5. Jobb is, hogy csaA"

,

Jobb is, hogy csak mint az árnyék,

Ügy kövessem életútad,

S hogy n,yomodon áld valaki,

Ezt te soha meg ne tudjad.

Men,j ... s ne fordulj soha vissza.

Oh, ne fordulj . . . mert legfölebb

Rátipornál az árnyékra,

Melv most titkon áld és követ.
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LíSZNYAY KALMAN.^
1823-1863.

Édes liazám.

íldes hazám, hová lett a jó kedved,

Ez a híres, rózsapiros örömed ?

— Tán ehneii'í. a zöld erdre
Vadrózsának,
Vagy ki a szabad mezre
Kis madárnak.
Ez az erd reménységed
Zöld erdje,
Ez a madár kikeleted

Hirdetje.

Édes hazám, ne légy olyan szomorú,
Jó az isten, majd eloszhk a ború,

A sötét felhbül a nap
Szépen kigyúl :

S rád az áldás, béke csöndes

Esje hull.

Vigadj, hazám ! szívem szentje,

Legdrágábbja
;

A szomorú fzfának is

Van virága.

VAJDA JAN0S.2

1827-1897.

A virrasztók.

Itt a nagy halott elttünk.

Kiterítve mereven
;

A hideg, a téli éjben

Csillagoltó sötétségben

Mi vagyunk még éberen.

A sírásban elfáradt már
Valamennyi jó rokon.

Talán mi se volnánk ébren,

Hanem mert a torban, éhen

Rágódunk a csontokon.

A csontokon se rágódnánk.

De hát — ez a kenyerünk :

Nem maradt ránk dús öröksége

Fizet minket a nemzetség,

Ha sírunk, énekelünk.

Már maholnap ez se kell majd :

»Elég volt a gyász, a dal

;

Ami megholt, föl tí^em támad.
Haszontalan miniden bánat

!

Hajrá étel, haj ital.«

^ Herencsényben szül. Nógrád vár-

megyében. Elbb megyei hivatalo-

kat viselt, azután a forradalomban ka-

tonáskodott,majd az osztrák seregbe

soroztatott be. Korán fellépett a köl-

tészetben s több gyjteményt is

(Palóc dalok, Madarak pajtása) bo-

tsatott közre.
- Pesten szül. Székesfehérvárott

és Pesten tanúit. Elbb gazdatiszt
volt, a forradalomban honvéd lett,

utána az osztrák sereebe soroz-

latván, Olaszországba került. Egy
év múlva megszabadult s azóta Pes-

ten a politikai és szépirodalomnak
élt. Költeményeinek els gyjteménye
1856-ban jelent meg ; teljesebb 1872-

bl a Kisfaludy-Társaságé, melynek
tagja volt. Irt nagyobb költi beszé-

lyeicet is s több politikai röpiratot.

Lásd Irodalomtört. II. köt. 53. cikk,

3 E költemény a hazának és költi-
nek allegóriája az elnyomatás éveibl.



Ilyen szelet hallunk is már !

Ki legtöbbet örökölt,

Annak van a legjobb kedve
Ott van a múlt elfeledve,

És eladva az a föld,

Hol pihennek a nagy sök,
Kik szerezték verkön
Azt is, amin k mulatnak . . ,

Idegenek jól aratnak
Vértl ázott térökön.
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A nagy tenger éjtszakába

Ki-kinézünk olykoron :

Mert nem tudjuk, hány az óra,

Hallgatunk a kakasszóra.

Merengünk egy csillagon.

Jó reraénynyel, vak reménynyel

:

Hogyha megvirradna már !

De a hajnal csak nem pirkad,

S amit látunk, az se csillag :

Bolygó fény, vagy fénybogár.

ök alusznak szépen, mélyeii,

Ébren már csak mi vagyunk !

Ök alusznak, s nem álmodnak,
Mi virrasztunk ébren, haj, csak

Ébren is mi — álmodunk.

Álmodunk mi hihetetlent.

El se merjük mon^dani.

A holt szeme féUg nyitva.

Hátha még nem volna halva

S lehetrte még valami . . .

Es csak oly csöndes ne volna,
De ez úgy fojt, úgy ijeszt . . .

Dalunk is már egyre fárad.

Alig ad még bátorságot . . .

Égen, földön semmi nesz . . .

Szempillánk is csukhk immár .

S ha az álom elnyomott,
S mi is alszunk, boldog isten

:

Akkor aztán kés min'den —
Mozdulhat a tetszhalott ! . . .

A Sirániokljól.

Száll a hegyre barna felh.

Zúg alatta már az erd
;

Észrevétlen langy lehelet

Rázza a faleveleket.

Hajaszáli a vadonnak.
Hervadt levelek szállongnak

;

Fecske földet szán.tva röpdes.

Minden oly mereng, csöndes.

Erd, mez, merre nézek.
Egy nehéz, bús elérzet

;

Hosszú árny kisért a réten^

Szél sóhajt az erdn, méíyen

Valami nagy, rejtett bánat
Fogja el az egész tájat

;

Az a bánat, mit az ember
Érez és nevezni nem mer

;
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Az a nagy bú, amely tcgccl

Vádol, örök ri,agy természet,

Mely kiégett szívvel kérdi :

Mért születni ? minek élni 1 .

TOLNAI LAJOS.i
1837—1902.

A szegény vándorló leíjéiiyröl.

Rongyé vagy mi látszik a falu

árkában ? [bátran !

Én istenem, bizony rongy lehetne

De mikor feje van, hogy lenne

ronigy szegény
;

Nem rongy az, nem rongy az :

egy vándorló legény.

Vergdik, didereg, úgy süt a nap
pedig;

Két szeme, ajaka, de csak hide-

gedik. [alján,

Amott a kert végén, a káposztás

Egész megsajnálja egy szép fiatal

lány.

Oda megy melléje, szépen meg-
szólítja :

»Az a jó úristen majd csak meg-
gyógyítja.

^
_

[jen —
Sohase búsuljon, ne féljen, ne fél-

Nokem is van ám egy katona
testvérem.*

S fogja a kezénél, úgy viszi, vezeti,

S oda bérit jó puha ágyat vetnek
neki.

Éjfél után sebes es kerekedik. —
Fölveti a legény üveges szemeit.

Ügy kérne valamit, úgy mozogna
szája :

»Levelet, levelet Stiria országba,

Stiria országnak egy kis falujába :

1 Családi néven Hagymásy. Györ-
könyön szül. Tolnavmben, Nagy-
krösön Arany János tanítványa
volt, kihez a költészetben is szoro-

san csatlakozott. Tanárkodott a pesti

ref. gimnáziumban ; 1868-ban Maros-

Ottanis, annak is egy kis utcájába.*

Szabados Zsuzsika fogja a levelet,

Sr könnyek között hogy írja eze-

ket : [vagyok nagyon,
»Beteg vagyok, mátkám, beteg

Vagy látsz többet vagy sem, ked-

ves szép angyalom !

Menj el az apimhoz, mondjad,
azt izenem : [kem

;

Fekete koporsót csináltasson ne-

Mondjad az anyámnak, azt mond-
jad legalább :

Soh'se kérdje miért, csak sírja ki

magát,
Sirasson valakit tiszta szive szerént,

Valami elveszett, szegéiyy mes-
terlegényt.«

Szabados Zsuzsika nem hallgat,

csak írja.

A levél végire ezen szókat írja*

»Mégis ne sírjatok, ne is búsul-
jatok,

Siratlan, temetlen, itten sem ma-
radok.

Lesz nekem koporsóm sárga szeg-

gel verve, —
Rajta lesz nevem is aranynyal

kiverve —
Lesz tudom olyan is, aki rám

borúi még, [volnék.*

S elsirat, mintha csak a testvére

vásárhelyre költözött, hol lelliészi

hivatalt viselt ; majd tanárnak és

iskola-igazs;atónak jött vissza a f-
városba. Egy kötet költeményt s szá-

mos regényt s beszélyt adott ki."

L. Irodalomtört. II. kötet 53. cikk.
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ARANY LASZLO.i
1844-1898.

A Délibábok Hsébl.

Tisza-zug.2

, , . . Bátyja otthon ölel ka-

rokkal

Fogadja a várva-várt jövevényt
;

Kínálja papra-morgóval, borokkal,

Hoz friss cipót, hideg kolbászt,

lepényt.

Aztán pipát tölt rátermett marok-
kal,

Asztalra helyez egy öblös edényt,

S pipázva, iddogálva is vegyest,

Beszélgetés között eltelt az est.

Másnap Balázs szétnéz az agg-

legéi),yes

Tanyán ; áh, mily kietlen, idegen !

Koiigó szobák, kis ablakok, szegé-

nyes
Bútorzat, régi puska egy szegen,

Nagysárkemence( a gzre kényes).

Könyvtár gyanánt naptár lóg zsi-

negen.

Bzhödt cselédház, füstös konyha,
pitvar, [udvar.

Gazos kert, rongyos ólok, sáros

Ásítva ácsorognak jobbra-balra

Pár vén agár s néhány lassú cseléd,

És bátyja szidja — borsót hányva
falra —

Kir^ek kezét, k'.nek lábát, belét

;

Vagy »béle istenét«. »Hopp, erre-

arra !

Kész lesz-e minden, lesz-e jó ebéd ?

Sok renyhe nép ! Holnap mind
elcsapom. [napom.

«

Nem mondtam-é : ma lesz a név-

1 Arany János fia. Született

Nagyszalontán, Jogi folyamot vég-

zett s a Földhitelintézet egyik igaz-

gatója volt. A Kisfaludy-Társaságnál
két ízben nyert jutalmat Elfrida és

A délibábok hse c. költi elbeszélé-

seivel ; az utóbbi névtelenül jelent

meg 1873-ban ; ugyané társaságnak
Shakspere- és Moliére-fordításában,

valamint újabb népköltési gyjte-
ményében kitn része van. Különös

kedvvel foglalkozott népmeséink gyj-
tésével és fejtegetésével.

2 A negyedik szakaszból. Hübele
Balázs, miután a külföldet összejárta
sok álmában csalódva, sok légvára
fell kijózanodva, sok tervébe bele-
unva, a kiegyezés után hazatér. Le-
mond ábrándjairól s gazdasági ügyek-
re, hasznos munkára akarja szánni
erejét.
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S valóban gylni kezd üdvözletére

Egész vidéknek színe és java.

Els, ki már korán reggel hetére,

A peckes agglegény : Horpasz

koma,
ö a vidéki ifjúság vezére.

Ki mindenütt, csak otthon nincs

soha,

Magát s lovát a környék tartja

ki, —
Utána meg jön mindjárt Szij

Muki.

Muki kemény fiu, de most baj

érte.

Gyengélkedik szegétíy, köhög, be-

teg
;

Egy bácskai legény ]ött a vi-

dékre.

Mulattak együtt, volt egy kis

peték,

Megettek gyertyát, lport, szöszt,

de végre —
Amaz valódi bácskai gyerek —
ölom-golyókat is kezd nyelni

sorra,

Nyelné Muk'.nk is, ám torkára

fórra.

Jön Vermes úr is rozzant vén
batáron.

Mely szíj-rugón erre-arra hiAtál.

ö a legnagyobb úr ott vagy tiz

határon.

Csak pénze nincs, mert mindig
nigyba fundál,

Termésit el nem adja semmi áron,

Számítja szüntelen, hogv ára mint

áll,

örökké háborús hirben bizik,

Mig vermeit mogrou*^ja a zsizsik.

Egy percre majd Szikár úr is be-

hajtat
;

öt száz felé száz dolga kergeti
;

Ügyvéd s kup^c : vesz, ád, peri,

végrehajtat
;

Mondják, hogy a zsidót is rá-

szedi
;

Megcsal, ha bir s aztárPszid, hogy
te csaltad

;

A hír sok cifra dolgát hirdeti
;

De bár gyalázzák s megvetik ti-

tokba',

Trik maguk közt, mert port dob
nyakokba.

S most egyik a másik nyomát
taposta.

Ki önkényt jön, kit hajt a szél

s es
;

Sok jót kivánó Marci, Jóska, Pista

(Köztök Etelka ^ férje is, Dezs),
Majd jönnek a pap, rektor s holmi

kosta ,2

Egy pár cigány is — névnapot
les. —

így egyesülve alkot szép egészet

Tisza-zugban a tudomány s mvé-
szet.

És jöttek, ámbár lassúbb kénye-
lemmel,

Tiszánk mentének s alakjai.

Mint az ember messze földre

nem lel.

Er, egészség prototípjai
;

Gyönyörség csak rá is nézni

szemmel.
Hogy megtömik dolmányát tagjai.

Mily domború mell, arasznyi

vállú,

Baglyas, de vas fej, borzas

szakállú.

E vas fej a fokos-csapást kiállja.

És éppen oly kemény, makacs
belül

;

Üj eszme vagy reform nem
ideálja,

Nagy ügy legyen, miért fel-

hevül.

Elébb az eszmét jól belépipálja

Magába, rajta hosszasan el-j,

Nem rest, de biz' nem is izeg,

mozog.
Nem nyargal elv terén, csak úgy

kocog.

1 Balázsnak ifjibbkori szerelme.
» Alsóbbrend falusi tanító, féligmcddig gúnynév,
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arra nem kevély, haNem

De büszke rá, hogv úr, bármily

szegény.

Csak úgy beszél magáról : »Mink
parasztok* —

{Pedig nyomán a sujtásos le-

gény).

Nagy cimre nem vágy, mert az

drága maszlag,

S gúnyolja is, de szíve rejtekén,

örül, ha Pesten pénzét szórva

szórja.

Hogy érte a pincér megnagysá-
golja.

Különben otthon eltanyáz ma-
gában,

Az si földet szántja és veti.

Panaszkodik, sok pót-adó nya-

kán van.
De megfizet, ha nem kerülheti

;

Izgágaság nincs a vér-alkatában,

Szociolog-ábránd sem kell neki.

De, bár nem elvbl, sem tapasz-

talásból.H forradalmár , mer szokás-

ból.

Nagyapja, apja, másfélszázad óta

Mind nagy kuruc volt s erre

hiú
;

Hozzászokott s — quo semel est

imbuta,
Ssrvabit testa odorem diu,

S mikor fülébe sír egy régi nóta,

S elönti keblét titkos honfi-bú,

Ügy elkárorakodik a szent hon-
ért, —

Talán maga sem tudja, hogy
miért.

>89

S névnapra ott még számosan
begylnek,

S aztán elé kerül sok jó ital,

Éi fölriad, — midn beléhevl-
nek —

A »jaj be huncut« és a többi dal.

Nem nagy gyönyör biz' ez ze-

nészi fülnek.

Egy dúdol, a másik nagyot rival, —
Di bár a bass el-eltér a primótól,

A honfi érzelem sokat kipótol.

Balázst ölelgetik, nap hse köz-

tük.

Kikérdezik, kört alkotnak kö-

rüle :

— Az angolok hát úgy-e nagy
különcök ?

— Hát a miniszter gyapjúzsákon
l-e?

— Jó-é a plumpudding, a wisky,

böfsztök ?

— Calaisig a nagy tunnel sike-

rl-e ?

— Hozott-e bicskát s más efíéle

cikket ?

— Miféle játék az a híres cri-

cket ?

Közben meg »kabai asszonyt « idé-

zik :

Egy-egy kvaterka bort beönte-

nek,

Aztán egymás keserveit tetézik,

Jog-eljátszás miatt kesergenek.

Az elvesz hazát búsulva nézik.

Forognak ajkukon az »istenek«, —
Majd szétoszolnak, pár dalol s

iszik,

A többi meg vitáz vagy íerLli-

zik.

Balázsnak oly viszás most e mulatság.
S emléke össze-vissza eltndik :

Oh, mennyi ser, de mennyi vadság !

BcöUiy : Iiüd ilomtörtónct. II. 19
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ENDRÖDI SÁND0U.1
1850-.

Visszavárlak.

Jön óra, mikor visszavárlak . . .

A. rezg búcsúzó sugárok
Egymást csókolva, lágyan, szépen

Simulnak el a tiszta légen.

Csobban a tótükör hulláma,

Inog, bomlik az erd árnya,

Tévedt madár sikítva szálldos,

Kavarog, még egyet kiáltoz

S lehull a holdfényes habokba ;

Távol valami lassú ének
— Mint hogyha hárfát penget-

nén?k —
Szól titkos vágytól áradozva

;

Azután csend lesz és sötét lesz,

Sugár, dal, elszállnak, kivesznek,

Csak szívem bágyadt tüze resz-

ket.

Csak lelkem sejt, emlékszik, érez,

S azt hiszem, most fog jönni ár-

nyad, —
jr>])nöd kell ! Várlak ! Visszavár-

lak !

Jönnöd kell ! Itt a bvös éjjel.

A temetben, szerteszéjjel.

Halványan, holdfén,y- s köd-

ruhában
Susrgó szellemek bolyongnak...
Nekem meghaltál ; ez nem álom

;

Köztük vagy — óh tudom, hogv
ott vagy !

Fény nélkül, fázva, koszorútl n

L-^beg-z, bolyongsz a légi útban

S panaszra nyitnád hervadt ajkad',

Jajdulnál, szólnál — mindhiába I

Nálam a titok oldó zára,

Melylyel talán még megválthatlak :

Az irgalom, mit nem érdemlesz,

A feledés, mely üdvöt adna
A szó mely áld és megkegyelmez.
Bár szörny váddal vádolhatna,
Oh, minden, ami megbocsáthat —
Nálam van s várlak, vissza-

várlak !

Jönnöd kell. Kétes félálomban,

,

Mikor a lámpa végst lobban
És künn, a véghetetlen éjben
Viharos hófelhk robognak :

Felesküszöm a mély pokolnak
Hatalmait, és visszakérem

A hazug álmok koldusron,gyát,
Bneid', gyilkos szemed éjét.

Mindazt, mik lelkem megrabolták
S liitem, bizalmam összetépték . . .

Szövetkezem az iszonyattal,

Hogy keljen s törjön ellenedre,

Átkozlak rettent haraggal

Boszuló láztól sújtva, verve
;

Reszkess ! . . .

Ne félj ! ah, szivem vérzik,

Bolygók, csitítva küzködésit.

Szemembe csön,des köny szivá-

rog —
S csak várlak, ismét visszavár-'

lak !

A KIJIILC XOTAKiíítL.

Mi (loboíj, mi /.oI-.<)<j

Mi d(/iji g, mi zoko^

A fekete éjben,

Vadonat erdség
Sr sötétjében ?

1 C aládi n ve : K:pricz. Viszprém-
b- n született s egy Vörösmartyról írt

pályanyert s költeményével már fe-

liéivári d áU korában kitnt. Ucsz-

Valami nagy bánat
Jár ott epedrn —
Magyarország szive

Dobog az erdkben.

szabb hírlapírói munkásság után
Nagyváradon tanárkodott, majd a
képviselház naplószerkeszljc lett.



201

Földönfutó népség;

Hazátlan kuruc-had

Sötét nóták mellé

Véíkönyeket hullat.

Jajjá fölsirámlik

S el-elhal ertlen —
Magyarország szíve

Zokog az erdkben.

Kárpál fölött csillagos iiiáii,

Kárpát fölött csillagos mán :

Rákóczi áll fenn az ormán,

Ügy áll ottfenn a magasba',

Mint egy él tilalomfa.

Elveszi trombitáját —
Zúg belé az egész Kárpát,
Megmozdul a tenger szálfa

Sok bujdosó katonája.

Nagy Rákóczi trombitája

Az Ítélet harsonája :

Feltöri rá nagy sírboltját

Egész halott Magyarország !

A bujdosó Rákócziról.

Amerre bujdokol
Erdn, hegyen át :

Ne mossa le zápor
A lába nyomát.
Avarba ne rejtse

Levéltakaró.

Szél el ne söpörje,

Ne födje be hó.

rizze meg ép.n
A sürü vadon,
Maradjon sugaras

Mindig az a nyom,
Minden kis porszeme
Sértetlen álljon —
Hogy jóságos Urunk
Visszataláljon !

KISS JÓZSEF.
184:3-.

Rabasszony.

Viszik a rabasszonyt a bírák elébe :

»Ülj le, te rabasszony, a vallató

székre !« —
Suhogó selyembe, talpig feketébe.

Ügy lép a rabasszony a bírák elébe.

»Rekettyés tövébL-n, süpped avar-
" ban.

Szent Iván napjára, harmatos haj-

nalban

Halva lelték urad, — kés szivébe

mártva
;

Ismered ezt a kést, Nemes Nagy
Zsuzsanna ?«

«Ismerem, ismerem ! Esztendej;;

nyáron [párom,

Nagy Oláhországból hozta iiá ka-

Rubínttal, gyémánttal a nycL
kirakva.

^ Mezcsáton szül. Borsod m-^yé- 1 rektornak, innen kezdve költészet r

ben, Debrecenben iskolá/talái^át szc-
]

mind magasabbra emelte ncpszer-

génvség" miatt abba k Uett hagynia i eégb n ; a Kiífalvdy-Tár?aí:ág is tag-

és tanító- kodással k-rste k ny rét. i jává választotta. 1 9j tói a Hét e.

1868-ban jött Pestre nyomdai kor-
j

ii-od. lapot szerktszti.

19*
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Babonás hit ellen — én kértem . . .

adta !

Arany idk jártak ! . . . kertem
rózsafája

^Akkor állt, akkor volt teljes vi-

rágjába'.«

Suttogásba olvad csengése sza-

vának,
Rokolyája selymén tndve bab-

rálgat.

Megyeház ablakán a verfény árja

Betör és odatüz bársony homlo-
kára.

Bársony homlokára, fiatal arcára,

Székül bíráknak szomorúsá-
gára . . .

Hozeá nyájas szóval fordulnak,

úgy kérik :

»Mondja el kegyelmed eleitl végig«.

Feláll a rabasszony, mint a nád-

szál, lenge,

Bánatosan tekint körül a terembe'.

». . . Húshagyón hirdettek, húsvét-

kor eskettek.

Egy hétre, kettre száz hírt rebes-

gettek.

Amerre csak jártam, amerre csak

keltem, -

Szánó pillantással kísérgettek en-

gem.
Jöttek a szomszédok : Zsuzsikám,

tubicám ! [ahány.

Csapodár az ember, csapodár mind
Az egyik azt mondta : Eszein a

szépséged !

A másik azt mondta : Nem ér-

demel téged. [laki,

Megkönyörült rajtam végtére va-

Sv.vembe nyilaltak öldökl szavai :

»Gyümölcsös kertednek tolvaj m^a-
j

szedje :
|

Alszegi Borbála, — régi szeret jl-.^
j

Jött az uram este c^ókszomjas
ajakkal.

Elfordultam tle sért iszonyattal :

»Hogyha minden tenger vize rád

zúdulna, [hullna,

Hogyha minden felh zápora rád

Egyebet se tenne, osak tégedet
mosna,

Attól az asszonytól tisztára nem
mosna !«

Bokát-ver hajam kezére csavarta,
Ldiom-vállamat fogával tneg-

marta
;

Végesvégig hurcolt cselédim láttára.
Házból az udvarra, udvarról a

házba.

Homlokom a padlót véresre sikálta

:

Mind nem fájt, csak egy fájt :

Alszegi Borbála !

Odahagytam éjjel az özvegyi ágyat,

Felhúztam kopogós karmazsin
csizmámat,

Bafüztem aranyos, drága váll-

füzmet,
Felkötém sávolyos török keszke-

nmet,
Kebelembe rejtem rubintos kis

késem . . .

Alszegi Borbála ! Most vigyázz !

légy résen !

Csali patak partján ott alant, ott

alant,

Párosan turbékol a galamb, —
vadgalamb !

Eti is oda tart ék, rekettyés aljába.

Nekem is kedves ám vadgalamb
bugása !

Eu istenem ! Mért is vetemedtem
arra.

Hogy én lesbe álljak, mint valami
vadra !

S/eretje helyett — iszonyú ha-

lálra

Ilubintos kis késem uramat ta-

lálta.

Mi\gvédte testével— aki nem ér-

demli . .

.

Eii, a megalázott ; — engem nem
véd senki.

Minden gazdagságom oda adnám
érte.

Minden búcsút, oltárt sorba jár-

nék érte : [szer fölkelne

Hogyha verne, verne, — még egy-

l'Miital életem egyetlen szerehno !«
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Ó mért oly késn

ö mért oly késn, levelek hullása,

Daru távozása idején :

?ilért nem találkoztam rózsanyi-

láskor,

Hajnalhasadáskor veled én ?

Mért nem hallgathattuk édes-

kettesbe'

A pacsirtát lesbe', te meg én ?

Miért nem találkoztunk a mámor.
Az ifjú álmok idején ! (a vágyak,

SZABOLCSRA MIHÁLY.^
1862 -.

Salzburgi csapszékben.

Nem a Tisza partján fekszik ez a

csárda,

Benne halovány sör, nem piros bor

járja.

A nagy asztal mellett sváb legények

ülnek,

Egy verklis valami
Nótát köszörülget.

Folyik a sör, a szó — mignem
összevesznek.

Szeret, vetélytárs egymásra is-

mernek
;

Egymásra ismernek, de tenni nem
mernek,

Vidám verkli-szónál

Csak iigy veszekednek ! . . .

Ha ez a csárda a Tisza partján

volna :

Arról a leán}TÓl kevesebb szó

folyna
;

Az is, ami folyna, tudom másként
folyna,

S idebent azóta

Csak egy legény volna !

Dal a kis Demeter Rózsikáról.

Uram, a telet Te formáltad,

A zivatarnak Te adsz szárnyat . . .

S gondod kinek kiterjed minde-
nekre.

Tudod-e, hogy meghalt az este

A kis Denieter Eózsika ?

Még bizonyosan emlékszel rá.

Maga az élet lehellett rá.

Szép szeme mosolygott unos-

unatlan.

Ott ült mindig az els padban
A kis Demeter Rózsika !

S óh, hogy tudott kérlelni Téged,

Az ártatlan, ki soh'se vétett.

Anyja, az esztends nagy beteg-

ágyon,

Biztatta, hogy Téged csak áldjon
;

Mert Te az árvák atyja vagy.

. . . Hozzánk a város nagy közel

van
;

S ma mégis ugy lelték meg holtan.

Anyjának orvosságért tipegett h",

S jövet a vihar útba lepte

A kis Demeter Rózsikát.

1 Ö-Kécskén Pest vm. szül., ii'n 1 Theologiai tanulmányait Genlb n t^s

szegény családból, úgy hogy a dtb-
\
Párizsban fejezte be, honnan már mint

r'c ni kollégiumban tanításból és 1 ismfrt költ tért haza. Jeknleg tc-

pályadíjaiból tartotta fenn magát.
[
mesvári klkész.
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Keze még öisze volt kulcsolva,

Aliog7 az orvosságot fogta,

S ott is, tudom, a végs pilla-

natba,

A >>Mi atyánk«-ját morzsolgatta,

A kis Demeter Rózsika.

... É3 most nekem kell majd fölette

Hirdetnem, Uram, hogy bölcs vagy
te ! [tétlen,

Hogy jó vagy, és irgalmas véghe-
Hogy végig ott volt kegyelmedben
A kis Dameter Rózsika.

Én Istenem, óh feddj meg engem.
Hadd tudjak hinni rendületlen !

Nehogy majd én is pogány zokogással.

Oda boruljak vétkes gyászszal,

A kis Dánieter Rózsira !

VARGHA GYULA.i
1S53-.

Játszi szeszély.

Játszi szeszély ez, vagy félénk szerelem,

Mely játszik örökké, leányka, velem ?

Mint délibáb, melyben míg fürdik a táj,

C.-ak hí csalogatva s csalfán tovaszáll.

S két szép szemed úgy ég, mint nyári nap ég,

Elfonnyad a f is, forr, lángol a lég,

S a csalfa, tün'ékeny habok közepett
E szomjú szegény szív halálra eped.

Rákóczi temetése.

Ezernyi szép csillagtól ég
A menny kék sátora

;

Hullámit lágyan rengeti

Az alvó Mármora
;

Egy gálya úszik csöndesen
A tengeren tova.

Vitorla jó széltl dagad.
Az evez pihen,

A gályarab, mint kdarab,

1 Káván, Pest vmben szül., régi

nemes családból. Iskoláit a pesti ref.

<íimnáziumban és a jogi egyetemen
végezte. Dalaival korán fellepett a
Budapesti Szemlében. Majd egész pá-
lyáját az orsz. statisztikai hivatalban
íökölte, melynek igazgatójává cmel-

Ül némán, hidegen . . .

Középütt feketébe vont
Koporsó, dísztelen.

Ott Csáky és Mikes s néhány
A bujdosók közül.

Koporsó mellett komoran
Födetlen fejjel ül,

S fejdelmükért titkon kezük
Egy-egy könnyet törül.

—

kedett. Nemrég a kereskedelmi mi-

nisztérium államtitkára lett. Az aka-

démia jeles közgazdasági munkáiért
választotta rendes tagjának ; a Kis-

faludy-Társaság költi érdemeiért tag-

jává és titkárává.
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Néznek az éjbe mereven . . .

A víz tompán zuliog,

Oldalt búsan sötétlenek

A parti ciprusok,

S az éji szél a habokon •

Szomorú dalt susog.

Néz Csáky, néz — s a barna viz

Ügy tetszik ; vérpatak
;

A hsi harc :. gyász és kudaíc,

Eltte vert hadak . . .

Mikes szerette jó urát,

Rákóczit látja csak.

Öh, érte bujdosik csak itt,

Hol kenyeret az ád,

Ki sokszor dúlta vak dühvel
A szép magyar hazát,

S magyar raboktól vonva jár

Az evezs naszád.

De érzéketlen l a rab,

Kit rongy alig takar,

Mind torzalak, csapzott hajak.

Kitárt níell, puszta kar
;

Szül hónát és otthonát

Rég elfeledte, haj !

Nagyot kanyarul a hajó

S feltnnek hirtelen

Sztambulnak fényes tornvai.

A hely, hol jeltelen

Sírjába tér a bujdosó,

Megfáradt fejdelem.

É::- Csáky nyög : »öh, hs urunk,
Idegen föld takar !

Jöttment az úr s téged kitúr

Hazádból is, magyar.
Véred- s javfdban kényeként
Tiu-kál a bsz agyar.

Leáldozott, végkép, fogyó

Reményünk csillaga.

Nincs már remény, török segél}

Meg nem segít soha,

S láncát letépni a magyar
Ertlen egymaga !«

Majd felzokog a hü Mikes :

»Védelmeznk, atyánk !

Mért hagysz el óh, kik tégedet

Soha el nem hagyánk.
Miért borítasz ily n,ehéz,

Nagy bánatot reánk ? !

Nálad nélkül pásztortalan

Elszéledt nyáj leszünk.

Török föld várja csontjaink !

Jobb is, ha itt veszünk,

S török segélyt, átkúl, szegény

Hazánkra nem viszünk.

«

Nyugodt az éj, elült a szél,

Vitorla nem dagad
;

Török tiszt fü'tye feísüvít

S az ötven gályarab

Emelkedik egy;-;zerre mind
Es evezt ragad.

S sorban a sok nehéz biTnci

Megcsördül a rabon,

A nagy lapát suhogva Vc'g

}^-irázdát a habon,
É-5 meg-megrántja iszonyún
A kart, mely rajta von.

És csörg a láncz és hörg a

Mi szörny gyász-zene !

S mintha a csillagok közül

Búsan tekinteíie

Rabokra s bujdosókra le

Rákóczi szelleme.

mell

Római elégia.

Ily arcot én már láttam egykor, régen,

Csakhcgy a régi barna voít,

S ez szke, mint a fényes hajnal-égen

A híg aranyban úszó nyári felli.

Oh, szívem akkor vágyban haldokolt,

Most csöndes, mint a tó, ha nem borzolja szell;

S amint fölötte lassan ellebeg.

Nyugodtan tükrözi a rózsás felleget.
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Jobb is talán, liogy elmiilt ifjúságom,

A perzsel vágyak kora,

Sorvadtam a magam-szitotta lángon,

Szivem nyugalmat nem talált soha.

Szerelemért s dicsségért epedtem,
Elérhetetlen álmok bvé csalt,

S minden nap egy-egy új reményt temettem,
S dalból nem font kezem virágos ravatalt.

Hol a vulkán, lángját az égre hányó ? . . .

Többé nem zaklat és nem z
A mindenséget átlobogni vágyó.
Vad, féktelen titáni tz.
Alkotni már nem hajt az ösztön,

S medd ábránd ölén nem ernyed már erm,
Arcomat könynyel sem fürösztöm,

Hogy tétlen elszállt szép idm.

Egy fájó érzés néha-néha
Átsóhajt mégis lelkemen :

Ajkam ha nem lett volna néma.
Dicsben ragyogna most nevem.
Mért is nem öltött testet annyi eszme ?

Bimbóból mért nem nyilt virág ?

Mért tnt el, semmiségbe veszve,

A bennem élt tündérvilág ?

De lelkem már hamar kibékül.

Mért égne vádban, mint valaha rég ?

Élveztem a vajúdás kínja nélkül

Az alkotás szent gyönyörét.
S mindegy az önmagát újító végtelennek,

Míg percként ezredév tn ezredév után :

Akár a porba' lenn nádszállal ír a gyermek,
Akár Mózest farag márványból a titán.

KOZMA ANDOR,^
1861-.

A fecskefészek.

Egy fecskepár az ereszünkre szál-

lott,

örültek rajt' a gyermekek —
És épített a karcsú fecskepár ott

Egy kedves fészek-remeket.

Gyermekhadam kiosont reggel,

este,

— Melegre fordult már a nyár —
S mosolygva,csendben egyre nézte,

Hogy mit csinál a két madár, [leste.

1 Kozma Sándorn k, a nagy emlék
koronaügyésznck fia. Marcali an, So-
mogyban szül. Pápán és Budapest n
tanult. Az Els Magyar Általános
B ztosító-Tár aság szolgálatába lépett

s utóbb ftitkárává lett, majd or-

szággylési képviselvé, a Kistaludy-

Társaságnak pedig titkárává. A Ma-
gyar paraszttal 1890-b?n akad. díjat

nyert. Koboz kránikáit 1S9j óta irja.



Az egyik ott ült hopgzasan a

fészken,

Ez volt a fecske-feleség
;

A férj, az elcikázott nagy merészen

S ha megjött, volt b eleség.

Egy reggelen a gyermekek ujongva
Táncoltak a fészek alatt

:

A fészekben négy fecskeíi szoronga

S tátogtak, mint a kis halak.

Elment már anyjuk is, de sose'

messze.

Hogy elhárítsa, baj ha van —
S mikor apó is megtért az ereszre,

Mind ettek, ittak nagy vigan.

207

Mi zsellérek voltunk csup:'.n a
házban,

A háziúr egy nap belép —
S hej , ennek én hiába ma gyaráztam

,

Hogy milyen szép a fecske nép !

»PusztulnÁok kell, házbért nem
fizetnek,

Mi jusson laknak falamon ? . . .«

S leverété a fészket az eretník,

A gyermekek sírtak nagyon.

A négy fiók a fészektörmeléken
Tört csonttal végst pihegett,

Apó, anyó ott körözött a légben^

Keresve fészket, gyermeket.

A feleségem véletlen kimégyen.
Néz és szemén, ím, könnye ing

:

». . . Csak legalább ne lettek volna négyen
Épen, miként a mieink !«

A Carthagói harangok.

A pápai öreg kollégyiom terme

Csupa vén diákkal zsúfolásig lelve.

Ajkuk néma, mint a faragott képeknek.
Pedig vereked vad fickók lehetnek :

Több homlokon, arcon beforradt sebhelyek,

Kemény hideg-vasra valló emlékjelek
;

Van kinek hiányzik félkeze, féllába . .

.

Ilyenek is járnak Pápán iskolába.

Ki históriában kutat világeszmét.

Tudós Bocsor István professzor tart leckét.

Tavaly Debrecenben még Enying követje.

Alig egy féléve még tömlöcre vetve.

Most Bécs kegyelmébl, rendrtl figyelve.

Megint hathedráján a hatalmas elme.
Tilalmas részére a honi történet.

Hanem Carthagórul s Romárul beszélhet,

lm, beszél is bven ékesszavú ajka.

Visszatért diákok szomjan csüngnek rajta.

. . . »S a dics Carthagó, mondja a professzor.

Végs viadalra keseredett ekkor.

Ezer éves múltját üti vala arcul,

Hogyha lemond gyáván a rátukmált harcrul.

Maga dölyfös Róma egyedül ha támad,
Nem gyz hs haragján Carthagó hadfuiak.

Barbár Massinissa, gaz numid szövetség,
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Ez pscsételé meg Cartliagó elestét.

Ám Carthagó népe a bús végveszélyben
Nagyszer halálra buzdult föl kevélyen.
A nemzeti zászlók lobogtak kibontva,
Tódultak alájuk, ntt a had naponta.
Carthagói férfit asszony nem marasztott.

Hont védeni mentek urak és parasztok,

Kereskedt üzlet, mesterembert szerszám
Nem kötött le többé, — beálltak ezerszám.

S a zsönge diákok az iskola padját
Fegyverért esengve önként oda hagyják . . .

Ö, a boldog ifjak, ép ers legények,
Mint irigylik ket rokkant lábú vének !

S ezek is elmentek, nem sújthatva mással,

Sújtani az ellent bátor, bölcs tanácscsal.

Talpra pún ! Fegyverre ! Ne hagyd s hazádat !

Nincs kard 1 — Egyenesre igazítsd kaszádat !

Niiícs elég húr íjra, hogy nyilad röpítsed ? —
Von hajuk a nknek, kösd rá s azt feszítsed!

Lelkes honleányok örömest lenyírják, —
S szereli aranyhúr a harcosok íjját.

De a hadhoz pénz kell s Carthagónak nincs már,

Rég rabolja Róma, kiürült a kincstár.

Carthagói delnk, híres csodaszépek.
Viselnek gyémántot, igaz-gyöngyös éket.

Smaragdot, rubintot, zafirt, amethystet,

Napkeleti topázt, díszét minden dísznek —
S most leszedik sorra, ami rajtuk drága
S közkincsül teszik le hónuk oltárára.

Ö, szent hazafiság magasztos tz-láza !

Az egész Carthagót felgyújtja, felrázza.

Mindent a hazáért ! . . . S kiki egyet értett :

Sem Isten, sem ember, — els a közérdek !

Bástyakért tornyot, templomot döntöttek
És a harangokból ágyukat öntöttek ! . .•.«

Mily prelekció ez ? Ügy zeng, mint az égbolt . . .

Eszmél a professzor, elhallgat, — elég volt.

Hogy is volt ? — Carthagó, harangok és ágyú . . . ?

Mily anakronizmus, tudatlan és bárgyú !

S mégis : a teremben nem mosolyog senki.

Csönd van , , , tüzes arcok . . . s könnyezik mindenki.
Nem szól a professzor ; ha még szólna : torkán
Kitörne, mely fojtja, a zokogás-orkán.
Ül sokáig némán, sóhajt keserveset

:

»S Carthagó — elesett.

«
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BÁRD MIKLÓS.
1857 -.

Alkony.

Alkony . . . Valahol foszlik egy

álom.

Nehéz megbánás köde a tájon,

Dalok tarlója, unottan nézlek,

Amire vágyom: egyetlen ének.

Hófehér szárnyú, fenséges óda,

Nincsen, eldje, nincsen utódja,

Születik, elhal makula nélkül.

Els, utolsó, egyetlen — végül.

Néma az éjfél, közel az óra.

Ragyogó holdfény ömlik a tóra.

Ere van a vízben, vert ezüst kévék.

Hallgatag madár érzi a végét.

Két fehér szárnyát teríti széjjel,

Büszke, nagy lelke megtelik fény-

nyel,

Vizek királya magasba szárnyal,

Sami itt szép volt, viszi magával.

Néz le a tóra, néz föl az égre,

Mindenütt csillag mosolya, fénye.

Annak, mi árnyék, annak, mi
felh,

Fölötte száll a boldog kereng —
Vonja a földhöz néma szerelme,

Vonja az égnek csillagos csendje,

S szállva, repesve fönn haldo-

kolva,

Fenséges dalra nyílik az ajka.

Zeng a nagy ének, messze elhalló.

Felkönyököl rá percre az alvó.

Hallgatja mélán, s amikor^ vége,

Sóhajtva dl le, áhnodik véle.

Átsuhan lelkén szárnya kitárva,

Sosem volt ilyen boldog az álma,

S utána méláz tndve ébren —
Haldokló hattyú szállt el az éjben.

MADÁCH IMRE.^
1S23-1SGÍ.

Az Ember Tragédiájából.

Az utolsó s:ín.^

Ádám. Rettent képek, óh hová
levétek ?

Körültem minden iigy él, úgy
raosolyg.

Mint elhagyám, míg szívem meg-
törött.

Lucifer. Hiú ember ! hát azt

kivánod-e.

1 Családi nevén : Kozma Ferenc,

K. Andor testvérbátyja. Marcaliban
született s megyetemi tanulmányai
után 1878-ban a honvédséghez lépett

;

most alezredes.
2 Életét és mveit lásd Irodalom-

tört. II. k. 54. cikk.

Hogy a természet rendje felbo-

moljon,

Uj üstökös ragyogjon éjeden,

Remegjen a föld, egy féreg ha

elvesz ?

Ádám. Álmodtam-e csak, vag^;

most álmodom,
És általán több-é, mint álom a lét.

3 A tizenötödik szín. Pálmafás
vidék ; Ádám ismét mint ifjú, még
álomittasan, kilép a kunyhóból s ál-

mélkodva körülnéz. Éva bent szuny-
nyad. Lucifer a középen áll. Ragyogd
nap.
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Egy percre, mely a holt anyagra
száll, [bomoljon ?

Hogy azzal együtt végkép szét-

Miért, miért e percnyi öntudat.

Mutatni a nemlét borzalmait ? —
Lucifer. Siránkozol ? — csupán

a gyávaság
Fogadja el harc nélkül a csapást,

Mit elkerülni még hatabna van.

De a végzetnek örökös betit
Nyugodtan nézi és nem zúgolódik

Miattuk az ers, azt nézve csak.

Hogy állhatand meg még alattok is.

Ily végzet áll a történet felett.

Te eszköz vagy csak, melyet hajt

elre.

Mely vércsében s macskában bír

csak élni,

S kifejldése els korszakát
Mégis csak az egérben töltheti.

Sem egy, sem más egér nincsen
kitzve

Érezni macska-, vércsekörmöket,
S mely óvatos, ki is kerülheti,

i\Iint agg múlván ki házias körében.

De rendíthetlen törvény rködik.
Hogy annyi jusson mégis ellenének.

Amennyi kell, hogy ezredek után
Még a puhány is éljen a világon. —
Az ember sincs egyénileg lekötve.

De az egész nem hordja láncait

;

A lelkesülés, mint ár, elragad,

Ádám. Nem, nem, hazudsz ! az

akarat szabad !

Kiérdemeltem azt nagyon ma-
gamnak.

Lemondtam érte a paradicsomról.

Sokat tanultam álomképeimbl.
Kiábrándultam sokból s most csu-

pán [zetni.

Tlem függ, utam másképen ve-

Lucifer. Ha a felejtés és örök

remény
Nem volna a végzetnek frigyese.

Hogy míg amaz hegeszti a sebet,

Ez sznyeget von a mélység fölé

S biztatva mondja : száz merész
belehullt,

Te léssz a boldog, aki átugorja, —
De látál, úgy-e, mint tudós, egyéb
Sok furcsaság közt oly bélférget is,

Ma egy tárgyért, holnap másért
megint,

A máglyának meglesznek marta-
léki, [nak.

S meglesznek, akik gúnyolódni fog-

S ki lajstromozza majd a számokat,
Következetes voltán bámuland
A sorsnak, mely házasságot, halált,

Bnt és erényt arányosan vezet,

Hitet, rülést és öngplkolást.

Ádám. Megállj ! mi eszme villant

meg fejemben —
Dacolhatok még, isten, véled is.

Bár százszor mondja a sors :

Eddig élj !

Kikacagom, s ha tetszik, hát

nem élek.

Nem egymagam vagyok én a
világon ?
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Részlet az Ember Tragédiája kéziratából Arany javításaival.

Elttem e szirt, és alatta mély :

Egy ugrás, mint utolsó felvonás . . .

S azt mondom : vége a komédiá-
nak.

(Ádám a szirt felé halad. Éva kilép

az ajtón.)

Lucifer. Ah, vége', vége : mily
badar beszéd ! [kezdet is ?

Hiszen minden p^rc nem vég s

Ezért láttál-e néhány ezredévet ?

Éva. Ádám, miért lopóztál t-
lem úgy el,

Utolsó csókod oly hideg vala,

S gond vagy harag van most is

arcodon,

Ügy félek tled . . .

Ádám (tovább haladva). Mért
is jársz utánam,

Mit leskeldöl lépteim után ?

A férfiúnak, e világ urának,
Más dolga is van, mint hiú enyelgés.N azt nem érti s nygül van csu-

pán.

(Ellágyulva).

Mért nem szunyadtál még csak
egy kicsinyt

;

Nehezebb lesz most már az áldo-

zat,

Mit a jövnek hozni tartozom.

Éva. Ha meghallgatsz, még
könnyebb lesz talán.

Mert ami eddig kétséges vala,

Most biztosítva áll már : a jöv.
Ádám. Hogyan ?

Éva. Tudom, fel fog mosolyogni
arcod, [zeíebb :

Ha megsúgom. De jöjj hát kö-

Anyának érzem, oh Ádám mag :m.
Ádám (térdre esve). Uram, le-

gvztél. lm, porban vagyok,
Nélküled, ellened hiába vívok

;

Emelj vagy sújts, lótárom keb-
lemet.

Lucifer. Féreg ! feledted-é nagy-
ságodat,

Melyet nekem köszönhetsz ?

! Ádám. Hagyd el azt !

I Hiú káprázat volt ; ez nvúíjalom !
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Lucifer. S te, dre asszony,

mondd, mit kérkedel 1

Fiad Édenben is bnnel fogamzott,

Az hoz földedre minden bnt s

nyomort.

Éva. Ha úgy akarja Isten, majd
fogamzik

Más a nyomorban, aki eltörüli.

Testvériséget hozván a világra.

Lucifer. Fellázadsz-é, rabszolga,

ellenem ?

Fel a porból, állat.

(Ádám felé rug. Az ég megnyí-

lik ; az Ür dicsülten, angyaloktól

környezve, megjelen.)

Az Ür. A porba szellem !

Elttem nincsen nagyság.

Lucifer (görnyedezve). Átok,

átok!

Az Ür. Emelkedjél, Ádám, ne

légy levert,

Midn látod, kegyembe veszlek

újra.

Lucifer (félre). Mint látom, itt

családi jelenet

Fejldik, szép talán az érzelem-

nek.

De értelmemnek végtelen unal-

mas,
Legjobb elsompolyognom. (Indul.)

Az Ür. Lucifer !

Szavam van hozzád is, maradj
tehát,

Te meg fiam, beszéld el, hogy mi
bánt úgy.

Ádám. Uram ! rettent látások

gyötörtek.

Én nem tudom, mi bennök a víiló.

Oh inondd, oh mondd, min sors

vár reám ?

E szk határú lét-e mindenem,
Melynek küzdése közt lelkem sz-

rdik.
Mint bor, hogy végre, amidn ki-

tisztult,

A földre öntsd s beigya a porond ?

Vagy a nemes részt jobbra ren-

deled ?

Mcgy-é elbbre majdan fajzatom,

Nejuesbed vén, hogy trónodhoz kö-

zéigjen ?

Van-é jutalma a nemes kebelnek.

Melyet kigúnyol vérhullásaért

A kislelk tömeg ? Világosíts fel

S hálásan hordok bármi végzetet
;

Csak nyerhetek cserémbe, mert
ezen

Bizonytalanság a pokol. —
Az Ür. Ne kérdd

Tovább a titkot, mit jótékonyan
Takart el istenkéz vágyó szemed-

tl.
Ha látnád, a földön mulékonyan
Pihen csak lelked s túl örök id

vár :

Erény nem volna itt szenvedni
többé.

Ha látnád, a por lelkedet fehssza :

Mi sarkantyúi na, nagy eszmék
miatt

Hogy a múló perc élvérl lemondj ?

Míg most, jövd ködön csillogva át,

Ha perciíyi léted súlyától legör-

nyedsz,

Emel majd a végetlen érzete ;

S ha ennek elragadna büszkesége.

Fog korlá^ozn i az arasznyi lét,

És biztosítva áll nagyság, erény.

Lucifer (kacagva). Valóban,

melyre lépsz, dics a pálya !

Nagys<^.g s erény leszen tehát ve-

zéred, [teslni,

E két szó, mely csak úgy bír tes-

Ha babona, elítélet és

Tudat Ír nság álk.nd mellette rt.
Miért is "kezdtem emberrel nagyot,

Ki sárból, napsugárból összegyúrva

Tudásra törpe, és vakságra nagy l

Ádám. Ne gúnyolj, oh, Lucifer,

csak ne gúnyolj :

Láttam tudásod tiszta alkotását,

Nagyon hideg volt ottan e kebel-

nek.

De, oh, Uram ! ki fog feltartani,

Hogy megmaradjak a helyes utón ?

Elvontad tlem a vezérkezet,

Hogy a tudás gyümölcsét izlelé)ii.

Az Ür. Karod ers — szived

emelkedett
;

Végetlen a tér, mely munkára hív.

S ha jól üuvelsz, egy szózat zeng

feléd
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Szünetlenül, mely visszaint s emel.

Csak azt kövesd. S. ha tettdús

életed

Zajában elnémul ez égi szó,

E gyönge n tisztább lelkülete.

Az érdekek mocskától távolabb

Meghallja azt és sziveién keresztül

Költészetté fog és dallá szrdni.
E két eszközzel álland oldaladnál,

Balsors s szerencse közt mind egy-

aránt,

Vigasztaló, mosolygó géniusz. —
Te Lucifer meg, egy gyürü te is

Mindenségemben, — mködjél to-

vább :

Hideg tudásod, dre tagadásod

Lesz az éleszt, mely forrásba hoz.

S eltántorítja bár — az mit se

tesz — [tér.

Egy percre az embert., níajd vissza-

De bünhödésed végtelen leend,

Szünetlen látva, hogy mit rontni

vágyói,

Szép és nemesnek új csirája lesz.

Angyalok kara. Szabadon bün
éá erény közt

Választhatni, mily nagy eszme !

S tudni mégis, hogy felettünk

Pajzsul áll Isten kegyelme 1

Tégy bátran hát, és ne bánd, ha
A tömeg hálátlan is lesz.

Mert ne azt tekintse célul,

Ön becsét csak, ki nagyot tesz.

Szégyenelve tenni máskép
;

És e szégyen öntudatja

A hitványát földre szegzi,

A dicsét felragadja.

Ámde utad fenségében

Ne vakítson el a képzet,

Hogy, amit tessz, azt az isten

Dicsségére te végzed.

És épen rád szorulna

Mint végzése eszközére :

St te nyertél tle díszt, ha
Engedi, hogy tégy helyette.

Éva. Ah, értem a dalt, hála iste-

niemnek ! [követni.

Ádám. Gyanítom én is, és fogom
Csak az a vég !

— csak azt tudnám
feledni ...

Az Ür. Mondottam, ember :

küzdj és bízva bízzál.

RÁKOSI JENO.i
1S42-.

A Szerelem Iskolajúbó!.^

Arnuez A tied, uram.
Az els kérés.

Lotus (ellép, meghajol). Lot.us

a nevem.
Tengerben fürdik Dánia szép

hazám
;

Egén a csillag jobban tündököl,

1 Acsádon, Vasmegyében született.

Ifjúságában gazdasági lmok volt, s

csak azután végezte be a középisko-
lai és jogi folyamot. 1866-ban Aesopu-
sáiial magára vonta a közfigj^elmet s

ettl kezdve a Pesti Napló dolgozó-
társa, majd a Reform szerkesztje
lett ; utóbb a budapesti Népszín-
ház igazgatója. Jelesebb színmvei
Aesopuson kívül : Krakkói barálo!:.

Mint más övön ; a nap sugara ol
-

Nem éget, csak ragyog ; s ha föl-

kel az

Ábrándos kép hold : ezüst es
Szakad le róla habzó tengerünkre.
De hold, nap, csillag, mind közÖ5

vagv(m.

Szerelem iskolája, Ripacsos Pista dol-

mánya. A Kisfaludy-Társaság Shak-
sperejébe nég^^ darabot fordított. Lásd
Irodalomtört. II. k. 54. cildc.

'^ A második felvonáshól. Stella,

Amuez király leánya, szerelemtl
idegen és nem akar férjhez memii.
Kérit egymásután utasítja el. Hideg-
ségébl egy rémes álom gyósryítja ki>

mely a közlött jelenettel kezddik.
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Közös öröm, közös gyönyörködés.
Ha eljönnél, szelid királykisasz-

szony,

Hogy ragyogó egünk alatt te lennél

Napom, holdam s tündökl csil-

lagom,
Rn öriytenék magadnak új napot,

Üj holdat és új csillagsergeket

Aranyból és ezüstbl s India

Salyem füvére hulló gyöngyibl.
Stella. Mérhetlen kincseiddel,

Lotus ur.

Magadnak is, világnak is nagyobb
Hasznot teszel, ha a napot, a

holdat

Stella. Kérlek, hátra
van még kett.

Arnuez. Te rajtad van a sor.

Kordiai. Nem, társamon
;

De rám kerül.

Boromeo (eláll, meghajol). Én
rajtam van a sor.

Nevem Boromeo. Parancsoló.

Urának ismer két nép engemet
A forró Afrikában ; délszakon
Sötét, miként az éjjel s éjszakon

Mint déli nap világos kép s így
Az éj s a nap egymáshoz fogva,

kész : [egy

Kót nép — színben különböz, de

S a csillagrendszert fürkészed

velk
;

Hozass tudósokat, rakj tornyokat,

Gyémántidból lencséket köszörülj,

S az égi testek titkait derítsd fel

S hagyj engem fátyolom homá-
lyiban.- [és általad.

Lotus. Mind megteszem veled

Stella. Ügy csillagászodnak kérj

és ne ndnek, [sedre lesz.

Lotus. Mindennek, ami tetszé-

Stella. Csak annak ne, mi tetszé-

semre nincs.

Lotus. Nem, annak nem.
Stella. Ügy hát Isten

velünk !

Arnuez. Leányom —

Akaratomban — férfias nyakát
Hatalmad járomába tenni. Ha
Ezért adnád el szabadságodat,
Drágább vevt nálamnál nem ta-

lálsz.

Vad népjket hódítani, ha van
Kedv benned : intésedre százezer

Vitézvár, fényes, fegyveres ; ha bánt
Égi hazámnak perzsel heve,

Halk óhajod hegyet teremtsen a

Sík pusztán, s fürdd ezüst kádjait

Leány-könnyekkel töltse meg szí-

nig";

Mindennek, mit csak emberhatalom
Próbálni merhet, én ura vagyok :

Engedd meg, szép hölgy, szolgád,

hogy legyek.
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Stella. Veszélyes úr a szolga,

aki ilyen

Hatalmas. Nem vágyom, uram,
reá,

E szörny hatalomra. Nékem az

Nyg lenne és teher s tenéked is

Az lenne csakhamar a könnyüség,
Amelylyel rajta most túladni

v?gysz.

Pazarlás lenne —
Boromeo. Én pazarla-

nám !

Magamnak vettem, hogy ha nt
veszek,

S mit érte adtam, benne élvezem.

Lányért éked nem éri meg nehéz

Ajánlatom, igaz; de a hire,

Hogy én vagvok, aki elnyerte

Stellát,

Két annyit, tízszer annyit is megér.

Stella. Két annyid s tizszer

annyid nincs uram,

S én százszor annyiért is nem leszek

ffirednek olcsó zsámolya.

Boromeo. íme :

Van mégis benned asszomn, de tán

Csak egy : a hiúság !

Arnuez. Uram !

Boromeo. Bocsánat.

Elvégezem. Nem vártam jobb
sikert.

Vigyázz reá, uram
;

(Stellához)

mert az id
Te rólad is muhk és arcodon
Ott hagyja nyomait. Mig ifjú vagy,

Erény a vétked is, s ha sújtani

Akarsz, elbájolsz s tetszets ma-
radsz

Korod varázsa által. Ám ne véld.

Hogy a virág, ha nem termékenyl,
Nem hervad el ; de nyomtalan

enyészik

S egy medd életet jelezve áll

A kóró, önmagának dísztelen

Teher, másoknak terhes bosszúság.

Kordiai. Igaz lehet ; de nem te

rajtad áll.

Ki mellztettél, e jövendölés.

Ha kérés nélkül mondtad volna cl.

Intés lett volna, így csak sérelem.
De volt reá okod. Nagyobbat is

Be'jlhy: írod ilomtörténet. II.
'

Lehetne tenni, elmellzve így.

Engedj helyet ; vidd mmn szé-

gyened.

Nem hogy mellztetél,hanem mivel

Szavakban állasz érte te, a férfi.

Sért boszút. — A hármas szám
vagyok.

Arnuez. Oh ! k versengnek, ix'-

kem a harag

Eláll szivemben s ajkamon a szó,

Habozva, hogy kit sújtson, azt-e kit

Türelmébl e természettelen

Látván,y kivesz, vagy azt, kitl ered

E balhelyzet, a természetnek e

Felfordulása !
— Végezzünk, urak.

Hamar. Föltámad bennem, érezem,

Az állat, és már-már viaskodik

A jobb részemmel. Végezzünk ha-,

mar !

Kordiai. Hercegn, kérlek, ninc.-.

hozzám szavad ?

Ügy vélem, téged illet.

Stella. Engemet ?

Nem jobban, mint mikor a szél,

melyet

Magamra ölték, tépi a ruhát.

Hogy tle eltakar, vagy mint

es,
Amely megvéd hajiokomra hull.

Mit illet engem szél s es ha-

ragja ?

Azon, hogy nem fér hozzám 1
—

földre hull

"

Az egyik s ott belle sár lesz és

A másik bsz dühében kedve-

ként
~

Söpörhet rajta végig. Mi ne-

kem !

Kordiai. Nem úgy van, bölcs

hercegn, nincsen úgy !

Az égre nincs ! kell mást is vé-

dened.

Nem testedet csupán szél ellen és

Esvíz ellen. Édes istenem,

Te úgy beszélsz le hozzánk, mint

^egy égi

Bölcsesség csalhatatlan székirl.

Szánsz minket, Idk sürögve kerge-

tzünk
Az érdek s indulat vásár-zajá-

ban,

20



306

Miként, ha leveg sem érne fel

Körünkbl hozzád. Ez nem böl-

cseség.

Se nem erény, csak gg és gyer-

mekész,
Az ifjúság, jólét káprázata,

Mely bölcs rendszert mutat, hol

nincs egyéb,

Hiú képzelgéseknél. Jó ebéd,

Jó ágy. Sok szolga, jó meleg
szoba,

Egészséges test s jó fogak kevés

Tudással könnyen bölcsek. Mit

neked
A szél s es. De hogyha nincs

ruhád,

Nincs biztos hajiokod ? Ha éh

gyötör ?

Gondoltál erre is ? Ez benn van-e

A rendszeredben, bölcs királykis-

asszony ?

És mégis ez sem az, mi itt alant

A legfbb gondot s boldogságot

adja.

Szánandó koldus vagy te azokhoz
képest,

Kik itt elttem álltak s kegyedért

Koldultak.

Arnuez. Jól van, ez már jól

beszél.

Kordiai. Nem a tudás benn,ünk

az isteni,

A korlátolt tudás, mely itt vagy
ott

S minduntalan érzékink s agy-

velnk
Tökélytelenségébe ütközik.

Lényünkben isteni az érzelem,

Amely végetlen, mely határtalan,

A mindenség, az isten része, st
Mindkett egy maga. A lét for-

rása.

És célja egyben. A közös va-

gyon,

Melyen mindnyájan osztozunk

:

nem egy
Tulajdona, nem iskolában nyert

Kiváltság, nem, hanem belénk
tett kincsünk :

Jaj annak, aki nem becsülte meg,
Jaj annak, aki elpazarlta és

Háromszor jaj, kinek tán nem
jutott,

Kirl az isten megfeledkezett.
Uram, a harmadik kér vagyok.

Stella. És ebbl áll kérésed ?

Kordiai. Többül is.

Nem szállanál le hozzá ?

Stella. Hogyha nem
Hatolt idáig, nincsen mért leszáll-

nom.
Kordiai. Igaz, igaz ! De hát nem

is azért.

Ha meglelem a méltó szót ahoz,
Mit mondanom kell, nemcsak tró-

nodig
_

F'og ez elhatni : elhat trónodon
Túl addig, hol egy emberkép mo-

solyg.

És embersziv meleg verésben él.

De ill hozzá, hogy állásodat

Azénál, akitl meghallgatod
E szót, ne véld magasbnak, mert

nem az.

Ha százszor trón és százszor ara-

nyos. —
Nem trónod kérem én, nem fé-

nyedet.

Nem gazdaságodat, országodat —
Nem híredet, se nem hatalmadat.
Mindennél többet : édes magadat,
Bvös lányságodat, csak azt, mi-

vel

Se nem szegényebb, se nem gaz-

dagabb
A legfelejtettebb alattvalód.

ígérnem érte nincs más s nem
lehet.

Mint férfiú kezem. Urad leszek :

Erd, szerelmed, mindened leszek,

Amit te érsz nekem, azt felleled

Magadnak bennem. Hóditó cse-

rében

Saját igaz értékéhez jut így
Mindenikünk, mert annyit érsz

csupán,
Amennyi édes kedvét más leli

Kedvedben.
Stella. Ismerem : a régi dal

!

Az önzés zengi, más-más válto-

zatban :

Üj a szöveg, a dallam mindig az.
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Kordiái. Add néki bár e rút

nevet : a lénye

Csak az marad. Ha önzés, olyan
önzés,

Mely tárgyáért magát emészti fel,

Máglyára lép, kardjába dl ; ám
mondjad

Azért teszi, mert jól esik neki :

Azért a kínja kín, halála is

Halál marad, ahonnan visszatérés

Üj élvezetre nincsen. Azt adá.

Mit visszavenni nem, megbánni sem
L?het ; csak mindenét. De én e dalt

Hiába zengem néked. Hogyha nincs

Szivedben melege, az értelem

Nem ér odáig. Ámde jól megértsd :

Hatalma ellen biztosítva nincs.

Ami földbl ered s terményivei
Táplálkozik. Te sem vagy, drága

hölgy
S okoskodásod hitvány köd gya-

nánt
A semmiségbe oszlik el, mihelyt
Egy érintésre megrezzen kezed

S a véred gyorsabbúlt futásnak
indul. [a többinél

Sldla. Te csak merészebb vagy
S csupán beszédesebb. Bevégezed ?

Kordiai. De nem mersz a sze-

membe nézni ? Én
Kezed nem kérem. Szived nél-

kül az [rajtam.

Csak hosszan gyötr átok lenne

Nekem csak hajlamod kell ; csak

szeress,

S ez üdvért elhurcolom unott
Teherkép éltemet, mint erdei

Vezekl remete fogok térdelni

Eme keblembe tett tudat, e láng

Eltt, s imádlak így — halálo-

mig.

De nélküled nem élhetek — akár
Veled, akár nélküled. E perc

Halálom s életem szavad szerint.

(Felmegy a trónra Stellához, mind
felállnak).

Hercegn, meg kell hallanod sza-

vam,
S meg kell remegned most e hang

eltt.

Nézz a szemembe. Márvány ar-

codon
Nem látom azt sem, hogy figyelsz

reám.
Örült szerelmem vészes " tárgya

vagy,
Megsemmisítesz, ámde érzened

Kell estemet ; maradjon vérem, a

Ruhádon, és emlékem lelkeden.

Arnuez. Megállj —
Stella. Ereszd el kezemet !

Kordiai (kezét ellöki). Ajkam
nem átkoz, ámde megnyitok

Egy véres szájat mellemen, amely
Az élten át némán is üldözend !

(Keresztül szúrja magát.)

JÓKAI MOR.^
1825-1904.

Kötél áztatva jó.

(Komáromi mendemonda.)

Azt beszélik Borsos István uramról, hogy nagyon okos ember
mindig, amikor nem iszik.

Ez ugyan vakmer állítás, miután a borban igazság és bölcse-

ség van ; aki bort iszik, az idegen nyelveken beszél s mindenféle

tudományokból bevesz, a bortól az ember verseket tanúi írni, a

bortól a gyáva bátorságot tanúi, a csizmadia politizálni, a politikus

1 L. Irodt. II. köt. 5.5. cikk. A közölt mutatvány a 2Vépn'%ból való.

20*
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csizmát varrni ; st vannak egyáltalában olyan természetek, akik

csak akkor értenek igazán a maguk hivatásához, amikor ill mér-

téke által e háládatos nedvnek elmetehetségeiket felfrissítek. Meg-

lehet azonban, hogy Borsos István uramnál ez a megfordított viszony

a természet különös játéka volt ; csak addig volt bölcs ember,

amíg meg ^em nézte : mi van a pohárban ? mihelyt azon átesett,

nem lehetett vele birni ; házsártos, kötelzködó lett, pörölt, vere-

kedett
;
pedig különben olyan jámbor ember volt, mint a bárány.

Az ismersei már azt az elméncséget

csinálták rája, hogy : >>déleltt Borsos,

délután Paprikás<<.

De ki volt hát Borsos uram? hogy
ilyen nagyon meg kell róla tudni, milyen

volt ? hogyan volt ?

No ugyan látszik rajtad, tisztelt ol-

vasó, hogy nem vagy Komáromba való,

különben nem kérdeznéd, hogy kicsoda

Borsos István uram ?

Hát nem ismernéd azt a derék szálas

hajdu-káplárt, ki a városháza eltt szo-

kott strázsálni minden kedden s csü-

törtökön zöld dolmányban, kék nadrág-

ban, sárga zsinórral kihányva ; a leg-

magasabb legény valamennyi városhajdú

között. A bajusza is úgy áll kétfelé,

mint a lúdlelke, akit a nyárson keresz-

tül szoktak ütni. ö szokta a tekintetes

fbíró urat a szesszióból hazakísérni mindig, s a vendégeket

hívogatja össze, mikor a Füzitn nagy halebédeket adtak a ma-
gisztrátus urai. ö ül a bakon, mikor a város kocsija utazik

valahova azzal a szép négy lóval okulátára, vagy deputációba.

Ejnye, hát azt sem láttad, mikor a piacon a kofák kosaraiból

kiforgatja az éretlen barackot ? félnek ám tle nagyon ! No,

vagy mikor rnapja van, s körülhordozzák a templomi zászlókat,

hát akkor nem emlékezel arra a hatalmas nagy férfira, aki lobo-

gó mentében, csattogó tarsolyos karddal, forgó kokárdával szokott

menni a ftisztelend úr eltt, s viszi az egyik ezüstnyel lámpást?
No, ez a Borsos István, akirl beszélek. Ha pedig mindezekre nem
emlékeznél, az annak tanúsága, hogy sohasem laktál Komáromba,
ami persze nem a te hibád.

Borsos István uram a legjobb em"ber volt a világon, amilyet

csak ismerni lehet. No, hogy esténkint mindig kótyagos fvel
szokott haza menni, az igaz ; meg, hogy a feleségét rendesen meg-
veregette, az is igaz ; hanem egyéb hibáját azután keresve sem
lehet feltalálni.

Egyszer, — épen a kukoricatöréskor történt, — úgy emléke-
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zem rá, mintha tegnap esett volna, abban az esztendben, amikor

a kálvinista toronyba felhúzták az új harangokat . . . tekintetes

Komáro.m vármegye nagy ünnepélyhez készüít : a fispán urat

iktatták be, amit magyarul úgy hínak, hogy installáció.

Jajh, milyen pompa volt az, milyen fényesség az egész város-

ban ; az egész nemesség lóháton jött be a vágóutcán végig, nagy

zászlókat vittek ell, tele pántlikákkal, koszorúkkal ; a tekintetes

íbiró urak vezették a járásokat az esküdt urakkal, ki piros, ki

világoskék mentében, sujtásos dolmányban ; volt ott egy úr, akinek

csupa aranyóra volt mindenik gombja helyében, a másiknak meg
a kengyelvasa is csupa mer ezüst ; maga pedig a fispán úr egy

pompás aranyos hintóban jött, mellette tizenkét úri lovas, olyan

szépek, hogy nem lehet azt leírni. Az utcákon kétfell pedig, egész

a vármegyeház kapujáig, ott álltak a céhek felállítva sorban a maguk
zászlóikkal ; hat ember kellett a takácscéh zászlóját emelni, nyolc

a molnárokét; a csizmadiákét sem birta el kevesebb öt mesternél

;

az egyik piros selyembl volt, a másik kékes szürkébl s száz meg
száz szalag lobogott mindegyiken, mert valahány leány férjhez ment a

városban valami mesteremberhez, szokás volt, hogy a céh zászló-

jára egy szalagot ajándékozzon. Képzelhetni azt a sok szalagot !

Hát még azután az iskolás gyerekek, amint hosszában fel voltak

állítva az iskolák eltt, hát még a cigányok, piros öltözetben, meg
a polgárok zenekarai pofoncsapott kalapokban ! Soha sem láttak

Komáromban ilyen dolgot többet !

Hanem mindez a sok szép csak azután való nap történt, hogy
Borsos István uram este a nagy szaladgálásból hazavetdött a maga
családi tzhelyéhez, ahol várta t a kész vacsora, melynél a vidám
és jámbor menyecske, ki mindenben férje kedvét szokta keresni,

addig meg sem jelent, amíg István maga jól nem lakott s csak

azután szokott maga is leülni az asztalhoz s a maradékhoz
látni.

— Hát te, asszony, mondd csak, hol jártál egész nap?,— kérdé

Jstván, tekintélyes mogorvasággal tehénkedve az asztalra.

— Hát megnéztem a sok luminációt (érts illuminatiót)az egész

városban, amit holnapra csinálnak. Jaj, hallja kend, mennyi szép-

ség lesz ott ! A Vág-Dana hídjánál van csinálva egy nagy, nagy
kapu zöld ágakból és zászlókból, azután meg fényes papirosból.

— Hallgass ! Jobban tudom én, hogy mibl van ! Hiszen én

csináltam.

Az asszony engedett és folytatá :

— Azután a városház falán ki vannak rakva nagy betkkel,

lámpásokkal . . .

— Nekem mondod ? Hiszen én magam csináltam azt mind.

Mit értesz te ahhoz ? Diákul van.
— Azután a Szent János kápolnája eltt . . .

— Láttam azt is no, ininek beszélsz róla ?
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=— De azt nem látta kend, hogy a zsidók milyen diadalkaput
r.sinálnak a vármegye-utca végén ?

— Zsidók ? — szólt fitymálva Borsos István uram. — Ugyan
már mit csinálnának a zsidók, no ?

— Hajh ! az lesz még csak a szép ; — kapott is rajta örzsik
asszony, hogy mégis végtére valami új dolgot mondhat urának.
— Selyembl lesz a teteje, bársonyból az alja, csupa ezüst, arany
minden cafrang rajta, minden lámpás kék, meg piros kristályba téve.
— Micsoda ! — kiált fel István uram, kit ez a magasztalás

kezdett ingerelni ; hát ki engedte meg a zsidóknak, hogy olyat esi--

náljanak ?

— Hisz a vármegye fundusán vannak, curiahs funduson, —
feleselt a menyecske ;

— ott a város nem parancsol.

Ez a derogálása a városi auktoritásnak teljesen felboszantá

Borsos uramat. Most már Paprikás volt.

— Azt nekem ne mondd, hogy a zsidók selyemdiadalívet
csinálnak, azt csak a bolondnak mondd, én pedig bolond nem
vagyok.
— Már pedig én magam szemeimmel láttam ; egy vég selyem,

6gy ^^g bársony lóg a földig.

— Jeges teringette ! Hát bolond vagyok én, hogy én nekem
mered azt mondani ? Hát bolond vagyok én ? Mondta azt nekem
valaki tizenhat esztend alatt, hogy a tekintetes nem»es várost szol-

gálom, hogy én bolond vagyok? A zsidók nem csinálhatnak selyem
diadalívet, mert nincs az egész országban annyi selyem, amennyi
oda elég volna ; azután meg á zsidóknak semmi közük az instel-

lációkhoz, mert csak a keresztyének kapnak fispánt; meg aztán

mikor a tekintetes nemes városnak elég papirosból és zöldágból

csinálni diadalívet, hát akkor hol vennék a zsidók a selymet ; de
még meg se engednk nekik. Tudod-e ?

— Már pedig én a tulajdon szemeimmel láttam, még a selymet

meg is tapogattam.
— Hát akkor én bolond vagyok ? — ordítá az asztal közepére

ütve Borsos uram. — Micsoda istentelen asszony az, aki az urát'

ernek erejével bolondnak csinálja? No megállj te pokolra ter-

mett, majd megtanítalak én tégedet, hogy híresztelje ki egy rossz

asszony az urát bolondnak. Hol egy kötél?

A jámbor asszony most bánta csak meg, hogy az illumináció-

ról beszélt ; szerencsére a ruhaszárító kötél ott kinn az udvaron
egyik szederfától a másikhoz volt kötve ; s míg azt onnan Borsos
uram nagy kínnal leoldogatta, ideje maradt aj tót-ablakot bezárni

és eltorlaszolni, ilyenformán kinn rekesztvén a fenyegetdz férjet.

Borsos uram meglévén a kötéllel s nem tudván bemenni az

ajtón, képzelhetni, micsoda pogány dörömbözést mívelt azon
;

összefutott a lármára az egész utca népe.
A nénémasszonyék, a bátyámuramék csitították, engesztelték
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a haragba jött férfiút, amitl az még szilajabb lett ; esküdött

mennyre-földre, hogy szétszedi a házat, úgy veszi ki belle a fele-

ségét ; mégis megveri szörnyen ; abból neki senki sem parancsol,

mert a ház is az övé, meg a feleség is ; hát neki senki se beszéljen.

Amint így az összeröffent nénémasszonyék húzzák, vonják,

csillapítják, odavetdik a lármára Galgó szomszéd.

Galgó szomszéd bels ember volt : harangozó volt. Nem csuda,

ha több esze volt, mint másnak.
— Hát m.i baj, szomszéd uram? mi baj ? — kérdi résztvev

tekintettel Borsos István uramtól ; mit veszdik kegyelmed ezzel

a sok asszonynéppel?
—

^ Mi bajom van? Hát hogy ne volna bajom ? Az a bajom
van, hogy a feleségem engemet bolondnak tart. Mikor azt meri a

szemembe mondani, hogy a zsidóknak selyembl lesz a diadal-

ívük, meg bársonyból. Hát bolond vagyok én, mi ? vagy ökör,

vagy ló ?

— Ki meri azt mondani kegyelmedrl : Borsos uram ló ? Bor-

sos uram ökör ? Én verem meg azt, nem kegyelmed.
— Hát a feleségem, az istentelen asszony. De törjem csak be

az ajtót, majd megmutatom én, hogy ki a bolord ?

— Azt ugyan jól teszi kegyelmed, — biztatá Galgó szomszéd

István gazdát ; — meg kell verni az asszonyt, ha valamit vét
;
pénz

olvasva, asszony verve -.jó. Én is segítek kegyelmednek. Hát
mivel akarja kegyelmed megverni ? Ezzel a liitvány kötéllel ? Ér is

az valamit így, hisz ez száraz. Ezzel nem fáj az ütés, csak csattog.

Hét bre van az asszonyszemélynek, fel sem veszi a száraz kötelet.

No nézze csak kegyelmed.
Azzal Galgó szomszéd megfogja a kötél másik végét, próba-

bizonyság kedveért a maga hátára ütött vele egyet — kicsit, Borsos

szomszédéra is kettt ^ nagyot :

— No, úgy-e, hogy nem fáj ?

— Nem ám ! — bizonyítá István, pedig bizony fájt az.

— Nem így kell bánni az asszonynéppel. Mert azt megszokja
és aztán fel sem veszi. Tanulja meg azt kegyelmed tlem : mikor

én meg akarom verni a feleségemet, elbb beáztatom a kötelet jóJ

sós vízbe ; ott ázik estétl reggelig, egy egész éjtszakán át ; akkoj-

lehet azután vele verekedni ; tudom, iiogy akit egyszer megverek
vele, soha sem kívánja többet.

Borsos István uramnak nagy világosság támadt a fejében.

— Helyesen beszél a szomszéd. íígész igazsága van. Azért nem
veszi semmibe az én feleségem a verést. S nem sír, mikor ütöm, sem
a szomszédoknak nem panaszkodik, még csak haza sem szökik az
anyjához soha. Mert nem fáj neki. No megállj, kitanultam már a
módját. Majd máskép lesz az ezután. Hol a sajtár ?

Galgó szomszéd elkereste neki a sajtárt, tele is merítette vízzel,

abba azután beleáztatták a kötelet.
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— Már most csak sót még bele egy marokkal, hogy jó czívós

legyen. így ni. Holnap reggelig hadd ázzék itt ez a Jvötél, addig

feküdjék fel szomszéd a padlásra ; ne féljen : majd felköltm én jó-

kor, s úgy elverjük közakarattal azt a gonosz asszonyt, hogy példát

vehet róla valamennyi.
— Ez a becsületes ember, ni! — szólt István gazda, Galgó szom-

szédot megölelgetve. — Nem hiába bels ember, látszik, hogy igaz

ember. No, ha valaha baja lesz a városházánál, ha valaha be talál-

ják csukni, csak nekem szóljon ;
— soha sem felejtem el, hogy

igazságomban pártomat fogta. Azt a kötelet el ne lopja valaki.

Azután reggel korán, tudja kegyelmed, amikor a kakas másodszor

kukorít !

— Itt leszek, itt leszek ! — bizonyozott Galgó szomszéd, betusz-

kolva Borsos uramat a fáskamrába s lefektetve t szépen a hárs-

ágyra, ahol el is szunnyadt szépen.

Gyztek a kakasok kukorítani, amíg Borsos uram ott a sötét

kamrában felébredt. Galgó szomszéd be is harangozott, vissza is

jött, mire fel birta költeni nagy cibálásokkal.

— No, szomszéd, ugyan jól megázott az éjjel a kötél.

— Micsoda kötél ? — kérdezi Borsos uram, aki hirtelenében azt

képzelte, hogy beesett a toronyba az es, s a harangkötél ázott meg.
— Hát amivel a kegyelmed feleségét meg akarjuk verni.

— Az én feleségemet ! — kiáltá Borsos uram felpattanva. —
Azt szeretném csak látni, hogy ki akarja az én feleségemet m^egveria ?

Galgó szomszéd elnevette magát. Borsos uram pedig haragudott.

— Ilyen tréfákkal ne jöjjön nekem Galgó uram korán reggel,

mert amily igaz, hogy Galgó uram bels ember, olyan igaz, hogy ha

megkapom a pruszlik gallérját, mindjárt küls ember lesz errl az

udvarról, csak nekem arról beszéljen, hogy a feleségemet megverjük.

Mikor olyan asszony nincs több a városban.- Azután soha egy újjal

sem nyúltam hozzá, amióta összekerültünk. . . .

Erre a beszédre az asszony is kijött, hozta a jó szívvidámító

pálinkát jó puha cipóval, letette a malomkasztalra, a szederfa alá.

A két szomszéd ivott egyet barátságpohárnak, másikat egymás

egészségére, harmadszor azokért az áldott jó asszonyokért, akik az

uraikat úgy becsühk, mint Borsosné asszony.

r- Aztán ma meg kell nézni a parádét, — monda Borsos

uram Galgó szomszédnak, ez meglévén, — mert ami ma lesz, azt

nem látja Galgó uram ebben a pulykanyomos világban többet. Még
a zsidóknak is olyan magas diadalívök lesz, hogy a kegyelmetek

tornya elsétálhatna alatta. Ügy-e, asszony, te magad láttad ? S vég-

tl- végig be lesz vonva virágos selyemmel és metszett bársonynyal
;

úgy-e, asszony? Minden írás igazi aranyból, ezüstbil ! Elhigyje,

Galgó uram ; mert a feleségem látta. Estére aztán együtt vacsorá-

lunk s együtt nézzük meg az illuminációt. , ^

Amint hogy úgy is történt nagy örömben és vigasságban.
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BAKSAY Sándor;
1832 :lí)15.

Az üszögi erdben.

A Dáma cim történeti körképbl.^

Mikor a püspök, magisztere és bocsánatot nyert két kis apródja

kiséretében, a diákok közé érkezett, hármas viváttal fogadták.
— Fiaim !

— szólt a püspök, végig jártatva szomorú tekintetét

a ragyogó arcokon, — a város békességeért megengedtem, hogy
táborba szálljatok. De elég volt ebbl ennyi, s hiszem, hogy ma már
bölcsebb gondolatra ébredtetek. Nem majálisra megyünk, nem is

búcsúra. Vérontásra készülünk, ahol nemcsak az ellenség vére foly.

A harc idsebb és edzettebb embereknek való ; a ti kezetekben most
van elször láncsa és buzcgány ; nem tudtok ti még azzal bánni !

Feleletképen háromszáz buzogány forgott a levegben, mint
mikor a nádat kavarja a szél. Még a fráterek is a legkegyetlenebbül

csattogtatták össze a furkóikat. Megölnek minden törököt ; agyon-
gázolják a csecsszopóját is.

— Jól van, fiam ! A csecsszopóját ! De a török nem a csecs-

ssopóit vezeti ellenüak, hanem a vérszopóit. Kémeink azt moiidják,

hogy ha mind hátrakötött kézzel állana is elttünk, még akkor sem
tudnánk leöldösni három nap és három éjjel, En nem hiszeJc ezeknek
a kémeknek. Hiszem, hogy gyzünk Isten segítségével, de ha gvzünk
is, ez a gyzelem drágfu lesz, mert seregünk fele ott marad.

— Dulce et decorum est pro patria wori /^ kiáltott közbe Bi^a
Istók.

— Igazad van, Istók fiam ! Ez volt a tegnapeltti chriád tétele ?

Szép tétel ! de ezt egy olyan ember mondta, aki pajzsát elhányva
bomlottan szaladt, mikor lett volna alkalma példát mutatni a dics
halálra. Ha pedig, — folytatta a püspök, — ha pedig bneink n.iatt

minket ád az örökkévaló a pogányok kezébe, akkor egy lábig ott

veszünk. Én nem félem a halált, st keresem az én Uram nevéért.

Ha elesem, senki meg nem sirat. Crescentius testvért sem ; a többi

Tisztelend atyákat sem. örömmel megyünk a harcba a mártir-

koronáért. De ti utánatok háromszáz édes atya megy sirva a kopcr-
sóba ; háromszáz édes anya tépi haját, keblét, orcáját ; hónapokig

1 Xágypeterdc n szül. Baranya
vm^gyében : i- kólát Kecskeméten vé-

gezte s néhány évi halasi tanárkodás
után Kúnszentmikló ra ment papnak,
hol végleg megmar dt. Szász Károly
után a dunamellcki reform, kerület

piisp'ikévé választotta.

2 E regény ideje : a mohácsi vész.

E jelenetben a török sereg közeled-
tének hirére hadba szálló pécsi diá-
kok, köztük a püspök két apródja.
Dáma és Filkó szerepelnek.

3 Édes és dics a hazáért való
halál. Horáciusból.
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ott szédelegnek az ütközetmezn, kiáltozzák neveiteket, keresgélik

csontjaitokat, körmeikkel áskálják a földet ; Isten ellen pártot ütnek

és átkozzák, aki titeket mészárszékre vitt . . .

Az els sorból egy fiatal szerzetes lépett el s halkcn félbeszakí-

totta a püspök beszédét.

— Quicunque perdet animam suam propter me, inveniet eam}
— Ámen !

— felelt a püspök. — Krisztus -Urunk szava ez ! De
propter me ! érette ! É3 semmi másért a világon.

— ö érette veszítjük. Krisztus ellenségei ellen megyünk ! Vérün-

ket Jézusunkért !

— Ti mondottátok ! Nem állok többé utatokba ! De szülíség tud-

notok, hogy tegnap este seregesen érkeztek szüléitek s most a szigeti

kapu eltt sátoroznak. Menjetek, vegyetek tlük áldást és búcsút !

Crescentius atya fog benneteket vezetni.

A gyerekek nem mozdultak.
— Még nem esküdtünk zászló alá ! Elébb esküszünk ! Zúgott

a fiatalság.

— Ti akarjátok! Crescentius atya, diktáld elttük az esküt!

Crescentius atya diktálta és az ifjúság mondta utána lelkes har-

>>— . . . engedelmeskedem ; zászlómat el nem hagyom ; el nem
árulom ; vérem hullásával megvédelmezem ; harcolok végs lehelle-

temig ; utolsó csepp véremig ; zászlómért ; királyomért ; hazámért

;

Jézusom nevéért <<

!

A püspök megáldotta ket.
— Hséget esküdtetek ; én is hséget ígérek nektek ! Fiaimmá

fogadlak, atyátok leszek ; harcolok veletek utolsó csepp véremig,

zászlón.kért, királyunkért, Magyarországunkért, Jézusunk nevéért.

Az üszögi erd minden bokrán megcsillant a harmat ; az öreg

fák lombjain keresztül nyilait a napsugár, hogy homlokon csókol-

gassa az ékes sereget. Eljegyezte ket az égnek. Egy-egy hajnal min-

den homlokon. Ez pótolta az anyacsókot.
— Most titeket visszabocsátalak ! Szólt a püspök visszafordulva

kis apródjaihoz. Csókra nyújtotta kezeit.

A fiúk megragadták a nyújtott kezet. Csókolták és csókolták,

míg a püspök vissza nem vonta.
— Most már menjetek !

— Nem mehetünk, nem lehet ! Felelt egyszerre mindakettó
reszketve.

— Nem lehet ? És miért nem lehet ? Ki tiltja ?

— Eskünk ! Mi is zászló alá esküdtünk ! Suttogta Dáma szem-

lesütve.

Ti ? Mennydörgött a pÜApök, hogy az egész tábor megrez-

zent bele, amint az elébb áldást osztó alak öldökl tekintetet vetett

^ A ki elveszti az életét én érettem, megtalálja azt. Mat. X. 39.
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a két csaptatni valóra s egy hosszú hörg lélekzettel fejezte be menny-
dörgését..

Biz az úgy volt, hogy a két kölyök oda furakodott a sereg mögé
— hiszen ez nem volt nekik megtiltva — és ók süvöltötték leglelke-

sebben az eskü szavait : >>vérem hullásáig, utolsó cseppjéig stb.stb.<<

Már most tehet velk nagysága, amit akar.

Pe mit tehetne ? Feloldani ugyan feloldhatná egy szál vesszvel

is, amiért nem is kellene messzire menni, de oda gondolt s ebben meg
is nyugodott, hogy az ilyen hamari lelkesedés hamar erejét veszíti és

fele útban úgy is elszökdösik fele. Kergetni sem kell ket. Legelször

ez a két zsivány fogja kivetni a nyelvét. Hadd gyalogoljanak i

— Tehát menjetek a zászló alá.

A szép sereg — közötte a két kis apród— dalolva indult Szeder-

kény felé.

Nap hanyatlásakor ott hüsseltek a körtvélyi erdben. A püspök

a maga nagy vadaskertjét jelölte ki tábori tanyájokul.

Míg otthon a haragos atya a som és mogyorófa hajtások közt

válogat, míg az édes anya köjmyhullatással kéztördelve imádkozik

és garasait szedi számba, hogy hány oltárra telik belle viaszgyertya
;

addig ók fáról-fára kergeiik a móknáC és a vadmacskát, és hordják

a száraz gallyakat vacsorafzéshez. Csupa majális az életük. Soha

sem hitték volna, hogy a háború ilyen szép dolog.

Csak hányjátok virágaitokat, fiatal lelkek !

Az Iliász fordításából.

Az els éneibl.

Peleüsz fiának végzetes haragját,

Mely az akhivoknak gyászba vonta

napját.

Bajnokok nagy lelkét poklokra

vetette, — '

Testét madarakkal, ebekkel etette,

(Ekként teljesül be, amit isten

rendel) [zengd el,

Akhilles haragját, istenasszony,

Mikor Agamemnon, emberek ki-

rálya, [szályra.

összeszólalkozván kelt véle vi-

Ezt a viszályt vajon melyik isten

sztte ? —
— Királyra haragszik a Létó szü-

lötte.

Ártó mirigy-ostort sergére ereszt el,

Mert gonoszul bántak papjával,

Khryzcszszol.

Felkérésé ez az akhivok tanyáját^

Jött temérdek kincscsel megvál-
tani lyányát.

Vert-arany vesszejét a kezében
tartja, [rajta,

Nyilas Apollónak függ pártája

Ugy könyörög nékik, kérvén vala-

mennyit, [delmit :

Két Atrida testvért, népek feje--

»Istenek, kik Olymp palotáit lak-

ják, [adják,

A Prianiosz várát feldúlnotok

Épségben, békében mind jussatok

haza, [hada :

Atridák s akhivok fényes vértü

Szeretett magzatom de visszaad-

játok, [játok,

Váltság-díját tlem el is fogad-

Adván tiszteletet Isten-Apollónak,

A Z3Ü>z fiának, nvillil nvilazónak.<
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Harsányan akhivok rá zúgganak
akkor,

Méltánylani kell a váltságot a

paptól
;

Csak Agamemnonnak nem esik

ez kedvén,
St lehúrogatja ekként fenyeget-

vén :

»Sem itt maradóban, sem vissza-

jövben,
öregember többé ne kerülj élmbe,
Mivel attól tartok, semmi párta,

semmi
Arany bot nem talál oltalmadra

lenni.

Lányodat nem adom, míg meg
nem öregszik,

Argoszi házamban nyoszolyámon
fekszik.

Messze hazájától vásznam szövi

székén
;

Ne haragíts tovább, menj, míg me-
hetsz békén.

«

Retten a vén ember, a szónak is

enged.
Némán megy a tenger harsány vize

mellett,

S míg ballag, ajkai igy imádko-
zának [zatának :

Phoebosznak, szép hajú Létó mag-

»ö te ezüst-íjjas ! Killa , Khryze
re ! [viselje !

Smintheüsz ! Tenédosz nagy gond-
Templomodat sokszor én felkoszo-

rúztam, [nyúztam :

Kecskét neked, ökröt áldozatul
Halld esdekelésem, Danaus fiait

Az én könnyeimért verjék meg nyi-

laid.*

Meghallotta Phoebosz, indulatja

lázad.

Elhagyja azonnal az olympi házat
;

Vállán van a kézíjj, tegze nyíllal

tele, [rög bele.

Haraggal lép, a nyíl csakúgy zö-

Jön mint az éjtszaka. A hajókkal
szemközt

Megülvén, ellövi az öldökl esz-

közt.

Csendül arz ezüst ív, zúgása
ijeszt.

Amint idegébl kiröpül a vessz.

Elsbb csak az öszvért, a gyor.s

ebet éri.

Majd az emberére sújt halálos

éli,

Gyuládnak a máglyák, hamvad- '

nak a testek
;

Kilenc egész riapig így a nyilak

estek.

MIKSZÁTH KALMAN.i
1847—1912.

A kaszát vásárló paraszt.

Tanuja voltam egyszer, midn Csomák Gergely uram benyitott
a vaskereskedésbe.
— Szerencsés jónapot ! — monda.
—

' Mi tetszik ?

^ Szklabonyán szül. s Rimaszom-
bat' an és Sslmecbányán tanult. Egy
ideig szülméi; yéjén hivataloskodott,
ma;d új^ágírónak jött Budap stre,

utóbb Szegi dre. A fvárosba vissza-

kfrülvén, 18>7-tl, már mint hires

irój a képviselház tngja volt. Negy-
ven éves írói ünnepét az egész nem-
zet lelkesedve ülte meg.
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— Kisza kellenék.

A keresked ugrik és egy csomó kaszát tesz eléje. Csornák uram
elbiiséges szemmel bandzsít a kaszák felé.

— Ágyújegyt adj ék az úr, — szólt megvetleg elfordulva a

kaszáktól.

A keresked visszarakja a bikajegyü kaszákat s az ágyújegyek-

bl hoz néhányat.
— Termett ott még több is, — szólt oda félvállról.

A keresked türelmesen eléje szállítja n inden ágyújegy kaszáját.

Csomák Gergely szeme végigsiklik valamennpn, de a világért

sem nyúlna egyikhez sem. Elkezdi a fejét vakarni.
— No, mi a baj még ?

— Hogy voltaképen mégis osak hadd lám a bikajegyúeket.

Mit tehetett egyebet, mint

újra visszahurcolni a bika-

jegy kaszákat.

Gergely gazda most m.ár

szinte maga is röstelli a dol-

got s csak úgy találomra lát-

szik a sok közül kezébe venni

az egyiket.

Behunyja elször a jobb

szemét és úgy néz végig rajta,

azután a bal szemét hunyja

be, miközben már függlege-

sen tartja a kaszát, majd
leereszti a hegyivel, végül

pedig fölemeli a feje fölé s

alulról sandít rá hosszadal-

masan :

— Hogy ez? -^ veti oda közömbösen.

kérdi gúnyosan. — Nem lehet az ! Már hogy

— Két forint.

— Ez a kasza ?

ez a kasza ?

Végigfekteti a pudlin s a kezével egy vonalat húz a levegben,
amerre a nyél fog bekövetkezni, hegy mikép veszi majd ki magát.
Aztán a bütykös nagy ujját végighúzza a pengéjén mind a ké;

oldalon, megkopogtatja négy-öt helyen a mutatóujja kalácsával,
majd leereszti a fr.ldre és a féltérdén meghajlítja.

— Hüm . . . No . . . Igazán két forint ez a kasza ?

A keresked esküszik, nem adhatja r.jcsóbban. Neki magának
is annyiban van.

— Pedig nincs jól kiégetve, hallja az úr.— A legfinomabb angol kasza.
— Ugyan ne tegyen bolonddá az úr. Öcska kaszából van ez

jnegkalapálva.
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— Kitn matéria ! Holtig eltart.

— Ha ki nem csorbul, — teszi hozzá nevetve Csornák Gergely.
•— Ilyen kaszája még nem volt kendnek.
•— Már mint nekem ? Hát minek gondol engem az úr ?

— Csak nézze meg kérem azt a kaszát.

— Megnézzem ? Minek nézzem ? Kasza, kasza. Egyik olyan
mint a másik. Nem nézem biz' én. Amelyik épen a kezembe került.

Azért csak ki a szinnel szaporán, ^mit kivan érte, nekem sürgs dol-

gom van a piacon.
— Mondtam már, két forint.

— Hát van Istene az úrnak? Két forintot kérni egy ilyen

jószágért. Csak már legalább tudnám mi van rajta.

S azzal ismételten vizsgálat alá veszi a kaszát, suhint vele egyet,

majd fölkerekedik s kifelé viszi a nagyobb világosság okáért. A küszöb-
rl bekiált :

— A kalapomat odabent hagytam.
Ott künn megtáncoltatja a pengén a napsugarakat, amik pajko-

san futnak át a kékes sima lapon. A szájához emeli, rálehel s várja

mély áhítattal, mekkora darabon vonta be hályogosra a lehelet s

mily gyorsan illan. Azután megpengeti a kövezeten.
— Bolond egy csengése van — dörmögi s erre besompolyog a

boltba, még ott is ezen nyargal : — nem tetszik nekem a csengése.

Tdadja áz úr egy forint nyolcvan krajcárért, vagy nem ?

— Isten neki, egy hatost engedek. Vigye el egy forint kilenc-

venért.

— Nem lehet, nem éri.meg. Kiátkoznának a gyermekeim. Adja,

nem adja úgy ?

— Nem adom alább.

— Akkor Isten áldja meg !

Kioldalog, de csak az utca közepéig, onnan legott visszatér

és még egyszer bekurjant :

— Adja vagy nem adja ?

— Nem adom.
Zavartan, fejcsóválva forgatja zsíros kalapját a markában.
— No még ilyen kemény lélekkel sem volt dolgom, mióta az

eszemet tudom. Hát tudja mit az úr ? Tegye félre ezt u kaszát ide a

sarokba. Még meggondolom még egy kicsit odakünn.

Egy jó óra múlva visszatér egy másik atyafival.

— Eljöttem, — lihegi a verejtéket törülgetve homlokáról —
ez itt a keresztkomám Dorozsmáról, a Komót Istók, Azt gondoltuk

li, hogy is kaszát vészen, ha már így van, merthogy hát az volna

a rendje, ha ketten két kaszát veszünk, mindenik olcsóbban kapja

a magáét,
— Nem adhatom olcsóbban . . . százszor megmondtam.
— Fontolja meg az úr, ne hirtelenkedj e el a dolgot.

— Egy szó, mint száz.
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— Nem enged ? — pattant föl dühösen.
— Nem engedek — felel az határozottan.

— Hát akkor én mit mondjak ? — tódítja engeszteldve.
— Mondjon, amit tetszik. Én többet nem beszélek kenddel.
— No, no, nem kell ám mindjárt megharagudni. Ha a szavát

sajnálja tlem az úr, akkor hát adja ide a tenyerét.

Csornák Gergely uram most már belecsap a vaskeresked tenye-

rébe nagy vidáman. •

— Eb, aki n:egbánja, megvan a vásár !

Lassú ünnepélyességgel kezdi kigombolgatni a lajbliját, mialatt

a világért sem venné le a tekintetét a sarokról, ahol a megvett kasza

áll megtámasztva.

— De nini, — villan föl agyában, — mintha görbébb, kisebb

lenne ez a kasza.

Gyanakvó arccal fürkészi a bolt személyzetét. Majd fölkapja a
kaszát és mérlegeli a súh^a nézve.

— Ez más kasza, — tör ki zordonan, akármi legyek, ez nem az

én kaszám.

S hirtelen összegombolja az ólompitykéket a mellényén.
— Már hogyne volna az a kasza ? Ne okoskodjék Gergely bácsi,

mert kijövök a béketrésbl !

— No már, no már . . . ej, ej . . . De minek is vitt el az ördög
innen ? Magam vagyok az oka. Itt van ni ! Most már mit csináljak?

— De ha mondom, hogy az a kasza.

— Már mint ez ? Hiszen nekem is megvan a két látó szemem I

Végighúzza pengéjén az ujját, meghajlítja térdén, megkopog-
tatja, kiviszi az utcára, odaveregeti a kövezethez, rálehel, suhint vele

és betámolyog nagy szomorúan.
— Ez nem az a kasza ! Ezért nem adhatok többet négy váltó

forintnál.

— Ne csináljon komédiákat. Ha nem tetszik a kasza, ott van
valamennyi, válasszon közülök másikat.

— Azt a bolondot nem teszem, hogy elülrl kezdjem a veszd-
séget. Maradjon ez a kasza, de az illend árán, amennyivel keveseb-
bet ér.

— Egy szót se többet.

— Mit ? Csakugyan nekem kell károsodnom ? Jó. Hát csak-
ugyan elveszi az úr tlem azt a fölösleget ? Ráfér a lelkére ?

— Fizessen kend hamar és ne tartson itt prédikációkat.
— Jó !

— kiált föl Csomák Gergely uram keseren. — Legyen
az úrnak jgaza. De vágjuk az igazságot kétfelé, hogy én rajtam se

essék igazságtalanság. Felezzük meg az egy váltó forintot.

. — Nem felezek.

— Akkor hát itt van a pénze ! Fogja !

Üjra hozzálátott a lajbli kigcmbolásához, amelynek a bels
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zsebébl nagy nehezen kihalász vala egy harisnyát, an inek a legfene-

kérl kivett egy forintos bankót és odaadta a kereskednek.
— A többit iT indjárt hozzáolvasom.
A mellény küls zsebébl elhúzott egy kéthatosost, a másik-

ból egy négykrajcárost.
— Hogyis csak ? Ez huszonnégy . . .

Belenyúlt a nadrágzsebében ahol harminchárom krajcárra akadt.
— Huszonnégy és harminchárom az 'ötvenhét . . , Mennyi

kell még ?

— Még harminchárom krajcár . . .

— Annyi, — teszi hozzá jámbor képpel, — de nehezen lesz.

S ezalatt jámbor arccal kémleli a keresked hangulatát.
— Hop . . . azaz hogy . . . Megállj csak, megállj . Hová is tettem ?

Mit gondol, komám uram ? Aha, itt lesz a kend csücskében.

A fehér gyolcskend szélibe csakugyan egy kéthatcsos volt

bekötve.
— Ez az írmag, nemzetes uram, — mondja nyájasan, — ott az

Isten se vesz, ahol nem talál.

— Még tizenhárom krajcár — sürgeti a keresked könyör-

telenül.
— Ugyan ne okoskodjék, nemzetes uram. Mire' való az ? így is

rosszabb kaszát kaptam, mint kellett volna, Osztég nincs nálam
egy garas sem, ott hagytam a szekerén a guba újjában, azt csak nem
kivánja, hogy olyan messze szaladjak azért az egypár fillérért. Majd
kipótolom máskor.
— Nekem az egész összeg k'ell. Menjen a pénzért, addig a kasza

el nem szalad.

De már erre méregre gyuladt Csomák Gergely

:

— Mit ? Nekem annyi becsületem sincs ? Nekem az apára, nagy-

apám is bíróságot viselt perszóna volt, hallja az úr. Nem a szemetén
szedtek föl engem. Lökje neki oda .komámuram azt a tizenhárom

krajcárt !

S azzal sértdve fölkapja a kaszát.

— Gyerünk, komámuram . . .

A boltajtónál visszafordult kárörvend, kaján szemekkel, egyet

rántott a vállán s a kaszát diadalmasan villogtatva, harsányan be-

kiáltott :

— Annyit azonban mondhatok az úrnak, hogy ez volt a legjobb

kaszája — az a többi nem ér egy hajtófát !
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HERCZEG FERENC.^
1S03-.

Levente tenielése.^

A Pogányok cím regényébl.

Alpár és Vata elérték már Taksony tájékát. Ott lombosodni

kezdett a partvidék. Csakliamar ingoványos erdbe jutottak a lova-

sok. Hatalmas, gumós, hajlott fatörzsek között kanyargott az

ösvény.

Alpár szívét is, de a többi úrét is bizonyos áhítattal íöhötte el

a gondolat, hogy nemsokára szem-

tül-szembe fognak állani Leventé-

vel, a világhír családnak talán

legkeményebbik ivadékával. Mert
nemcsak a magyarság, hanem s-
idktl fogva minden keleti lovas

nemzetség nagy, szinte babonás tisz-

telettel viseltetett Álmos legendás

eredet családja iránt. A Volgától

a Lajta vizéig mindenki tudta,

hegy ez az uralkodásra termett fajta

testileg is, lelkileg is úgy külön-

bözik más emberfiától, mint a ma-
gában járó nemes ragadozó a legel
csordától. Az embere mind komor,
ravasz és ers, akár az oroszlán

;

valamennyi örökölte seinek félel-

metes akaraterejét, amely jóban,

rosszban egyaránt csudákra képes. Azt beszélik róluk, hegy nem
tudnak se nevetni, se sírni, kz asszonyailíról pedig azt danolták
a regösök, hogy ölyvek a csókák közt : merészebbek, színesebbek,

tüzesebbek minden egyéb asszonyembernél.

Alpár most egyszerre megállította a paripáját és megragadta
Vata- karját.

1 Vfrsecen szül. sziléziai íredet
német családból. I. kóláit Time&várt
kezdto s a ludape^ti epyettm jogi

karán végezte. Ek írói ktérletci

német versek voltak ; a magyar iro-

dalomban Fenn és lenn pályanyertes
regényével tiint; fel és gyor-an nagy
népszerségre ímelkfd.tt. 1910 óta
képvisel, tagja a Kisfaludy-Tár.-aság-

nak,aPetfi-'larsaságnakped''g elnöke.

Beöthy : Irodalomtörténet. II.

2 E részlet megértéséhez tudnunk
kell, hogy Alpár nem más, mint az
élve eltemetett pogány vezérnek, Tho-
nuzóbának a fia, kit Mái'ton név alatt

hiába neveltek keresztyénnek, pap-
nak, visszatért az si pogány hitre.

Vata Alpárral s a hozzája sereglett

pogány magyar urakkal együtt Le-
ventét akarta fejedelemnek.

21
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— Látod, uram ? Látod ?

Benn, az erd méhében, a végtelennek tetsz messziségben,

csillag világított ers fehér fénynyel.

— Hallod, uram ? Hallod ?

Ének hallatszott az éjtszakából . . . Ezer ember éneke . . . Nem
is ének volt az, inkább valami kétségbeejtn szomorú vonítás.

A fekete reménytelenség, az rjöng fájdalom gyászos dala. Mintha

ezer farkasszuka gyászolna a kölyke véres teteme fölött.

— Halotti tort ülnek, — suttogta Vata.

— Vájjon kit temetnek így? — kérdezte iMpár megborzadva.

Nem tudom. De ha maga az öreg Isten halt volna meg : az

erd lakói t sem gyászolhatnák különben ....

A két pogány vezért, aki máskülönben hírébl ismerte csak a

félelmet, hideg futotta végig. Egyikük sem merte megsarkantyúzni

a paripáját. A lovaik ólomlábon haladtak elre, de így- is elég jókor

elérték a szörny gyász helyét.

Nagy tisztást találtak az erd közepén. A tisztáson égett a

halottas máglya, oly óriás faalkotmány, amint talán Attila király

temetése óta sem építettek még. A máglya körül helyezkedett el a

gyászoló család : több ezer ember. Vének és ifjak, fényes ruhás fem-
berek és rongyos szegény emberek, de harcosok valamennyien. Ott

ültek és állottak a lobogó máglya körül, fantasztikus csoportokban.

Sokan összeölelkeztek közülök, mint a testvérek apjuk temetésén;

nagy fájdalmában némelyik a szomszédja vállára hajtotta a fejét
;

egyesek a gyöpön fetrengtek. Az egész erd zengett, zolcogott, hör-

gött és vívódott.

Vata nyeregbl szállott és megszólított egy vén embert.

— Kit temettek itt ?

Az öreg feléje fordította üveges szemét, de nem válaszolt, csak

bólongatott a fehér fejével.

Vata úr ekkor utat tört magának a tömegen keresztül és a mág-

lyához lépett.

Leszúrt csataparipája mellett. fén3'es fegyverzet, hosszú termet
ifjú feküdt a tzben. A felcsapó lángok még nem érintették a tete-

met, de körülölelték és tüzes harangot formáltak fölötte.

Amint Vata úr meglátta az ifjú halott arcát, olyan rekedt üvöl-

tést hallatott, mint a gazdáját sirató komondor, azután kihúzta

övébl a kését, kivágta tulajdon bal halántékáról a haj fürtöt és bele-

dobta a tzbe,
Alpár is odalépett a m,áglyához.

Életében sohasem látta még a vitézt, most mégis tüstént meg-

ismerte. Vonásai oly szilárdak, mintha vasból kovácsolták vohia.

Az orra ersen hajlott, a száján és a homlokán a fölséges nyugalom,

az isteni gg kifejezése ül. A koponyája kerek és hatalmas, mint a

tigrisé. A tagjai hosszúak, mint Árpád minden ivadékáé. Inas barna

kezének dermedt ujjai ersen fogják a vezéri buzogányt. Kezén a
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köröm íves és hegyes, mint a sas körme ... A máglyán fekve is ural-

kodik még a körülötte csoportosuló tömeg fölött.

Alpár kihúzta gyöngyös hüvelyébl a kését, hogy fürtöt vágjon

a hajából . . .

Vége, mindennek vége ! Magyar rónák, magyar puszták, teljetek

be könynyel és gyászszal, mert Leventével együtt n.eghalt a magya-
rok öreg Istene is. Levente volt az utolsó Árpád, aki áldozott neki

a dombokon. Ezentúl senki sem áldoz már neki, nem is lesz a szabad

urak istene, csak a bujdosó koldusoké, akik suttogva emlegetik

nevét az erdk nyirkos homályában ... És m.eghalt az si magyar-

ság is. Sohasem lesz többet szabad a magyar, mert sorsát nem a

tulajdon akaratával fogja intézni, hanem oltárok eltt térdepelve és

a népek tanácsában furfargoskcdva fcgja kikönyörögni. Véget ért

a külön magyar Isten, a külön magyar világ pompás álma ; a magyar
most már együtt legel és együtt tülekedik a nép-nyájak közös lege-

ljén. Vége, mindennek vége ! Hiába építettek hát hegyet holttestek-

bl, hogy megostromolják az eget és megállítsák útjában a napot :

az id mindenható lehellette visszavetette ket a föld porába,

ahonnan föltámadtak. Hiába való volt a pogányság elszánt ostroma :

útjokat állotta a kor, mint az egekig ér vasbástya. Mindennek vége !

MOLNÁR FERENC.1
1S7S-.

Egy névtelen magyar bakáról.^

Tegnap este itt a faluban (Horozankában) valaki a követke-

zket beszélte el :'

Mikor m.ájusban a nagy offenzíva teljes ereje kifejldött és a

szövetséges seregek nekivágtak Galic'ának a Dunajec fell, a leg-

forróbb napokon a mi bakáinkkal mas roztam kelet felé. Az az

állandó mennydörgés kisért, ami a Ihinajecnél ezerötszáz ágyú
egyszerre való elbdülésével kezddött m.eg, és ami végigdörgött
aztán Galícián egészen Lembergig. Valami soha le nem írható lázzal

miCntek akkor elre a mi katonáink. Éreztük, hogy az egész világ

szeme rajtunk van, az emberek valami extázisban mentek éjjel-

nappal elre, fölöttük eg}Te, mindig ez a mennydörgés, elttük
lángoló falvak és a menekül orosz.

Egy falunál állapodtunk meg délután egyórai pihenre, mert
még éjtszaka tovább kellett mennünk. A temet környékén rakták

1 Budapesten szül. Középiskoláit az ! els színdarabjának, az Ördögnek a
itteni ref. gimnáziumban, jogi tanul-

|

hazában és a külföldön aratott rend-
mányait az itteni és a genfi egyetemen

]

kívüli sikere tette híressé,

végezte. 1896-tól hírlapíró s nevét
j

^ RóhíIgí a HadHudósíió emlékeibl.

21*
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a bakák gúlába a puskákat. En elindultam a falu felé, meg akar-

tam nézni, mert hallottam, begy teljesen ki van ürítve, egy teremtett

lélek nem lakik benne. Akartam egyszer egy ilyen tökéletesen ha-

lott falut látni.

Ahogy a falu felé niegyek,. az erdn át a temet felé* vezet úton
jön egy zörg, nyomorult parasztszekér. Lépésben közeledik. Egy
baka hajtja és tíz-tizenkét kis gyerek ül benne két sorban. Egészen
csöpp gyerekek, a legidsebb talán tízéves lehetett. Mikor köze-

lebb érnek, látom, hogy a szekéren a két sor gyerek közt egy kis

koporsó van, de olyan kicsi, amilyen kis koporsót még nem is lát-

tam. Akkora volt, mint valami kisebbfajta kézibrönd. De ko-

porsó volt, világosan látszott a formája és két koszorú volt rajta,

mind a kett újságpapirosból csinált virágokból fonva. Megfordul-
tam és mentem a szekér után.

A temetbe érve a baka leszállt, egymás után leemelte a tucat
kis gyereket és sorba állította ket. Aztáii kiemielte a szekérbl a

kis koporsót és letette elébük. Aztán ásót vett el a szekérbl, m.eg-

köpte a markát és néhány perc alatt egy kis sírt ásott. A sírba bele-

tette a kis koporsót, eligazgatta rajta a két újságpapir-koszorút,

aztán elföldelte. Ezalatt a sorban álló tucat gyerek hangosan sírt,

de nem mozdult. A baka megint a szekérbe nyúlt, két kis lécbl
csinált keresztet vett el' és beletúzte a sírhalomba. Akkor levette

a sapkáját és egy nagyon csöndes Miatyánkot mondott, egy szót se

hallottam belle, csak a szája mozgását láttam. A tucat gyerek
mögötte hangosan sírt még mindig, de nem intette csendre ket.
Közben egyre sötétedett. A Miatyánk után elbb az ásót. dobta
vissza a szekérre, aztán egyik gyereket a m.ásik után rakta be a

szekérbe. Mikor mind benn volt egy csomóban, is felült, megfordí-

totta a szekeret, amelybe egyetlen nyomorult, sovány ló volt fogva
és hajtott visszafelé, az erdbe. A gyerekek most már csöndesek
voltak, egy mukkot se lehetett hallani. A baka az egész id alatt

egyetlen egyszer sem szólt a gyerekekhez, minden, amit mondott,
a csöndes Miatyánk volt, ezt is a jó Istennek mondta, négyszem-
közt.

Utóbb megtudtam, hogy a teljesen kiürített faluban mégis
maradt néhány éllény. Egy asszony, aki gyerekágyban feküdt és

ez a tucat kis gyerek, akik a menekülés zavarában kallódhattak
el, mert a szüleik sehol se voltak. A baka úgy találta ket az üres

faluban, egy csm. óba verdve jártak, mint a bárányok. A gyerek-

ágyban fekv asszonynak a kis egynapos gyereke meghalt. Ennek
csinálta a baka az apró koporsót az újságpapír-koszorúval, össze-

terelte a tucat gyereket, felrakta ket a szekérre a kis koporsó mellé

és úgy temette el a kis egynapost, ahogy láttam. Kcresterg aztán
este a bakát, de már nem tudtam megtalálni, az ezred ment tovább,
nekem is mennem kellett, elttünk a tavaszi estében a felhkig
lobogó lánggal égtek a falvak és még mindig mennydörgött a német
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tüzérség, ép úgy, mint a temetés egész ideje alatt. Német nohéz
mozsarak és a mi harminc és feleseink dübörögtek el mellettünk,

ezek Przemysl felé mentek és a tüzérek ordítva énekeltek rajtuk.

A mi ezredünk is ordított folyton, folyton, amig csak az utolsó

mozsár is el nem zörgött mellettünk. A baka e közt a négyezer po-

ros ember közt marsolt velünk tovább, keresztül a kiürített falun,

de hogy melyik volt, azt késbb sem sikerült megtudnom.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN.^

1791-lSGO.

A Világból.

Magyarország állafotja}

Hazánk rútul el van darabolva pártfelek, hitvallás, külön
nemzetek s municipális alkotmányunk által. A pártfelek vagy 5

részre, a hitvallás tán 6-ra, külön nemzetek vagy 10-re, municipális

alkotmányunk 52-re s így összesen 73 külön részre szakítják honun-
kat, ide nem számítván a jászok, kunok stb. kerületeit, királyi váro-

1 Életrajzát és mveit 1. Irodalom-
tört. II. k. 56. c.

2 Kihagyásokkal.
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sokat stb. S mi gyengeségünk okát nem látjuk át, st sokan közülünk

nem is sejtik, mily gyengék vagyunk, — pedig ezen elboncolás teszi

hazánkat egy beteg, egy haldokló testhez hasonlóvá, melyben a vér

nem kereng. S ha valóban tisztán k'vánunk látni, e szomorú hetero-

geneitásban keressük a múlt idk viszontagságait, melyek annyiszor

gyászba boriták anyaföldünket ; e természetelleni állásban keressük

a jelenkor szégyenét, amely mindeddig nem ismert, meg nem neve-

zett kisded nemzetek sorába törpeszt minket.

A frend birtokosok közönségesen — s nem mondom, nincs

,

sok kivétel, mert az mindenütt van — keveset aggódnak a honrul,

vagy künn költik pénzeiket, s élik napjaikat, vagy ha idehaza tenge-

nek is, semmi mód nem szolgálják hazájokat, se tisztA^selés által, se

mint egyes emberek, habár volna is ahhoz való tudományuk, tehet-

ségök ; vagy minden hazai dolgokban járatlanok, s úgy töltik idejö-

ket, mintha legkisebb javaiban sem részesülnének a magyar földnek,

s nekik nem is volna szabad néminemleg avatkozniok a kormányba,
midn a természet szent törvényibül az foly, hogy a hazátul b mér-

tékben nyert áldásikért viszonyidomzatban feloldhatatlan köteles-

ségik is vannak ; állásikhoz pedig, melyekbe ket az isteni végzés

úgy iktatá, mint a fejedelmet királp székébe, a legitimitás eldönthe-

tetlen törvénye szerint bizonyos jusolc is vannak kötve. Csak azon

felséges just : vármegye s ország gylésin minden hivatal nélkül is

szabadon szólhatni ; derekasan s fenékig átvizsgált gondolatokat a

közönségtül elfogadtatni ; tudomány s értelmességi súly által a kor-

mányra befolyni s több efféle : hány használja s gyakorolja józanon,

lelkes s állhatatos pártatlansággal ? hány tudja becsülni azon számos
sorsajándék közt csak e most említett elsséget ? melyet más hazák-

ban sokan szívvérök nagy résziért készek volnának megvásárolni,

hol sokszor annyi esztendig, st emberkorokig hallgatni kell, a leg-

hasznosb ideákat elfojtani, a legéletrevalóbb tudományokat agyban^
kebelben hervasztva rejtegetni és szinte tudatlannak látszani —
míg szólni szabad, s aklcor is jobbára csak úgy kell szólni, nem mint
mondó érzi szívén s meggyzdik lelkében, hanem mint mások gon-

dolkoznak s kívánják vagy parancsolják.

Legnagyobb palotáinkban a magyar nyelv idegen, ritkán fogad-

ják szívesen, s ha megjelen is néha, különös alkalmaknál s úgy szól-

ván kivétel gyanánt csak úgy lövell a számos külföldi szózaton

keresztül, mint a villám a borúit ég hasadékin. A szegény szám-
kivetett csak elszobákban, istállóklDan, cselédek közt tartózkodik

inkább, s a ház ékessége, az asszony, ki mindent elevenít s a leg-

szárazb dolgokra is bájt hint, nem érti, s ha érti is, hátat fordít neki.

A nemesség rendszerint — s itt is van számtalan módosítás s

kivétel, — melynek, jó szerencsén kívül, egyedül köszönhetjük fen-

maradott polgári létünket, de egyszersmind azt is, hogy szinte min-
den keresztyén nemzetek között legbátrabb vagyunk, csáknem
nünden tehetségit kirekesztleg hazai tudományokra fordítja. A kül-



földet nem ismervén eléggé, hazáját értéken túl becsüli, újabb talál-

mányokrul, melyeknek más hazák oly sok áldást köszönnek, tiszta

képzelete nincs, s így számtalan javítás ellen vak hévvel kel ki. Sok

a korlátlanságot tartja szabadságnak, s abban helyezi elsségét,

hogy zablátlauságért csak késn sújthatja t a törvény, melyet ki

is játszhat, amiért, nem tagadhatni, néhány ugyan valóságos pri-

vilegiált rendbontó betyárkodik is köztünk ! de annál keményebben
bnhdik az ártatlan nagyobb rész, mely néhány féktelen miatt

valóban igen rossz szagban áll a külföld eltt, mely a magyar nemes-

embert hazájában csak önkény-vezérlettnek képzeh. Sok, habár nem
hiszi is a féktelenséget szabadságnak, belsjében nem fejtheti ki

tökéletesen a társasági szabadság filozófiáját, s azt gondolja a való-

ságosan szabadnak, ki nem adózik.

S honszeretet, minden önségtül kitisztult honszeretet mágnás-

ban, nemesben ahoz képest, hogy szinte kirekesztleg rajok hal-

mosúlt a haza legszebb áldása : a szabad birtok, koránt sincs elég :

de annál több az egymás-ellentiség.

A polgárság, mely úgyszólván egyedüli képviselje az ország

mvészeti s mesterségi értelmességének, nagyobb részint nem
magyar, nem is vágy azzá lenni ; holott a magyar hon levegjét

szívja, kenyerét eszi, borát iszsza, s nincs is egyéb hazája e tágas

világ hátán a magyar földon kívül. Ellenben az is igaz, a felsbb

rendek nem igen édesgetik magukhoz, s nem nagy pártolásra mél-

tatják azon státust, mely praktikai értelmessége, kereskedési tudo-

mánya s ügyessége által oly sok jót tehetne hazánknak. Ügy hogy
a, szó valódi szoros értelmében derék mvészeti, mesterségi s keres-

kedi rend nincs is hazánkban még, s mindaddig nem is lehet, míg
a törvény személyit s vagyonit legersb védelme alá nem veendi,

s azt a közönség nagyobbra mint eddig nem becsülendi.

A parasztság sok nemzetbelire van tagolva, és a sváb értelmes

munkássága, a tót írthatatlan termékenysége, az oláh szokásaihoz

makacs ragaszkodása, a rác kereskedési ügyessége stb:, Uiind sz-
kebb határok közé szorítják a törzsökös magyart, ki tán, ha füg-

getlen férfiúi öntartás az ízlésnek legvalódibb mérje, minden kivétel

nélkül az országnak legszebb lakosa. Ezen, a több s összeleg vett

részekhez idomozva nem sokkal nagyobb szám, mely a magyarság
utolsó gyámola, csekély számban nemz, mint az oroszlán ; míg tót,

német s oláh úgy szaporodik, mint gomba az erdn. A magyar
független önérzésében keili a munkát, s büszke vadsággal félre

teszi a lelki elm.enetel s csínosodás legszükségesebb eszközit nap-
keleti komolyságban.

A külön hitvallás pedig e felekezeti elhasonlásokat még egyes

ágakon is felosztja . . . Sok derék magyar helység, melynek lakosai

oly egyenesen s karcsún nttek fel, mint egy fiatal fenyúliget, s

képvonás, állás s mozgásban oly rokon egyenlk, még azok setn

alkotnak aránylag kis körükben egy szívet, egy testet ; s a kereszt,
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a türelem s felebaráti szeretet dics jele, sokszor egy, a meriDv

országból kirekeszt vázzá alacson5áttatik le ; s a kakas, a lelki

ébredség példázója, ellenséges bizodalmatlanság cégérévé dísztele-

níttetik. Alig van társaság, egyesület, mely a hitvallási irigykedés

ördögétl ment, már kezdetekor ne rejtené keblében a halál okát.

Csak romja látszik itt-ott sokszor oly tiszta szándékból fakadt honi

intézetek alapinak. Legyen kihagyva csak egy felekezet, legyen a

tárgy, nem születés és hitvallás, hanem tudomány s észbeli tehetség

szerint szerkesztve, s a siker, úgy itélemi, már lehetetlen ! A hon-

szeretet csekély súlya, a szép, nagy s dicsnek oly kevés kebelben

forrón érzett hatalma nem olvaszthatják egy szép nemzeti össz-

hanggá mindazon nyomorult önség, haszonles, szklélek, félénkség,

hiúság-sugta elítéletek dísztelen kongásit, melyek az egybehangzás,

egyesség, egyetértés, erény s er minden varázsit ketté törik és

szinte valahai létének sejdítését is túlhangozzák.

A hazánkat látogató, tovább köztünk mulató külföldi nem
tudja, nem gyanítja, ha tekinti nyelvünket, Magyarországban lételét,

s csak három-négy mérföldnyi egyenes mentében is sok helyen,

ha anyanyelvöken szeretne szólni a lakosokkal, három-négy nyelv

értésére lenne kárhoztatva.

El van így természetesen s idk folyta által bomolva a magyar
nemzet vagy inkább nép huszonegy igen külön részre, melyek megint

52 külön darabra, azaz épen annyi vármegyére vannak mestersé-

gesen elszakítva.

Képviseli országlás, ha egy nemzet elérte már az értelmesség

magasb lépcsjét, municipális felosztás által tarthatja-e fenn leg-

nagyobb hihetséggel függetlenségét ? itt nem akarom fejtegetni,

mert egészen félre vezetne, hanem, hogy mai állásunkhoz alkalmazva

municipális alkotmányunknak köszönhetjük mi nemesek s az ország

egyéb privilegiált felekezeti mai álladalnmnkat s valahai elmenete-

lünk lehetségét, arrul, sok évi feszített gondolkozás után, oly töké-

letesen meg vagyok gyzdve, hogy e meggyzdésemben élni s

halni kész lennék. A külön megyék egymástul tisztán elvált itél

és szabad tanácskozású székei alkotják egyoldalú szabadságunk

talpkövét. Azok, vagy inkább azoknak szqnokai menték meg a

magyar hont elolvadástól, bizonyos megsemmisítéstül úgy, mint az

elvált több boglyákban is nagyobb a bátorság, mert, ha mennyk
út is néhányba, megtartja isten a többit.

Ellenben e függetlenségi palládiumnak, úgy mint minden még
legszebbnek is a világon, egy igen rút oldala van, mely a vérnek

leglassúbb keringését okozván, mindenben halálos hátramaradást

szül ! Nem gondol Vas Abaujjal ; Kecskemétnek legkisebb gondja is

nagyobb, mintha lesülyedne Lcse a föld közepéig ; mit bánja Csalló-

köz Mosonyt, habár a Dunába fulladna ; Tolna vizeit Pestre tor-

lasztja, Gyr a Hanságnak vet gátot ; s több eítéle örökl országos

sérelminken látható, s így feloszlik az úgy is nem igen nagy király-
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s végre tán oly út felé halad, mint kliínai gálya fergetegben, midn,
ahogy beszélik, minden hajós maga esze szerint cselekedvén, sziklák

közé zavarják a hajót, s ha törik, egyenkint merítgetik, lapátol-

gatják a beomló vizet, míg a savanyú nagy hab örökre egyesíti ket.

Az Önismeretbl.

Sem anyai gond, sem atyai intés, sem orvosok és bölcsek ta-

nácsa nem képes a serdülnek belszemét tökéletesen felnyitni ; k
egyedül figyelmet és több meggondolást gerjeszthetnek, és többet-

kevesebbet minden ifjúnak saját megismerési processzusa tulajdon-

kép csak akkor fog kezddni, mikor már valami szembeötlbb baj

történt rajta ; valamint a kisded is csak akkor fog félni a tztl,
mikor már megperzselte magát és a szamár is csak akkor lesz ke-
vésbé szamár, mikor a jégen már egyszer jól elsikamlott és dere-

kasan megütötte magát.

És ekkép minden, ami e tekintetben elérhet, nem egyéb,
mint az, hogy ezen megismerési idpont ne akkor álljon be, mikor
már kés. Boldog, kinek ez a sorsa !

És erre nézve éltesebb, de még nem aggkorú jóakarók, kik
már némileg lefizették a tapasztalásnak árát, valódi csudákat m-
velhetnek. Mert valamint a vénasszony szavára nem igen hallgat

az ers férfiú, kinek mindaz egy cseppet sem árt, ami az éltes asz-

szonjTa nézve igazi méreg volna, úgy a megtörött vén aggastyán-
nak tanácsát is csak vajmi ritkán követi az ifjú, ertl pezsg.

Meggyzdésem szerint az orvosi tant az életnek már tavasz-
korában kellene bizonyos pcntig a közönséges oktatás tárgyai közé
emelni. Ennek nehézségét, st kivihetetlenségét mai idben én
épen nem látom. Mai idben, mondom, mikor napról-napra jobban-
jobban kiviláglik, hogy sem homeopath-parány, sem alleopath-
dosis, sem graefenbergi hal-disciplina, sem magnetizmusi ciróga-

tás nem mvelhet csudákat, hanem hogy valamint az okos életmód
legtöbb nyavalyának útjában áll és annak kitörését vagy elfajulását

tiltja, úgy azokat és következetesen hosszabb ideig folytatott élet-

rendszer a halandót számtalan oly bajból ki is gyógyítja, melyen
a jelen napi oly tarka-barka orvosi szemfényvesztés de legkisebbet
sem fog.

De e tekintetben is, mint annyi másban, olyann}ara szereti

mystiíicalni az ember maga-magát ! Hihet-e például az, hogy
homeopath-adagocskákkal valakit, ki gyomorgörcsökben szenved
e bajból ki lehessen rántani, ha ezen valaki naponként a legkülönb-
féle ennivalókkal fuladásig megtölti hasát. Vagy, hogy egy derék
dosis alleopath-féle hánytató vagy hashajtó t szaporán annyira
kitisztítsa minden materia-peccansból, miszerint aztán legott ket-
tztetett ervel és büntetlen tömhesse meg pehkánként szétpatta-
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násig gégéjét megint, — pedig hány van ilyen, ki ezt nemcsak le-

hetségesnek, de mi több, valószínnek is hiszi. És itt egyedül azon
rögtöni esetek, mint például : gutaütés, gjniladás, angina stb. ké-

peznek kivételt, mikor tüsténti segítség szükséges.

A homeopath-adag ugyan elcsúszhatik-e annyi kevert akadályok
közt azon pontig, hol az embernek élete lappang? Az alleopath-

mennyiség \aszont nem zavarja-e fel semmi haszonnal, st bizo-

nyos kárral az ember egész természetét ; és ha a testbl némileg

tán ki is sepri a matéria peccansnak részét, vájjon egyúttal nem
kalapácsolja-e le az emberi testnek azon egészségre töreked erejét,

melynek elfojtásával nem mehet végbe gyógyulás, st ha ezen ter-

mészeti er tökéletesen megsemmisíttetik, akkor a kúrának szükség-

képi elkerülhetetlen következménye ugyan lehet-e más, mint a

lélekharangnak raegzendülése és az >>Ex profandis<< zene intonatió-

jának bekövetkezett órája ? Bizony soha !

KOSSUTH LAJOS.i

1802-1894.

A haza védelniéröl.*

Midn a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, uraim, mentsék

meg a hazát, e percnek nagyszersége szorítva hat le keblemre.

Ügy érzem magamat, mintha isten kezembe adta volna a tárogatót,

mely felkiáltja a halottakat, hogy ha vétkesek vagy gyengék, örök

halálba visszasülyedjenek, ha pedig van bennök életer, örökre

ébredjenek.

Önöknek, uraim ! isten kezökbe adta a mai határozattal, n:elyet

indítványomra hozandnak, határozni e nemzet élete és halála felett.

De épen, mert e perc ily nagyszer, feltettem magamban, nem
folvamodni az ékesszólás fegyveréhez, mert lehetetlen nem hinnem,

lehetetlen nem meggyzdve lennem, hogy bármiben is különbözze-

nek a vélemények e hazában, a haza szent szeretete, a haza becsü-

letének, a haza önállásának, a haza szabadságának oly érzete, hogy

azért utolsó csepp vérét is kész e ház feláldozni, mindnyájunkkal

közös. JÉs hol ezen érzés közös, ott buzdításnak helye nincs, ott csak

a hideg észnek kell az eszközök közt választani.

Uraim ! a haza veszélyben van !

E szót elég volna tán száraz-hidegen kimondanom, mert hiszen

a szabadság napjának felvirjadtával lehullott a homály a nemzet-

rl ; és önök tudják, miként áll e hon, önök tudják, hogy az ország-

1 Életet lásd Irodalomfört. II. k.
|

2 Elmondotta a képviselház 1848

öO. cikk.
I

jul. 11-iki ülésén.



ban reiidelkezésünkre álló sorkatonaságon kivül közel 12.000 önkény-

tes honvéd állíttatott ki ; önök tudják, hogy a törvényhatóságok

fel voltak szólítva a nemzetrségi seregek mobilizációjára, njikép

legyen er, képes megvédeni e hont, s megtorolni a bnt odalenn

a széleken. És e felszólítás a nemzetben visszhangra talált. Ha a

nemzet nem érezte volna, hogy veszélyben van, nem talált volna

ilyen visszhangra.

Ez maga köznemzeti nyilatkozata annak, hogy a veszélynek

érzete közös. De én azért mégis úgy gondolom, hogy köteles vagyok

önöknek, uraim, nagyobbszer vonásokban csak, és ezúttal nem

minden apró részleteiben, a haza állapotának némi rajzát elter-

jeszteni.

Amint a múlt országgylés eloszlott és az els felels magyar
minisztérium hivatalba lépett, üres pénztárral, iegyver nélkül, hon-

véder nélkül : lehetetlen volt mély fájdalommal nem éreznie a

nemzet állapotjának irtózatos elhanyagolását.

Én egvike voltam azon számosaknak, kik éveken keresztül

figyelmicztették a hatalmat és figyelmeztették a nemzetet : legyen

igazságos a nép iránt, mert kés leszen. Talán még a hazafiuságnak

közös érzete és közlelkesedés a kés szó átkának egész súlyát fejünk-

rl elháríthatja ; de annyi bizonyos, hogy elkésett a nemzet és a

hatalom az igazságban, s ezen elkésés miatt azon perc, melyben

elször volt igazságosa nép iránt, bomlásnak indított minden létez

\iszonvokat.
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Ily körülmények közt vettük át a kormányzatot, megtámad-
tatva árulás, pártütés, reakcionális mozgalmak és mindazon szen-

vedélyek által, melyeknek tusáját átkos örökségíU hagyta ránk
Metternich politikája. Alig voltunk a kormányban, st még Össze

se jöhettünk mindnyájan, már a leghitelesebb tudósításokat vettük
arról, hogy a pánszláv izgatások az egész felvidéket nyilt lázadásba

borítani szándékoznak, nemcsak, hanem a napot is kitzték már,
mikoron törjön az ki Selmecen. Nagyobbszer vonásokban akarok
csak rajzolni ; azért itt megállapodom, s csak annyit mondok, hogy
a felföld nyugodtan van ; de ezen nyugalom nem a biztosságnak

nyugalma : tz az, mely a han^u alatt lappang.

Az ország közepén, maga a magyar faj között is, melynek
életrevalósága amott a Dráva-vonalnál és az ó-kéri tábor táján oly

szívemel áldozatkészségben nyilatkozik, nehéz volt e népnek hosszas

szolgasága után a szabadság eszméjével rögtön megbarátkozni és

tájékozni magát annak els viszonyai között, mert nem hiányzottak

bujtogatok, kik a népben aggodalmat költöttek, még azon — nem
mondom — adományok, hanem igazságok iránt is, melyeket a múlt

országgylés neki megadott.

Kilenc hét múlt el azóta, és -az ország belseje nyugodt.

A magyar faj áldozatra kész, önként, nem kényszerítve viszi

vérét, életét oda, hova felszólíttatik.

Ámde Horvátország nyilt pártütésben van.

A másik dolog ott lenn a szerb lázadás.

A harmadik, uraim" ! azon viszonyok között, melyek a hazának

a védállapotba helyezésére intenek, az aldunai tartományok álla-

potja.i

A negyedik a bosnyákországi szélek.^

Végre meg kell említenem Ausztria irányábani viszonyainkat.

Mert megvannak, kétségtelenül megvannak azon mozgalmak, hogy,

ha egyebet nem, legalább a pénz- és hadügyi tárcát a bécsi minisz-

térium számára visszaszerezni sikerüljön.

Tehát az ausztriai viszonyok itt, amott az aldunai tartományok

körülményei, a szerb lázadás, a horvátországi pártütés, a panszla-

visztikus agitátorok, s imitt-amott reakcionális mozgalmacskák is :

ezek együttvéve képezik a körülmények összegét, minélfogva mon-

danom kell, hogy e nemzet veszélyben van, vagyis inkább veszély-

ben lesz, ha a nemzet magát el nem határozza, hogy élni akar.

És e veszély között hol és kiben keressük az országnak bizto-

sítékát ? Külszövetségben talán ? Nem kicsinylem én a külszövetség

1 E részek itt kivonatosan vannak
közölve. Miután Kossuth áttekintést

nyújtott a horvát és szerb pártütés

fejldésérl, itt azt fejtegeti, hogy a

Pruthnál nagy orosz sereg áll s Oláh-

országból izgatók járnak.

2 A bosnyák vezér a porta érdeké-

ben sereget gyjtött ott, mit okul

adva, a bosnyák raják fegyveres tö-

megekben özönlenek át Horvátor-

szágba, hogy a zavarban s rablásban

osztozhassanak.
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fontosságát, st azt vélem, hogy kötelességét mulasztaná a minisz-

térium, ha e tekintetben is mindent nem tenne, a mit a nemzet
biztosítása megkiván.

Hivatalba lépésünk els percében mindjárt a minisztérium az

angol hatalommal érintkezésbe bocsátkozott, t felvilágosítván

arról, hogy urunk királyunkkal tökéletesen egy téren állunk ; s fel-

világosítottuk azon érdekelvre nézve, m.elyek köztünk és közte — ha

lefelé tekintünk a Dunán — köaösek. Az angol hatalom részérl

erre oly választ nyerénk, amint azon nemzetnek liberális gondol-

kozásától s egyszersmind a maga érdekeit józanul felfogni tudó

politikájától várni lehetett.

Azonban arról m.eg lehetünk gyzdve, hegy az- angol ott és

annyira s addig fog bennünket pártolni, micnnyiben saját érdekével

megegyeznek találandja.

Második Franciaország.

Én a francia nemzet iránt, mint a szabadság személyesít]

e

iránt az ó-világban, a legnagyobb rokonszenvvel viseltetem, de

nemzetem életét az oltalmazásától vagy szövetségétl feltételezni

látni nem akarom.
Franciaország e percben egy m.áscdik 18-ik Brumairet ^ látott.

Franciaország a diktatúrának küszöbén áll; meglehet, hogy
egy második Napóleont látand támadni, de annyi mindenesetre

igaz, hogy tanúiság nekünk Franciaország arra, mikép nem minden
láz a szabadság érdekében történik, és hegy egy nemzet, midn a

szabadság kivívására törekedik, legkönnyebben jut a szolgaság jár-

mába, az által, ha túlhág a kell korlátokon.

Szomorú eset oly nemzet körében, mint a dics francia nemzet,

hogy Párizs utcáin polgárkéz által 12.000 polgárnak a vére ontaték.

Isten rizzen saját keblünknek ily dúlásától.

Egyébiránt akármint alakuljanak is a franciaországi viszonyok,

legyen a^on férfiból, kit az isteni gondviselés most ezen nagy s dics
nemzetnek élére állított, egy második Washington, ki el tudja vetni

magától a koronát, vagy egy második Napóleon, ki a népek szabad-

ságán emelje fel a véres dicsség templomát, annyi bizonyos, hogy
Franciaország messze van. Lengyelország is francia szimpathiára

támaszkodott, — a szimpathia megvolt, — de Lengyelország nincs

többé.

A harmadk a német birodalom.

Ursim ! nyíltan kimondom, miként én érzem annak természetes

igazságát, hogy a magyar nemzet hivatva van a szabad német

^ Brumaire az els francia köztár-
I
1848. június 23-iki munkáslázadásra

saság naptárában az év második hó- vonatkozik, mely Cavaignac tábor-

napját (okt. 23—nov. 21.) jelentette, i nokot állította a köztársaság élére.

B. 18-án VIII. (1799. nov. 9.) dön- 1 Napóleon Lajos (a késbbi III. Napo-
tötte meg Bonaparte a direktoriu- leon) is akkoriban választatott kép-

mot.cs kerítette kezébe, mint els viselvé,

konzul, a fhatalmat. Kossuth itt az
|



334

nemzettel és a német nemzet hivatva van a szabad magyar nem-
zettel szoros barátságos viszonyban élni, s együtt állani rt a nyugoti
civilizáció felett.

Ezen szempontból fogtuk fel a dolgot, midn teendink elseje

közé számítottuk, hogy amint Németország saját egvsége felé a

frankfurti gylés összehívása által lépést tett, azonnal két érdem.es

hazánkfiát, kik közül egyet (az elnökre mutat) most a tisztelt ház

e polcra emelt — Frankfurtba küldöttük, hol k a magyar nemzet
iránt tartozott s e nemjzet által meg is érdemelt tekintettel fogad-

tattak ugyan,- de minthogy épen a frankfurti gylés az alakulás

vajúdásaiban veit, minthogy még nem jött ki a test a formából,

melylyel resultatumra lehetett volna vinni az értekezést, s ez csak

a Reichsverweser megválasztása után alakulandó minisztériumimal

történhetik, egyik küldöttünk most is ott van, hcgv azon perc-

ben, melyben lesz kivel, hivatalcs érintkezésbe bocsátkozzék, szoro-

sabb összefzése iránt azon barátságnak, melyet köztünk s Német-
ország közt fennállani óhajtunk, de úgy, hogy jogainkból, önállásunk-

ból senkinek barátságáért és senkinek fenyegetése miatt, egy haj-

szálnyit se engedjünk.

Tehát mert a veszély nagy, vagyis inkább nagygyá lehet
veszély vonul össze hazánk láthatárán, annak elhárítására önnia-

gunkban kell az ert keresnünk mindenekfelett.

Éli)i csak azon nemzet fog, melyben magában van életer

;

kit nem saját életereje, hanem csak másoknak gyámolítása tarto-

gat, annak nincs jövendje.

Én, uraim ! ezennel egy nagyszer határozatra hívom fel önöket

;

felhívom önöket erre a határozatra : mondják ki önök azt, hegy

azon rendkívüli körülményeket, melyeknél fogva a hongylés rend-

kivüleg is egybehívatott, méltó tekintetbe vévén, a nemzet el van
határozva koronájának, szabadságának, önállóságának védelmére

a legnagyobb áldozatokat is meghozni és hegy e tekintetben oly

alkut, amely a nemzetnek önállását, szabadságát legkevésbé is

sérthetné, senkitl semmi áron el nem fogad, hanem minden mél-

tányos kivánatokat akárki irányában is örökké teljesíteni kész.

Hogy pedig ezen komoly határozatát valósítsa, miszerint becsü-

letes békét eszközölhessen, ha lehet, vagy gyzedelmes harcot vív-

hasson, ha kell : felhatalmazza a kormányt arra, hogy az ország

disponibilis hadseregét 200.000 fre em.elhesse, s e végett els perc-

ben 40.000 embert mindjárt kiálltthasson, a többit pedig úgy és

a szerint, mint a haza oltalmának, a nemzet becsületének szüksége

kívánni fogja. — 200.000 embernek kiállítása, fegyverreli ellátása

s évi tartása 42,000.000 frtba, 40.000 ember pedig 8—10 milKó

forintba kerúl,

Én, uraim ! el fogom e háznak majd a következ napokban
terjeszteni, midn ezen indítványom elfogadtatván, részletesen lesz

tárgyalandó, financiális tervemet, most elre Idjelentvén : miként
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eszem ágában sincs a nemzettl kívánni, hogy 42,000.000-nyi rdót

fizessen, hanem úgy gondolom, hogy annyi adót viseljen, amennyit

elbír, s ha ez a szükséges költségeket nem fedezhetné, hitellel kell

a hiányt pótolnunk.

Elre is öröniömre válik kijelenteni, miként tervem, melyet

elóterjesztendek, oly adókulcsot fr glal n:iagában, m.elyet azon erdélyi

adókulcscsal kombinálván, mit Mária Terézia ezeltt egy századdal

megállapított, az ennél kevesebb, s ha elfogadtatik, s teszen a ház

külön intézkedést, hogy a végrehajtás közben sikertelenül ne enyész-

szék el a nemzet képviselinek áldozatkészsége, a nemzet meg fogja

azt bírni nagy terheltetés nélkül, s m:eg fcgja menteni az országot.

De amennyiben a hadi ernek kiállítására, n:ely a körülmények
szerint szükséges leend, a kivetendett adók elegendk nem lenné-

nek : felhatalmazást kérek arra, hogy hitel nyittassék a korn^ány

számára azon határig, melyet a képviselk kiszabandnak ; s azon

határig vagy kölcsön, vagy papircspénz kibocsátása, vagy más
financiális munkálat által segítsen az ország szükségein.

Ezek indítványaim. Uraim ! én azon véleményben vagyok, hegy
a határozattól, melyet a ház indítványomra hozand, e nemzetnek
jövendje függ, nemcsak, hanem nagy részben függ azon módtól,

miszerint a ház e határozatot hozandja. .

Ez az egyik ok, uraim, miért nem akartam én e kérdést a válasz-

felirat vitatkozásaiba meríteni.

Azt hiszem, hogy mian egy nemzet minden oldalról fenyeget-

tetik, de magában minden fenyegetés visszaverésére akaratot s ert
is érez, akkor a haza megmentésének kérdését semmi kérdéstl nem
szabad felfüggeszteni.

Ma mi vagyunk a nemzet miniszterei, holnap mások lehetnek
— ez mindegy— a minisztérium változhatik, de neked maradnod
kell, oh hazám ! s a nemzetnek ert kell teremtenie. Azért minden
balmagyarázatok kikerülése végett, egyenesen, ünnepélyesen kinyilat-

koztatom, hogy midn ezt kérem : adja meg a képviselház a 200
ezer fnyi katonát s erre szükséges pénzert . .

.^

Uraim ! mondani akartam még : ne vegyék e kérést a minisz-

térium részérl olyannak, mintha maga iránt bizalmat kívánna
szavaztatni ; kérni akartam még önöket, uraim, hogy ha van valahol

e hazában egy sajgó kebel, mely orvoslásra, ha van egy kívánság,

mely kielégítésre vár, — szenvedjen még egy kissé e sajgó kebel,

> Itt a szónok nem folytathatta to-
|

meg fogják menteni. A lelkesedés ki-

vább beszédét. Nyáry Pál felkelt s az
j

törése után nagyszeríí csend állott bé,

ünncpélj-es csendben jobbját esküre i a lélekzet is megszntnek látszott,

emelve monda : )>megadjiik<( s a kép-
j

ekkor a szónok, kinek roncsolt t^esti

viselk határtalan lelkesedéssel kel- erejét a lélek mindeddig feltartotta,

tek fel mindnyájan helyeOírl, s a lel-
j

keresztbe fonta mellén karjait s köny-'
kescdés legzajosabb kitörései közt i nyes szemekkel mélyen hajlott meg
kiálták : megadjuk ! felemelvén kezei- } a ház eltt, folytatván beszédét,
ket, esküdni látszanak., hogy a hazát

;
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s várjon még egy kissé e Idvánság, ne függeszszük fel ezektl azt,

hegy a hazát megmentsük.
Ezt akartam még kérni, uraim ; de önök felállottak, mint egy

férfiú, s én leborulok a nemzet nagysága eltt, s csak azt mondom :

annyi energiát a kivitelben, mint amennnyi hazafiságot tapasztal-

tam a megajánlásban : — s Magyarországot a poklok kapui sem
döntendik meg.

DEÁK FERENC.1
1803-1876.

Az 1861-iki lelirati javaslat.^

Az országgylés megalakult, s tanácskoznunk kell els ünne-

pélyes felszólalásunk alakja és tartalma felett. Három kérdés áll

elttünk : mit mondjunk ? kinek mondjuk el azt, mit mondanunk
kell ? s min alakba öntsük m.egállapodásunk eredményét ? E három
kérdés szoros kapcsolatban áll egjmiással, elmondom tehát mind
a háromra igénytelen nézeteim.et.

Szólani akarok mindenek eltt arról, mi legyen ezen els ünne-

pélyes felszólalásunk tartalma? Eladásomban nem fogok egyedül

arra szorítkozni, hogy elsoroljam egyszeren a tárgyakat, miket

e felszólalásba venni óhajtok ; hanem mivel ily fontos ügynél az

eladásnak mikénti összeállítása is figyelmet igényel, a tisztelt ház-

nak engedelmével formulázott javaslatot fcgok felolvasni, mely
szerint els felszólalásunkat szerkeszteni óhajtom,

E javaslat következ :

A legközelebb lefolyt tizenkét esztend súlyos szenvedések

kora volt reánk nézve, ösi alkotmányunk eltöröltetett, s a korlátlan

hatalom abszolút rendszere nehezedett reánk. Es e nyomasztó rend-

szert még súlyosabbá tették azok, kik azt ellenséges indulattal,

korlátolt felfogással s gyakran rosszakarattal kezelték. Bn volt

elttük a szabadság érzete, bn volt ragaszkodásunk nemzetisé-

günkhöz, bn volt még a legtisztább honszeretet is. Országunk
erejét kimerítették, a nemzet vagyonát jogtalanul elidegenítették,

nemzetiségünket üldözés tárgyává tették.

Minden nap új szenvedéseket hozott, minden új szenvedés egy
gyökerét szakasztotta el keblünkben a hitnek és bizalomnak.

Isten úgy akarta, hogy szenvedjünk, de ne csüggedjünk, s

htlenek ne legyünk önmagunkhoz ; és úgy akarta, hogy a fejedel-

met tizenkét évi tapasztalás végre meggyzze, miként a korlátlan

hatalom abszolút rendszere nem vezetheti a birodalom népeit bol-

dogságra, de veszélybe döntheti a trónt és birodalmat.

1 Életét 1. Irodtört. II. k. 56. cikk. 1 1861. május 13-iki ülésén mondott
2 Részlet Deáknak a képviselház

j
beszédébl.
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Ekkor felsége az eddig követett abszolút rendszert félre

vetve, át kivánt lépni az alkotmányosság ösvényére s népeinek

kezébe akarta letenni saját sorsukat.

összegyltünk mi is, mint a magyar nemzet képviseli, hogy

alkotmányos mködésünket ismét megkezdjük, s els. lépésünk fáj-

dalmas felszólalás múlt idk szenvedései miatt, mik most is fenn-

állanak, s miknek azonnali elhárítása nélkül sem alkotmánj-unk

visszaállítását, sem általában az alkotmányosságot lehetnek nem
tartjuk.

Alkotmányos életünknek s nemzeti létünknek alapfeltétele :

az országnak törvényes önállása és függetlensége. Els legszentebb

kötelességünk tehát : minden ernket, minden tehetségünket arra

fordítani, hogy Magyarország Magyar-

ország maradjon s alkotmányszerú

önállása és függetlensége sértetlenül

fentartassék.

És midn ezen önállás lényegében

megtámadtatik, midn azt veszély fe-

nyegeti, nem ismerünk teendink közt

fontosabbat, nem ismerünk sürgseb-
bjét, mint az ily megtámadás ellen

lialadék nélkül felszólalri.

Meg van pedig támadva orszá-

gunk alkotmányos önállása, melyet

felsége az alkotmányosság ösvénye felé

irányzott ; meg van támadva az által,

hogy a magyar alkotmányosság vissza-

állítása csak feltételesen és leglényege-

sebb kellékeinek kivételével igértetik;

meg van támadva az október 20-án

kiadott diplomában, melyet alapul vesz fel az országgylést meg-

nyitó beszéd is.

Meg akarja végkép fosztani ezen diploma Magyarországot

azon si alkotmányos jogától, hogy a közadónak és katona állítás-

nak minden kérdéseit, egész terjedelmökben, saját országgylésén

határozhassa el ; kiveszi a nenizet kezébl -azon jogot, hegy leg-

fontosabb anyagi és közjogi érdekei felett királyával egyetértleg

önmaga hozhasson törvényeket. Pénz- és hitelügy, hadügy, vám
és kereskedelem, ezen leglényegesebb kérdései a nemzet politikai

életének, egy közös birodalmi tanács alá rendeltetnek, hogy azok

felett Magyarországra nézve is egy többségében idegen hatalom,

nem magyar szempontból, nem magyar érdekek szerint intézkedjék.

Es a közigazgatás terén is függvé teszi ezen diploma Magyarorszá-g

kormányzatát az osztrák kormányzattól, oly kormányzattól, mely
nem is felels, de ha felels volna is, nem felelne Magyarországnak,

hanem a birodalmi tanácsnak, hol a mi érdekeink, midn azok az

Beöthy : ItodaJoiutöiténet. II. 22
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érdekeiktl eltérnek, a többségnél aligha elegend biztosítékot

találnának.

Ha ezen eszme tettlegesen életbe lépne, Magyarország nem
lenne többé önálló sem törvényhozásában, sem kormányzatában,

hanem legfontosabb érdekeire nézve alatta állana az osztrák biro-

dalom közös törvényhozásának s kormányzatának ; egyszóval csak

névre volna Magyarország, tettleg pedig osztrák provincia.

A hatalomnak ezen, ellenünk s alkotmányos önállásunk ellen

intézett jogtalan törekvése nemcsak törvényeinkkel ellenkezik,

hanem egyenesen megtámadja magát a sanctio pragmaticát, azon

állami alapszerzdést, mit a magyar nemzet 1723-ban az uralkcdó-

házzal kötött.

seink, midn az említett évben Magyarország koronájára

nézve a habsburgi ház nágára is átruházták az örökösödést, ahhoz

határozott feltételeket kötöttek.

Kimondták : hogy Magyarországon is szintúgy, mint az örökös

tartományokban, az elsszülöttség joga tartassék meg, s ennélfogva

mind Magyarországon, mind az örökös tartományokban az ural-

kodóháznak ugyanazon tagját illesse a trón. Kimondották mind
Magyarországra és a magyar korona országaira, mind az örökös

tartományokra nézve együtt és viszonyosán az elválhatatlan és fel-

oszthatatlan birtoklást, mert sem III. Károly, sem Magyarország,

sem az örökös tartományok nem akarták, hogy jövendben a feje-

delem feloszthassa gyermekei között tartományait, mint ez koráb-

ban gyakran és még I. Ferdinánd alatt is megtörtént. De, midn
az elválaszthatatlanság és feloszthatatlanság elvét a birtoklásra

nézve megállapították, azt az országiásnak, a kormányzatnak se

formájára, se lényegére ki nem terjesztették, st ellenkezleg : vilá-

gosan kikötötték a 2-dik cikknek 9-dik szakaszában, hogy a nágak
eképen elfogadott örökösödésére is kiterjesztessék az 1715. 3-dik

törvénycikknek rendelete, mely szerint a nemzet biztosíttatik, hogy

a fejedelem Magyarorszá.gon soha másként országlani és kormányozrji

nem fog, mint az országnak alkotott és jövendben alkotandó vilá-

gos törvényei szerint. Kikötötték határozottan azt is, hogy a király

az ország jogait, szabadságát, törvényeit köteles leend mindenkor

megtartani, uralkodásra léptekor magát megkoronáztatni, királyi

hitlevelet kiadni s a koronázási hitet letenni.

A sanctio pragmatica tehát Magyarország önállását s függet-

lenségét világosan fenntartotta, a nemzet ezen jogához minden id-

ben szorosan ragaszkodott, s ezen feltétel mellett szállott a magyar

korona minden magyar királyra, ki a sanctio pragmaticának meg-

kötése óta Magyarország trónjára lépett.

Csak II. József császár volt III. Károly maradéka közül, ki

magát meg nem koronáztatta, s uralkodott abszolút hatalommal,

de Magyarország törvényes királyának soha el nem ismertetett, s

nemcsak törvényhozási s közigazgatási rendeletei, núket élte vég-



napjaiban maga is visszavont, hanem a magánosok részére kiadott

adománylevelei, s privilégiumai is törvény által törvényteleneknek
nyilváníttattak, mint ezt az 1790. évi 32-ik törvénycikkely is bizo-

nyít] a. ^

A sanctio pragmatica rem egyszer törvény, nem egyszer
diploma, nem octroyrozott adomány vagy igéret, hanem kölcsönös

egyezkedés folytán kötött alapszerzdés, melyben egyrészrl seink
a Habsburg-ház nágának javára ünnepélyesen lemondottak azon
jogról, hogy a habsburgi ház íiágának kihaltával szabadon választ-

hassák királyukat, másrészrl pedig III. Károly, ki a nemzet ezen

szabadválasztási jogát 1715-ben is a 2. törvénycikkelyben nyíltan

elismerte, a nemzet részérl kikötött feltételek teljesítését, az ország

önállásának, függetlenségének, jogainak, szabadságának, törvényei-

nak fentartását ígérte. Az akkép szabad egyezkedés mellett kötött

kétoldalú alapszerzdés teljes erejében s minden feltételeivel együtt

életbe lépett, minden aztán következett koronás királyok által meg-
tartatott, az abban foglalt biztosítások újabban s részletesebben

ismételtettek, s a jogszeren kötött szerzdést jogszer gyakorlat

szentesítette. Lehet-e, szabad-e most azon szerzdést egyoldalúlag

megszegni s a nemzettl követelni azon kötelezettséget, mi abban
foglaltatik, de a kötelezettség föltételeit mellzni, vagy hiányosan

és csak némely részben teljesíteni ?

Midn egyrészrl mind a sanctio pragmaticában, mind egyéb

törvényeinkben ily világosan van kifejezve közöttünk és az örökös

tartományok között létez azon törvényes kapocs, mi az uralkodó-

ház ugyanazonosságában áll, vagyis a personal-unio, ennél szorosabb

kapcsolatnak, a valóságos reál-uniónak nyoma törvényeinkben nincs
;

st a felhozottak kétségtelenné teszik, hogy reál-unio közöttünk és

közöttük nem is létezett, s azt létrehozni Magyarországnak szándéka

soha nem volt.

Világos ez Magyarország és az örökös tartományok közjogi

helyzetének természetébl is.

Ha 1723-ban a sanctio pragmatica meg nem köttetik, III.

Károly 1740-ben történt halálával, minthogy benne a habsburgi

ház fiága kihalt, Magyarország szabadon választhatta volna királyát,

s ekkor nem lett volna lehetetlen, st tekintve a nagy befolyást,

melyet azon korban Franciaország gyakorlott az európai politikára,

és tekintve Nagy Fridrik személyességének hatását, tekintve azt

is, hogy mind a francia udvarnak, mind Nagy Fridriknek érdekében

volt az ausztriai házat gyengíteni, nem lett volna valószintleíi,

hogy nem Mária Terézia, hanem más választassák Magyarország
királyának. Ez esetben Magyarországnak külön királya lévén, a

birodalom úgy, mint most van, nem is alakulhatott volna.

^ Itt annak elsorolása következik, 1 leveleikben, Magyarország önállását

hogy Mária Terézia, II. Lijjót, I. Fe- ! és függetlenségét ünnepélyesen bizto-

renc és V. Ferdinánd, koronázási hit-
{
sították.

22*
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És ha bármikor történnék, mi, ha talán a közel jövben nem
valószín is, még sem lehetetlen, hogy a most uralkodó ház nágban
is kihal, Magyarország királyválasztási joga a sanctio pragmatica

értelmében a nemzetre ismét visszaszálland, s ha akkor Magyar-

ország külön királyt választ, felbomlik az állam, melynek egységét

az osztrák államférfiak Magyarország önállásának megsemmisíté-

sével akarják most létrehozni. Felbomlik erszak nélkül, jogszeren,

felbomlik azért, mert az egyetlen kapocs, az uralkodóház ugyan-

azonossága, megsznt. Pedig ha léteznék azonkívül más kapocs is

közöttünk, az még fenmaradván, az egész államot összetartaná :

valamint például Anglia, Skócia és Irland között nem sznnék meg
a kapcsolat az uralkodóház kihaltával, mert azok nem personal-,

hanem reál-unióban vannak egymással.

Megemlítünk még egy körülményt, mi világosan arra mutat,

hogy Magyarország és az örökös tartományok között ors^áglás és

korriiányzat tekintetében reál-unio nem létezett és nem is létez-

hetik.

Magvarország törvényei szerint a kiskorú magyar király gyámja

az ország nádora ; határozottan kimondja ezt a nádori hivatalról

1485-ben alkotott törvények 2. cikke, melyet az 1681. 1. cikk, az

1715. 5. cikk és a sanctio pragmatica megkötése után is az 1741. 9.

törvénycikk s 1790. 5. törvénycikkek újra megersítettek. Ellenbe],

az örökös tartományokban a kiskorú fejedelem gyámsága anrak
legközelebbi atyai rokonát illeti. A fejedelem kiskorúsága esetében

tehát törvény szerint Magyarországban is más, az örökös tartomá-

nyokban is más áll az országlás és kormányzat legmagasabb fokán.

Lehet-e oly országok között, melyekben az országlás és kormány-

zás mind személyzetre, mind rendszerre és formára nézve egymástól

annyira különböz, más és szorosabb kapcsolat, mint az uralkodó-

ház ugyanazonossága ? Képzelhet-e ily viszonyok között egyik

vagy másik orszá g közjogi állásának teljes felforgatása nélkül szoro-

sabb reál-unio ?

De teiiintsK az örökös tartoniányok politikai helyzetét, múlt-

ban és jelenben. Akkor, midn a sanctio pragmatica köttetett, az

örökös tartományok a német-római birodalomhoz tartoztak, Magyar-

ország pedig annak része soha nem volt.

A római-német birodalom vegyes országainak feudális ter-

mészete annyira különböz volt Magyarország nem-fetidálís, semmi
más hatalomtól nem függ közjogi állásától, hogy ily különböz
jogállású tartományok között mást, mint csupán personal-uníót,

létrehozni nem is lehetett volna.

Midn késbb a német-római birodalom bomladozni kezdett,

I. Ferenc 1804-ben a római császársági cím helyett az ausztriai örö-

kös császársági címet vette föl, de Magyarországra nézve aug. 17-én

kelt ümiepélyes nyilatkozatában kijelentette, hogy e cím fölvétele

által xMagyárország jogait, törvényeit s alkotmányát legkevésbbé
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sem kívánja csorbítani, s liogy Magyarország elbbi statusjogi állá-

sában továbbra is megmarad.
Jelenleg az ausztriai örökös tartományok tagjai a német szövet-

ségnek. A szövetség iránt kötelezettségeik vannak, melyek terhek-

kel járnak : a szövetség határozatai kötelez ervel bírnak minden,

a szövetséghez tartozó országokban. Magyarország ellenben nem
tagja a német szövetségnek. A német érdekek, miket az osztrák

tartományok védeni s elmozdítani kötelesek, ránk nézve idegen

érdekek. A szövetséges hatalom, mely az osztrák tartományokban

némelytárgyakra nézve parancsoló hatalom, elttünk teljesen idegen.

Németországnak lehet hábonija saját érdekében, határai megtámad-
tathatnak s azon háborúban Ausztria köteles részt venni, köteles

lesz megvédeni a megtámadott határokat. De az háborújok nem
a mi háborúnk, s az érdekeik nem a mi érdekeink, k a mi har-

cainkban nem állanak mellettünk, nem fogják védeni megtámadott
határainkat, mert mi nem vaginánk a szövetség tagjai. Ily külön-

böz politikai helyzet országok között lehet-e szorosabb kapcsolat,

mint a personal-unio ? Azon birodalmi tanácsban, melynek túl-

nyomó többsége a német szövetségnek épen a szövetség érdekében

le van kötelezve, mi biztosítana minket, hogy akkor, midn a mi
érdekeink és a német szövetség érdekei nem ugyanazok, jogaink

méltányoltatni s érdekeink kíméltetni fognak ? A szorosabb kapcso-

lat alárendelne minket az osztrák többségnek, st alárendelne a

ránk nézve teljesen idegen német szövetség politikájának is, mely-

tl mi viszonzásul semmit sem követelhetnénk.

Fölhozzák ellenünk, hogy a birodalom érdeke a legfbb tekin-

tet s annak az egyes részek kötelesek saját érdekeiket alárendelni.

Nem vonom kétségbe ezen állítás igazságát oly birodalomra nézve,

mely ugyanazon egy közjogi alapon áll, melynek egyes részei feltét-

lenül csatlakoztak eg.}Tnáshoz, melyeket szorosabb reál-unio köt

össze. De Magyarország az uralkodóházzal szerzdött, nem az örö-

kös tartományokkal ; szerzdött az örökösödés fölött^ nem vala-

mely szorosabb közjogi kapcsolat fölött, st még azon szerzdésben
is kikötötte független önállásának biztosítását. Ezen szerzdést
kész leend Magyarország mindenkor megtartani, de ezt megváltoz-
tatni és helyébe szorosabbat állítani, magát az örökös tartományok
érdekeinek lekötni s ezáltal alkotmányos önállásáról lemondani,
szándéka bizonyosan nincs.

Számtalan jog\ászony létezik n.ind a köz-, mind a magánjog
körében, mi az egyik vagy másik félnek alkalmatlan ; de ha minden
ilyen jogviszonyt fel lehetne forgatni, mert az egyik félnek érdekei

annak megváltoztatását kívánják, s kivált ha fel lehetne forgatni

olyképen, hogy az egyik fél tartsa meg, amire kötelezte magát, a
másik azonban nem teljesíti a kikötött feltételeket, mert azok neki
terhesek : úgy sem a törvény, sem a szerzdések nem nyiijtanának
biztosítást, hanem egyedül az er volna a jognak mértéke.
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Es ha tekintjük Svécia és Norvégia példáját, láthatjuk, hogy
két állam csupán personal-unio mellett is megállhat egymással, s

mi, kik az örökös tartományokkal hasonlóul personal-unio mellett

ugyanazon uralkodóház alatt állunk, közjogilag egym.ástól függet-

lenül, miért ne állhatnánk meg testvérileg egymás mellett, ha egy-

más jogait és érdekeit tiszteletben tartjuk? Midn mi Magyarország

alkotmányos önállását, függetlenségét a hatalom szava ellen védjük,

midn óvakodunk azon szorosabb kapcsolattól, melyet alkotmá-

nyunk némi visszaállításának feltétele gyanánt akarnak reánk kény-

szeríteni, nem kívánunk ellenségesen fellépni az örökös tartományok
alkotmányos népei ellen. Nem akarjuk mi a birodalom fönnállását

veszélyeztetni s készek vagyunk azt, amit tennünk szabad, s mit

önállásunk és alkotmányos jogaink sérelme nélkül tehetünk, a tör-

vényszabta szigorú kötelezettség mértékén túl is, méltányosság

alapján politikai tekintetbl megtemii, hogy azon súlyos terhek

alatt, miket az eddig fönnállott abszolút rendszer fonák eljárása

összehalmozott, az j ólétük s azzal együtt a mienk is össze ne ros-

kadj on s a lefolyt nehéz idk káros következései róluk és rólunk

elháríttassanak.

De csak mint önálló, független, szabad ország akarunk velk,

mint önálló, független, szabad országokkal érintkezni ; csak ezen

úton fogjuk érdekeinket és az érdekeiket összhangzási)a hozhatni

s határozottan visszautasítunk minden alárendeltséget, minden
egybeolvadást akár a törvényhozás, akár a kormányzat terén, mert

ez önállásunk feláldozása volna, mit tennünk merben lehetetlen.

Szükségesnek látjuk tehát ünnepélyesen kijelenteni, hogy n-i

az országnak állami alapszerzdés által, törvények által, királyi

hitlevelek, koronázási eskük által biztosított alkotmányos önállását

8 törvényes függetlenségét semmi tekintetnek, semmi érdeknek fel

nem áldozhatjuk, s ragaszkodunk ahhoz, mint nemzeti létünk alap-

feltételéhez.

CSENGERY ANTAL.^
1822—1880.

Szemére Bertalan.*

Szemere Bertalan Vattán, Borsodmegyében, nemes, de szegény

házból vette származását. >>Családom — írta ma^a Szemere — mint

a fa, azért szegény, mert régi,«

1 L. Irodt. II. 57. cikk.
2 A hasonló cím jellemrajz eleje.

Szemere Bertalan (1812 -1860), kirl
a politikusokról szóló cikkben történt
említés, 1848-ban belügyminiszter,
1819-ben miniszterelnök lett : a forra-

dalom után Franciaországba emigrált,

honnan utóbb visszatérvén, Budán
halt meg. írói hírét nyugoteurópai
útirajzaival (Utazás külföldön, 1840)

alapította meg.
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Hs eldérl, a vezér Hubáról, sok maradt e családra, de a

Szemerék régóta nem gazdagok. Két oka van. Sohasem rendezte

a család fiágra javait s leányág útján apránkint minden gazdagság

más nevekre szivárgott által ; mely tünemény azt bizonyítja, hogy

e család vérében nem volt arisztokrata érzés. Aztán, mihelyt a

reformáció kiütött, a Szemerék annak hívei lettek. Alig van most
három ág, alig két háznép, mind a reformált egyházhoz tartoznak a

reformáció óta. Huba s nagy Lajos király alatt egy másik, aki tárnok

volt — azóta egy sem viselt királyi nagy hivatalt ; mindig a nem-
zeti párttal tartottak, m.ely mindig vesztett.

Bertalan atyja, László, 1805-ig szolgált a hadseregben ; ekkor

és 1809-ben a borsodi nemes sereg rparancsnoka. önzéstelen ember,

aki örömest forgott a nép között. Bkez másnak, magának rossz

gazda. A kis örökség keze alatt csak fogyott.

Midn gyennekeit kellett növelnie, 1000—1200 váltóforint jöve-

delme volt volna legföleW^, ha adósságot nem kellett volna fizetnie.

S Bertalannak még három testvére volt. Jen, a viszontag-

ságok s kalandok embere ; végül a forradalomban mint százados

szolgált és 1849-ben besoroztatott az osztrák seregbe, amelyben
szolgált azeltt 23 évig. László, ki 1835-ben halt meg, mint nádor-

ezredbeli hadnagy, a legjelesebb huszártisztek egyike. S húga, Mária,

Jakabfalvi Sámuelné, ki 1840-ben halt meg.

Láthatni ebbl, mi csekélység volt, amibl a családnak ki kel-

lett jönnie.

E családi szükség lényeges befolyással volt Bertalan testi és

lelki kifejldésére.

Mértékletesen, st nélkülözve élvén, teste edzett, ers és minden-
hez megszokott. Volt eset, m.ár tizennyolc éves korában, hogy alig

mehetett ki ruha-hiány miatt, hogy alig ehetett eleget éhség ellen.

Négy évig (1829—^33) nem volt téli felöltje, s egy kis kaputban ült

három óráig a hallgató teremben. A költk verseit, szótárakat s a

stúdiumokat a jeges szántóföldeken, vagy a szénás-padokon tanulta,

bele búvá a szénába. >>És mégis — monda gyakorta — mi boldog
napjaim voltak ezek !<< A szokás második természetévé vált. Mikor
módjában lett jobban élni, akkor sem tette. Ritkán ivott bort, szeszes

italokat, nem dohányzott, nem kávézott. Maradt többnyire kenyér
és gyümölcs mellett. Midn utazott Európában, s mint felsmagyar-
országi biztos is, hetenkint kétszer-háromszor nem ebédelt ; nem
evett fttet. Jól esett neki, s testét és lelkét is emelte a böjt. Mint
országgylési követnek reggelije és estebédje gyümölcs volt az árus-

nál, kenyér nélkül; néha aludt tej. Ebédje alig került 30—40 krba.

így bírta meg a sok éjjelezést, mert 16 éves korától kezdve mindig
fenn dolgozott éjjeli 1—3 óráig. így élt miniszter korában is. Egész
ruhatára két atillából állt, s egy frakkot kellett csináltatnia, hogy
a nádori ebédre elmehessen. >>És én kétlem — írta egpk levelében, —
hegy aki fényzéshez szokott ruhában és ételben, az népcmber, az
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republikánus lehessen szívében, erkölcseiben. Ha gazdag lettem

volna, azon neme szédíthetett volna meg a fényzésnek, mely m-
vészileg szép, jeles és ragyogó<<.

Lelkileg is lényeges hatása volt a szegénység terhes nyomásá-
nak Szemere Bertalan életére, jellemére. Az a viszálykodás, melyet a

családban a szegénység mindig elidéz, ahol a név úri volna, s az

apa b-költ, az anya fösvény, — ismeretlenné tette a családi élet-

öröm bájait. Mindig röpkedve sietett haza, mindig bút, bánatot

talált, az apai ház küszöbére lépvén. Eleinte csak a szükség gyötörte,

a hiány, utóbb az összehasonlítás, mint tanulót. Mások ékesen öltözve,

jól élve ; nála minden hiány. Szüleinek négy kiéhezett lova alig

bírta t lépve elvinni Patakra ; elbújt a szekérben, mikor a tehets
tanulók mellette elnyargaltak.

Két hatása volt ennek Bertalanra. Mivel ismerte a családi élet-

ben a szükség rettenetességeit, soha semmit sem kért szüleitl.

Amit adtak, abból is mindig m.aradt. St alig került ki az iskolából,

a szülei házat és testvéreit is tartotta fenn. S nem viszonozhatván

tanuló, késbb ifjú társainak szívességét, nem fogadott el mások-
tól valamit.

A szegénység érzete, járulván hozzá némi büszkeségé, igen

sokat tett rá, hogy az élénk, eleven, vidám lelk Bertalan, kiben

minden elem megvolt pajkos, kihágó, csínytev, st kalandor lenni,

egészen magába vonult s komoly tanulmányokra adta magát. Ott-

honül, föléjjelez, könyvbúvár lett, aki örömest bolyongott nappal
a mezk magányos távol helyein, este pedig ábrándozott a hold

méla fényénél. Van Szemerében a szentimentálizmusnak egy forrása,

azon idbl való, midn Siegwartot,^ Werthert és Kölcsey bánatra

hajló költeményeit olvasta.

De az eredeti természet, a derültség nem sülyedt el benne ;

az maradt a felületen ; a mély homály alatta borong.

Késbb, mikor az ifjú magasabb célok felé törekedett, még
nagyobi* kínokat kellé éreznie. Könyvet nem vehetett ; mások vették,

olvasá s elmondá nekik tartalmát, hogy szüleiknek azok is mond-
hassanak valamit. Nyelvet akart tanulni, n\estert nem fizethetett.

Kölcsön kérte a nyelvtant, s így tanulta meg az olasz, angol és

francia nyelvet. így kezdte meg magában tanulni a fuvolát és gui-

tarret is. Az ifjúi vágyak ezen korában felébredt benne egy ázsiai út

terve, arra India és Khina felé. Sokáig horda e vágyat kebelében.

De meggondolá, meg kell tanulnia legalább is a török, arab, perzsa

nyelvet ; meg kellene ismerkedni a növénytannal s az orvosi és ter-

mészettudományok sok ágával. Hol szerezze meg mindezt Pesten,

Bécsben? 0, akire készpénzt, száz váltóforintot évenkint nem költ-

liettek.

^ Egy érzelgs német »kolostori
tört énét « ; Miller Mártontól, melyet
fordítójának, Barcafalvi Szabó Dá-

vidnak (1787), szófaragó szenvedélye
tesz csak emlékezetessé.
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Az elégületlenség kezdte magát szívébe fészkeim ; kerülte az

embereket, a sokaságot. Kezdte szégvelni a szegénységet. Szemérmes

lett, szerény és félénk a társaságban. Tizennyolc-húsz éves korá-

ban alig mert elmenni valamely ház eltt, ha eltte néhány tanuló

vagy polgár ült. Már letette az ügyvédi vizsgálatot, s nem szólhattak

hozzá, hogy el ne piruljon. Késbb nagy erltetéssel sikerült ural-

kodni az arcnak e férfiátlan zavarán : szemei kezdek m.egszokni a

találkozást ; de a lélekben mindig fenmaradt némi zárkózási, némi

rejtezkedési hajlam vagy inkább látszat.

Sokszor panaszkodott ez idtájban Szen.ere, leveleiben, Kölcsey-

nek : mi nagy csapás a szegénység, s az az állapot, mely szerint az

ifjúnak nincs annyi pénze, hogy papirt eleget vehessen, nem hogy

könyvet vagy egyéb segédszereket, nem hegy n:estert fogadhatna.

ö azt felelte : szükség neveli a jeles és nagy embereket. De e vigasz

mellett csak azt érezte, hogy évekkel hátrább esik, mert magára
hagyatva, nem azt olvassa, ami kell, hanem azt, amit épen kap.

Ez éveiben az ifjú álmoknak és törekvéseknek nagy kínokat

kellé kiállania.

Irigyelni kezdte a gazdagságot, m.ely eszköze annyi nagy, jeles

8 merész vállalatnak. Csak egyet becsült mindennél fölebb : a füg-

getlenséget. Ennek öntudata mérsékelte az elégületlenséget, mely
az érintett büszkeség nélkül annyi rossznak lehetett forrása.

GRÓF APPONYI ALBERT.^
1846-.

Széchenyi emléke.*

Valahányszor Széchenyi István emlékével foglalkozom, mind-
annyiszor a nemzeti újjászületés korszakát a maga egészében látom

magam eltt. Mert ama nagy korszak kezdeményezései és alkotásai

egymással elválaszthatatlan összefüggésben állanak ; alakjai, m.ég

azok is, akik közt látszólag ellentét fejldött, egymást kiegészítik.

Az irodalom ébresztette fel a nemzeti öntudatot és akkor adott a

Gond%áselés hazánknak nagy szellemeket, akik körülnéztek és látták,

hegy bár nemzet akarunk lenni, a nemzeti létnek majdnem minden
feltételét nélkülözzük. E feltételeket kellett megszerezni. És bekövet-

kezett a nagy szellemek között a munka-megosztás : nem tervszer

1 Bécsben szül. 3 a jezsuiták kalks- 1 kultuszminiszttr, az országgylés
burgi intézetében tanult, m jd Bécs- tagja. Elnöke volt a Szent-István-
Ven és Pesten hosszabb külföldi társulatnak is.

tanulmányutak után ls72-b:nvála-z-
I

^ Mondotta a Nemzeti Kaszinó
tátott elször a parlamentbe. Azóta I 1892-diki Széchenyi-emléklakomáján,
mint ellenzéki szónok, majd ismételve

j
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megállapodás szerint, hanem a hajlamok, a tanulmányok, a tapasz-

talatok különbözsége szerint. És oly termékeny volt abban az id-
ben a magyar géniusz, hegy a nemzeti lét minden föltételének a

megalapítására, megszerzésére és kiépítésére megvoltak a lánglelkú

úttörk és a nagyjellem munkások.
A nagy korszak óriásainak egyrésze alkotmányos intézményeink

reformjára, állami önállóságimk, szabadságunk biztosítására helyezte

akciója súlypontját. Széchenyi magát a nemzeti életet, a társada-

lomban rejl erk ébresztését, a mveldést, a vagyonosodást sze-

melte ki tevékenysége céljául. A politikai törekvések, a törvény-

hozói tervek közül t leginkább azok érdekelték, melyekben a tár-

sadalom reformjának a feltételeit látta.

Azt a magyar társadalmat, m.elyet Széchenyi István talált,

leírta nekünk maga.
E társadalom fényes történelmi érdemeibl mit sem von le az,

hogy a XIX. század követelményeivel nem állott összhangban, hogy

tehát szervezetének, szellemének és tevékenységének gyökeres átala-

kítása nélkül, a magyar nemzetnek az európai népcsaládban nem
biztosíthatta volna a versenyképességet és így a fenm áradást. Ez
a társadalom kasztokra volt szétszakítva, melyek között a szoli-

daritási érzet hiányzott ; ennek a társadalomnak az egyik része,

amely az európai élet díszét megszerette, mindinkább kivetkzött a

nemzeti jellegbl ; az a nagyobbik része pedig, mely magyar maradt,

a nyugati nemzetek létfeltételeitl idegenkedett. A magyar nemzet

ekkép a megsemmisülés veszélyének volt kitéve, mert gyökeres

átalakulás nélkül egy . részét elcsalta, más részét összemorzsolta

volna az európai kultúra.

Ettl a veszélytl mentette meg hazánkat az a nagy szellem,

melyben az európai irányzatok legteljesebb átértése a leglángolóbb

nemzeti érzéssel volt párosítva. Mködése nem szorult más tervre,

mint arra, melyet saját egyéniségében bírt : és épen ezért volt olyan

életteljes és annyira hatalmas, mert nem volt más, mint létté vált

én-je. Kjterjedt a szellemi és anyagi élet minden részletére, de ennek

az ezerféle tevékenységnek és ennek a fáradhatatlan tevékenység-

nek egy alapgondolata volt : ezt a nemzetet mindenekeltt egy-

ségessé és a maga egészében a njoigat szellemi és anyagi kultúrá-

jának részesévé tenni a nélkül, hogy nemzeti egyénisége csorbát

szenvedjen.

Európai és magyar : ez volt Széchenyi.

Legyen e nemzet tömör egység ; legyen európaias és legyen

egyszersmind magyarabb, mint valaha : ez volt az programmja.

De midn Széchenyi ekkép életet lehelt a nemzetbe, midn
tevékenységre ébresztette a társadalomnak minden szunnyadó ere-

jét ; midn egységesítette annak minden elemét : akkor épen volt

az, aki kortársainak az állami intézmények átalakulására irán}Tiló

törekvépeit a leghatalmasabban elsegítette. Széchenyi társadalmi
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reformjai tették a nagy politikai reformot egyrészt lehetvé, más-

részt szükségessé. Az a szétzilált és tesped régi társadalom, amely

a nemzeti életnek csupán darabokra tördelt anyagát és olykor ébre-

dez ösztönét tartalmazta : ez a társadalom nem alkothatta volna

meg a modern értelemben vett alkotmányos államot, de nem is

érezte annak szükségét. Az a társadalom megelégedhetett az állami

intézményeknek ama töredékeivel, az állami önállóságnak ama rész-

leteivel, melyek fennállottak. Becses részletek, becses töredékek,

méltók az utókor kegyeletére, mert ezek is oltalmat nyújtottak a

magyar szabadságnak, de az újkor rohamának ellentállani képte-

lenek. Ellenben a Széchenyi reformeszméitl áthatott, egységesí-

tett, a nemzeti szolidaritás tudatára ébresztett társadalom föltét-

lenül követelte a teljesen kiépített magyar államot ; m.ert az állam

nem más, mint az egységes nemzet jogi formája. Magyarország nem
lehetett állam a szó mcdem és teljes értelmében, mig társadalmunk

nem volt ugyanily értelemben nemzet : de mihelyt öntudatosan

nemzetté vált, állammá is kellett lennie.

És Széchenyinek nagy szelleme ne érezte volna át ezt a nagy,

szükségszer összefüggést az általa merészen megindított társadaln i

reform és nagy kortársainak alkotmányjogi reformja között ? Átérezte,

látta talán világosabban, mint bárki más és épen ebbl ered éle-

tének a tragikuma. Mert Széchenyi politikai krédójának az volt

sarkalatos alaptétele, hogy boldogulásunkat csak a király és a nem-
zet bizalomteljes együttmködése biztosíthatja s midn látta az

összeütközés veszélyét a két nagy tényez között ; midn ez össze-

ütközés alkalmát az alkotmányjogi átalakulásokban látta ; midn
ezeket saját törekvéseinek, bár közvetett, de szükségszer folyo-

mányaként felismerte : megrendült a nagy szellem és katasztrófáktól

féltvén imádott hazáját, tért engedett gondolkozásában annak az

iszonyú kételynek ; vájjon jót tett-e nemzetével, midn azt léthar-

giájálDÓl fölébresztette ; nem lett volna-e jobb a kelet népét tunya-

ságának békéjében hagyni, n)int összeütközések elé vezetni, melyek-

nek a kimenetele megsemmisülés lehet.

Idszer-e az, t. uraim, hogy alapítónknak ez emlékünnepén,
pályája ecsetelésében önöket elkalauzoljam ama rettent lelki

konfliktusig, mely gyászba borította élete utolsó éveit és gyászba

borította érette a nemzetet ?

Tgen is, úgy vélem, idszer, n ert a mai nap egyszersmind

emléknapja e konfliktus megoldásának.

Oh, hegy e megoldás nem mehetett végbe saját lelkedben, to

nagy szellem, mehTiek egyedüli tévedése az volt, midn gondolád,

hogy tévedtél ; hogy nem nyerhetted vissza lelked harmóniáját,

megérvén azt, hogy a történelem tetteidnek ad igazat, kételyeiddel

szemben ! Iszonw kockázat a nagyság : egy Zeusra, aki olympusi
nyugalomban élvezi isteniségét, ezer Prometheus esik, aki kínokkal

fizet emberfölöttiségeért.
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A te nagyságod is lelked nyugalmának, saját boldogságodnak
feláldozása volt a nemzet boldogulásáért. J)e mert ekkép egygyé
váltál nemzeteddel és annak életében élsz tovább, elnyerted azt a

legnagyobb dicsséget, hogy a nemzet életében talál megoldást a
te életed traeikuma.

SALAMON FERENC.i
1826-1892.

Párhuzam Hunyadi János és Mátyás közt.'

A Hunyadiak életében a magyar nemzet egy nagy korszakot

élt. — Megmutatta," hogy a nemzetnek,- melyben elég erkölcsi er
van, mely maga el nem hagyja magát, a legnagyobb veszélyek elfor-

dulnak bátor tekintete ell. —
Mind Hunyadi János, mind
Mátyás legkitnbb férfiak vol-

tak korukban s nemcsak Ma-
gyarországon, hanem az egész

akkori keresztyénségben, mely
sok kiváló egyeseket szült. De ha
nagyságban apa és fiú egyenlk,
majd minden más tekintetben

különböz jellemek s különböz
politikát követnek.

Hunyadi János utolsó és egyik

legmagasztosabb mintaképe a

középkori keresztes vitézeknek,

míg Mátyás, ki atyja halála után
két évvel ül trónra, az európai

klasszikái újjászületés legels és

egyik legkiválóbb embere, — egészen római szabású jellem s mint-

egy ennek jelképéül családi neve helyett Corvinusnak nevezi magát.
Az els mellé a keresztyéin egyszerség s ers hit embere Capistrán

odaillik, — a másodiknak homlokára szintoly jól illik az imperátori

koszorú, körébe a fény és Jíényes izlés, s azon olasz tudósok, kik a

hajdankori Róma tudományában és költészetében talált szellemi

1 Egyik legjelesebb történetírónk
és mtibírálónk. Déván született s

Nagyenyeden tanult. A forradalom-
ban mint honvéd vett részt ; utána
Krösön lett tanár. Majd különböz
hírlapoknál dolgozott Poston ; utóbb
az egyetemen a történelem tanára
lett. Nevezetesebb esztétikai mun-

kái : Csokonai Dorottyájáról, Arany
összes költeményeirl ; a történelmiek
meg vannak említve az Irodtört. II.

köt. 57. cikkében.
2 A Magyarország a török hódítás

korában cím munka hatodik feje-

zetébl.
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forrásokból frissítek fel a lankadó keresztyén civilizációt. — A két

férfiú mveltsége közti különbség jellemzi politikájukat is. Bár az

apa gyakorlati ember s a régi formák közt lángesze merész és eredeti

tud lenni a cselekvésben, de a múlt embere ; a fiú, bár még nagyobb
mértékben a gyakorlat embere, egész élete nem látszik egyébnek,
mint folytonos törekvésnek egy nagy bels reformra.

Mind az apának, mind a fiúnak megvolt a maga saját nagy
eszméje, mely egész élete központja, s mely nélkül valódi nagy ember
nincsen. — Hunyadi Jánosé szembetnbb, nagyobb tettekben
nyilatkozik maga az eszme természeténél fogva : kizni Európából
a törököt, a keresztyénség segedelmével, — vagy ha Európa nem
segíti, csupán magyar ervel, s ha ez sem támogatja eléggé, nagy
részben a maga költségén, s bárminem áldozattal : — oly cél, m.ely
ha egészen nem teljesült, de csaknem száz évvel vetette vissza a
török hódítási terveket Magyarország belsejébl, s mely fényes
gyzedelmek által elég szembetn. S maguk a csaták nemcsak a
rendez ész nagysága által lepnek meg, hanem azon vakmerséggel
határos bátorság és mintegy átalkcdott kitartás által, melyben tettek
mutatják, hegy a jelszó gyzni vagy meghalni. Himyadinak eldön-
tetlen ütközete nem volt a törökkel ; a két sereg közül valamelyik-
nek teljesen ott kellett vesznie, azon különbséggel, hogy a magyar
többször, aránylag kevés veszteséggel tudta megsemmisítni a török
hadakat, míg ezeket éaját gyzelmök is nemhogy lelkesítette volna,
hanem demoralizálta — egy-egy vereségben alig eshetett volna több
áldozatjuk, mint nyert csatáikban. A török gyzött egy-két ízben,

de sohasem diadalmaskodott a magyarokon, míg Hunyadi élt. Talán
a népvándorlások óta azon idig nem voltak oly utolsó ceepp vérig
folytatott küzdelmek, mint Hunyadi Jánoséi.

Mátyás király kitn s gyzedelmes hadvezér volt, de harcaiban
nem látszik a nagy lángésznek a fanatizmussal határos ers hite és
elszántsága, A török elleni egész mködése nagy óvatosságra mutat
a támadásban

;
csak a védelemben és megtorlásban serény. Leg-

nagyobb fegyvertényében, Szabács visszavételében, a hadvezér
cselfogása dönt. Egyetlen egy ütközete nincs, mely mérkzhetnék
Hunyadi János nagyobb ütközeteivel, melyek világcsatákhoz hason-
lítottak.

Mátyás nagysága nem ilyenekben tnik ki, habár elég jelét adta
hogy nagyobbszerú haditettekre is korának elsrend tehetsége!
Nagyságának egyik jele, hogy nem vak utánzója volt apjának,"
hanem okult tapasztalásain, valamint a küls viszonyokra nézve
úgy az ország bels bajait illetleg.

Mátyás király belátta, hogy apja merész hadjáratainak teljes
sikerét nemcsak az európai fejedelmek hanyagsága gátolá, hanem
a magyar politikai és katonai szervezet bels fogyatkozásai,' melyek
miatt a nemzet soha sem volt képes összes erejét egy fcélra fordítani.— Mátyás, amennyire harminckét évi uralkodásának tényeibl ítél-
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hetünk, élete céljának tekinté belülrl megszilárdítani, egyesítni a

nemzetet s megújítani fleg a katonai szervezetet, liogy aztán védelmi

és támadó háborúkra egyaránt alkalmas legyen bármely ellenséggel

szemben. — A honvédelmi rendszer reformja volt a cél; de ez maga
után volt vonandó észrevétlenül az egész magyar államgépezet

reformját.

MÉSZÁROS LAZAR.1
1796-1858.

Önéletrajzából.

Atyja halála.

Szüleim kedves, kellemes, tréfáló, élcel házigazdák valának,

s mint ilyeneknek, gyakran voltak látogatóik, következleg a kert

gyakran használtatott élvezetek helyéül. A gyermekek moralizálva,

s rendhez szoktatva valának s ha meg is taszítottak valakit, vagy

meg is botlottak valamiben, de akadályul nem szolgáltak s ezért a

házi mulatságban k is részesülhettek. Atyám, mint derék nemes
ember, szája ízlel-idegeinek megadta az étel- s ital-élvezetet, s hogy
három legyen a jóbúl, ehhez még a füstöt is hozzácsatolta, noha
rokona, Mitterpacher, históriáé naturális professor, eleget példáz-

gatott, azt mondván a dohányról : >>Non scio quomodo homines vene-

natam istam plantam possint consummere, et tamen fumigando

consummunt.<< Tehát apám. kúriájában rendesen dohányzott s vele

együtt vendégei, s mikor a pécsi bor egy kis íölhevülést okozott,

akkor aztán igazán et nicotianam et mundum íumigarmit. Épen
ily társaság volt a bajai házi-kertben s apám ex longissima füstölt,

jókedv vala, s hogyan s niikép történt? taplóját felejtette-e el,

kovát s acélt nem hozott magával, vagy beszéd közben futólag a

nevelészetre tért át a szó ? valódi szükségbl, vagy csak aimak
próbájául, hogy gyermekeinek engedelmességét megmutathassa ?

elég az hozzá, hogy Lázi, mint legfiatalabb, elhivatott, s amint ez

félig Ádámszerú, félig polgárisúlt ünnepi gyermekruhájában elé-

került, ezen egyenes parancsot vévé : >>rogd a pipát, tétess reá ég
szenet és hozd a kezedben vissza. Érted ?<< »Értem<< szóval Lázi —
feladatára büszkén — távozott.

Apám éles és erélyes modorának több súlyt tulajdonított, mint-

sem kellett volna, s hogy int szavai azonnal elfelejtethessenek,

azt föl sem is tette. Lázi tudniillik a konyhába menetileg ildomosán

1 Baján szül. s nagyi atyja, Szutsics hadügyminiszter lett s számüzetésb :n

püspök neveltette. Még a napóleoni Angliában halt meg. Az akadémia
hálorúk' an lett katonává és sokszo- gazdaságtani dolgozataiért választotta

rosan kitüntette magát. 1848-1 an
|

tagjává.
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viselé magát, de midón az ég szén alatt füstölni kezdett a dohány,

a cselédek pedig csodálták a füstölg pipás kis Lázit, a mások csodá-

lata fölizgatván önbecsérzetét, a pipaszár a kezében maradt ugyan,
miként ezt az atyai parancsolat világos szavai rákötötték, de a pipa-

szárnak vége Lázika szájába csúszott s így a pipaszár, mint Lázika
mászerezett (organikus) kocsijának rúdja, útirányt szabott eléje.

Minden jól ment egész a Rubiconig, azaz a kert ajtajának küszöbéig,

de itt elhagyta Lázit az elrelátás s önkényüleg mozduló ízei nem
emelték föl vele lábát annyira, hogy a tizenkét hüvelyknyi magas
küszöbfán meg ne botoljék, Lázi arcra esett s esés közben a szár

szopókája nyelvét keresztül szúrta. Furcsa jelenet fejldött ki
;

anyám csitítani, simítani, tisztázni kezdett, apám pedig tekintélyes

méltósággal közeledvén, Lázit anyja kezébl ki s magáé közé vévé,

s a természetes fájdalom által elidézett sírást, mivel oka géptani
volt, önnön ermvi készségével máshova csapolta, s njiután önszabta
törvényének eleget tett, visszatéve t az írt hozó anyai kezekbe, a
többit Lázi saját és a házi szerek gyógyító erejére bízván.

Ezen elsorolt eseteken kívül semmi különös sem véste belé

magát emlékezetembe, s ezért gyermekkori viselt dolgaimról nem
szólok többet, hanem csak azt említem még meg, hogy apám ezután
ritkábban járt a kertbe, sokat feküdt — miként anyám is — nappal
is az ágyban, s gyakran fürösztötték t borban vagy borseprben.

Egyszer csak nagy lótás-futás történt, gyülekeztek a rokonok,
s megjelentek a ház barátai, ezek között egy tisztes lelkész, anyám
bátyja, aki különösen cirógatott s bevitt apám szobájába, hol az
egész társaság a gyermekekkel összegylt volt. Mit beszélt az apám
mindannyival ? nem tudom, csak arra emlékszem, hogy a lelkész föl-

emelt, apám ágyához vitt, ez megcsókolt s kezét fejemre tette . . .

A társaság eloszlott, a gyermekek eltávoztak, s csak a lelkész és a
házban lakók maradtanak. Másnap a város lelkésze jött el ünne-
pélyesen ; a barátojí s rokonok a betegszobán kívül a házban, a
házon kívül pedig s az udvarban tömérdek nép volt, bent és kunt
szomorú arcok, vegyítve könnyezkkel, anyám sírásban s este kong
a lélekharang ...

Az ezt követ napon az elbbi személyekhez még mások is

gyülekeztek. A ni nem sírt, a férfiak mélyen hallgattak. A kis Lázit
nem vitték be atyjához, amit kért : megadták iieki s mulattatták.
Kocsik jöttek ; a gyermekek sírás közt váltak meg egjonástól, min-
denki sírt. Lázi is m.ekegett, de nem tudta miért. Egyszerre csak
anyám is azt mondja: légy jó, engedelmeskedjél. A lelkész meg-
simította s kérdezte, akarok-e vele menni ? Akartam-e ? nem akar-
tam-e ? nem tudom ; az egész dologból mit sem értettem, csak azt
tudom, hogy anyám sírása közt kocsiba tettek s ezzel kihajtottunk.



352

GREGUSS AGOST.í
1825-1882.

Az esztétikáról.*

Aki valaminek eladására készül, rendesen azon kezdi, hogy
tárgyának hasznosságát tünteti fel, s e szokás különösen nálunk
magyaroknál van meg, mert mi szeretjük magunkat gyakorlati

nemzetnek mondani. E szokáshoz képest nekem ezúttal az esztétika

hasznosságát kellene fejtegetnem.

Ha pezsg mvészeti -élet uralkodnék hazánkban, nevezetesen

hazánk fvárosában, ha remek al-

kotások sokaságát szemlélhetnk
n.agunk körül, ha közönségünk-

ben a mérzék kielégítése az élet

szükségei közt foglalna helyet s

az ipar mindennapi gyártmányain
is a szépség bélyege látszanék

:

akkor mindenesetre fölösleges volna

a mvészetet megértet tudomány
hasznáról szólani ; de midn kény-

telenek vagyunk szomorún tapasz-

talni, hogy mvészeink — akik

közé a költészet s általában az írás

mestereit is sorolom — kevesen,

elszigetelten, a szó teljes értelmé-

ben félreismerve, szinte kegyelem-

kenyéren élnek ; hogy Budapest sivárságai és rondaságai közepett

alig zöldéi egy-két csinosabb kert, bérházai között alig tnik föl

egy-két emlékszer épület, közhelyein alig látunk egy-két középszer
szobrot vagy kutat ; hogy maga a Nemzeti Múzeum épen múkúicsek-

ben legszegényebb ; h'^gy egyetlen becsesebb mgyüjteményünk az

Esterházy-féle képtár ; hogy az érzéketlenség közepett, melylyel a

mvészet, a nemzetiség érdekének belevegyülése nélkül, nálunk

találkozik, egy Eötvösnek szüksége van szellen;e és állása egész hatal-

mára, hogy a haladás ezen hathatós tényezjének, mvészek segé-

lése, mvek megrendelése s majdan miskola felállítása által, nálunk

is biztos hajlékot alkosson, mert — ne ámítsuk magunkat — köz-

véleményünk a mvészetet a legnélkülözhetbb fényzési cikknek

tekinti : akkor az esztétika, a mvészet Minervája, kinek ez orszá-

gos közöny passziv ellentállása egyenesen életére tör, csak önvédelmi

1 Életrajzi vázlatát és munkáit 1.

Jrodlörl. II. k. 59. cikk.

2 Greguss 1870-beii ezzel az érte-

kezéssel kezdte meg elad ?.sait a

budapesti egyetemen, melynek itt

két részlete következik.



353

jogát gyakorolja, ha büszkén ellép s helyét követeli a nemzeti lét

legfels tanácsában. Magának kell érdemeit vitatnia, mert mások
megfeledkeznek róla.i

A mvészet a legnagyobb élvek forrása. A történelem egy bol-

dog néprl emlékezik, mely életét a szépség élvezetében töltötte.

A tökéletes emberi test volt eszménye ; társadalmi, különösen neve-

lési rendszere arra célzott, bogy a fiatal nemzedék minél edzettebb

és ersebb, minél hajlékonyabb és ügyesebb, minél szebb legyen,

s e szépséget hirdetik még ma is a szobrok ezrei, melyek ama derült

világból reánk maradtak. A régi görögök még ma is mestereink a

mvészetben, s ha mérzékünket az példányaik nézése által fino-

mítjuk, csak örömteljesebbé tesszük életünket. S vájjon nem két-

szeresen óhajtandó-é ez a jelenkor világfájdalmas, önmagával meg-
hasonlott hangulatában ? Az emberi lét tökéletlenségeinek végnél-

küH láncolatában — mondja egy hazai írónk — a kiegyenlíthetién

ellentétek, a szenvedélyek harca, nyughatatlan kedélyünk sznni
nem tudó küzdelroei alatt, bzóva] az emberi tragédia egész hosszú

kínpadján egyedül a. mvészet alakzatai tükrözik a mindenséget

illuzórius összliangrásban ; s a töliély e hazug képében rejl hata-

lom tisztább légköibe exueli lellvünket, békóba nyüsözi a fol}'ton

háborgó akaratot, befolyása alatt tiszta szemléletté olvad a fájó

öntudat. A mélvezet tehát tárgyikg tekintve a legnemesebb bódító-

szei ; s c=illapító, békít, engesztel h?i.tásáia nés^ve egyenrangú a

vallás j ótékcn yságával.

A szakács, a borász, a szivarcsináló, a tájicmester nem szorul-

nak arra, hogy mcsterségök hasznait magyarázgassák : pedig a gya-

korlati magyar ember is megengedi, hogy e hasznok közvetlenül az

élvbl állanak, merc hiszeií ízletes ételek, dohányillat, bor és tánc

nélkül ellehetünk ; de ugyanez a gyakorlati magyar ember — nem
ismerve a mélvezetet, ennélfogva nem is vágyódva utána, iipioii

nulla cufÁdo — gúnyosan elkéri az esztétikus igazoló levelét, az'

esztétikusét, ki hivatva van bennünket a legmagasabb és legtisztábl)

élvezetre képesíteni: legmagasabbra, mert a boldogító érzés, melylyel

lelkünk a szépség szemléletében eltelik, minden egyéb élvezetet

messze felülmúl ; a legtisztábbra, mert a gyönyör ment az érzéki kéj

salakjától, s azért a mélvezetet nem is mondhatjuk bódítónak,
hanem inkább világítónak, tisztítónak, nemesítnek.

A mvészet nemesíti érzésünket, gondolkozásunkat, erköl-

cseinket. Einollü vwres, nec sinit esse feros.^ Nem adja el a logikát,

mégis az igazság útjára vezérel, • mert a képtelenséget, visszáí^ságot

félrelöki, mint ízléstelenséget ; nem liirdeti a tíz parancsolatot, mégis

^ Itt az értekezés a mvészet nem-
zetgazdasági hasznosságát fejtegeti,

míg az eladás második felében, mu-
tatványunk után, a széptan fogal-

mával, feladatával és helyével foglal-

kozik.
2 Finomítja erkölcseinket s nem

hagyja eldurvuhii ket.

Beötliy : Irodalomtört-n t. II. 23
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1 éldás nevel, mert a rossztól elriaszt, niint rúttól, az erényt pedig

Plató óhajtása szerint megszeretteti, mint szépet.

A mvészet nevel hatását, különösen a nemzeti életre nézve,

néhány nemében, névszerint a zenében, a színészetben s a költészet-

ben, a magyar ember is elismeri, habár az elbbit jobbadán csak

kíséretül fogadja el híres sírva vigadásában, míg a, két utóbbinak

képviseliben inkább a nyelv apostolait látja. Pedig irodalmimk

már kétszer rázta fel a nemzetet halálos lethargiájából ; els ízben

II. József császár idejében, másodszor az úgynevezett Bach-korszak

alatt. S mibl áll a nemzet hálája ? >>Pártolja<< az irodalmat : pártolja

annyira, hogy éhen nem hal
;

pártolja mint a gyámoltalanokat

szokás, könyörületbl ; de vajmi kevesen vannak, kiknek költink

társasága elkerülhetetlen életszükség, mint Nagy Sándornál, ki tábo-

rozásaiban is szüntelen az Iliászt forgatta ; vajmi kevesen vannak,

kik költinkben a nemzet jóltevit tisztelik. S még kevesebben van-

nak, kik hasonló érzelmeket táplálnak a mvészet egyéb nemeinek

míveli, a zenészek, de kivált a képzmvészetek iránt.

Nem tudják, hogy k és vászon szintén úgy éleszti a honszere-

tet és a nemzeti önérzet lángját, mint a nyomtatott bet, a röppen
szó. A francia végig megy a versaillesi palota folyosóin és termein,

s a szobrok és festmények ezrei, melyekben hazája nevezetesebb

egyéneivel találkozik, ezer meg ezer szállal újabban és szorosabban

fzik hazájához.

A mvészet tehát a honszeretetnek is egyik leghathatósb emel-

tyje, s így tán a legelfogultabb hazafinál sem találunk ellenmon-

dásra, ha merjük azt hasznosnak is nyilatkoztatni, az esztétikával

együtt, mint amely a mvészet alapos megértésére vezérel.

A ballada.

Legrövidebben és legáltalánosabban meghatározva : drámai dal,

a vegyes epikai fajok közt a leggazdagabb, mely a tiszta epikai fajok

legegyszerbb fajának, a rövid költi elbeszélésnek, ellenlábasául

tekinthet. Ez utóbbi kényelmesen halad, amaz lázasan siet ; ez

sorjában beszéli el a dolgot, folyamatosan, az töredékesen, szaka-

dozottan ; ez könnyedén, mellékesebb részleteket is fölvéve, az

tömötten, csak a szükségesre szorítkozva ; ez versében is fesztelenül,

a kötetlen eladáshoz közeled sorokban, az szigorú strófái ritmus-

ban ; ez enyelegve, elmélkedve, az jóformán csak a történet szerep-

lit beszéltetve. Míg ez többnyire kisebbszer és vidám történetet

mond el vidáman, az nagyobb szabású, fontosabb, gyászos törté-

netet, megfelel komolysággal és meghatottsággal, amiért is a bal-

ladát közelebbrl méltán határozhattuk meg úgy, hogy : tragédia

dalban elbeszélve.

Dalban, melynek tehát érzést kell kifejeznie, de mely azt nem
simán, egymásból folyó mondatokban, hanem lüktetve, liirtelen,
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egyes öntudatos fölkiáltásokban fejezi ki, melyeket ismételni szeret

s melyekbl keletkezik a refrain : az alaphangulat tolmácsa s a kap-

csolatlan részek egysége.

A ballada, miként a románc, népies eredet és különösen oly

eseményeket zeng, melyek a nép kiváncsiságát nagyobb mértékben
ingerlik, érzelmeit, kivált rokonszenveit hathatósabban fölgerjesz-

tik. Ily események mindenekfölött a szerelmi viszontagságok, még
pedig leginkább a boldogtalan szerelmek ; továbbá a veszélyekkel

járó életpályák egyes részletei, tehát vitézek, hajósok, rablók tettei,

bajai és kalandjai ; dicsségek, szerencsétlenségek, bnök és bnh-
dések. A románc fleg a déli népeknél, nyájas éghajlat alatt, termé-

keny tájon fejldik ki, a ballada fleg éjszakon, zord és kopár vidé-

ken. A skót, skandináv éjszak fiai, a hegyi lakosok, kik fáradságosan

élnek és sokat fáznak, sietve, röviden mesélnek, s örökké anyagi gond-
jaiktól zaklatva rá nem érnek a részletek mellett hosszasabban el-

idzni ; az arab ellenben, a spanyol, a szerb szinte m.unka nélkül része-

sülve a bkez természet adományaiban, kényelmesen elnyújtózkodva
szegrl-végrl elmondják egymásnak regéiket, gazdagon kiszinezve

a mellékes körülményeket is, mint ahogy az egész látható világ is

színgazdagon pompázik körültök. íme, égalji oka, hogy a románc
nyugalmas, a ballada nyugtalan ; az állong, ez rohan ; az a síkon lép-

del egyenletesen, ez tátványok és szirtek közt szökik ; az részletes

és terjeng, ez nagyjában vázol és hézagokat hagy. A delet, a lapályt

fényesen ragyogó nap önti el világával, s a tárgyak még a deiít,
csillagos éjben is tisztán kiválnak egymás melll ; az éjszaki, hegyi
zordonságnak még nappala is homályos, a szürke ködben az alakok
széthúzódnak, elfolynak, összemosódnak : innen a románc éles kör-

vonalai, a ballada ködössége ; a románc nappali, a ballada éjjeli vilá-

gítása, kísértetiessége ; a románc derültsége, a ballada komorsága.
Bensósége, lírai elemének túlsúlya által, a regekép közelebb áll

a balladához mint a románc ; de lényegesen eltér mind a ketttl
azáltal, hogy az eseménynek csak egy-egy mozzanatát, jelenetét

mutatja föl ; az egész történetet egy képben összpontosítva, míg a
románcban és balladában számos jelenetek sora vonul el szemünk
eltt. Egyébiránt a regekép, eladására és hangulatára nézve, majd
inkább a románchoz, majd inkább a balladához hasonlít, s ezéri

különböztetjük meg egyfell a románcos, másfell a balladás regd
képeket.

Nálunk, Arany ideje eltt, a regeképeket rendszerint román-
coknak, a románcokat rendszerint balladáknak nevezték, gyakran
a költi elbeszélést is a ballada nevével ruházták föl, igazi balladáink
pedig, kivált mköltészetünkben, nem is voltak. Népballadáink
voltak ugyan, de legnagyobb részöket s épen a legszebbeket, nem
ismertük. Ezek a székely balladák, melyekkel nagyobbára Kriza
János ajándékozta meg irodalmunkat, s melyek mind tárgy és szer-

kezet, mind hang és eladás tekintetében a java skót népballadák

23*
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testvérei. Annál becsesbek, mert népköltészetünk epikai mvekben
igen szegény, s a haza egyéb vidékeirl, a székelyeken kivl, alig van
egy-két balladánk. Költinket, elször nevezetesen Kisfaludy Ká-
rolyt és Kölcseyt, Bürger, Schiller és Goethe regedalai indították

balladaszer alkotásokra, ezek azonban csak küls alakj oknál fogva

mondhatók balladáknak, lényegök szerint költi elbeszélések és

regeképek. Népies és magyaros zam.atjok nincs. Czuczor és Vörös-

marty kisebb elbeszél költeményei már magyarosak, de szintén

inkább románcok, regeképek vagy épen tiszta fajú epikai elbeszé-

lések, mintsem balladák. Garay, a nibelungi strófa meghonosítója,

kinek költészetén fleg Uhland hatása tapasztalható, legszaporább

írónk a kisebb epikában, de is határozottan románcos. Bajza leg-

inkább regeképet, Eötvös, Erdélyi, Nagy Imre, Pap Endre, Sárosy,

Tarkányi költi elbeszéléseket nyújtanak. A népies naivság hangja

Tompánál és Petfinél már tiszta eredetiségében megcsendül, de nincs

bennök elég tárgyilagosság és drámai er, hogy balladát alkothas-

sanak, s epikai mveik nagyobbrészt költi beszélyek, életképek,

regeképek. Az igazi magyar balladát, a népballada alapján. Arany
teremte meg.

Meséibl.

1. A laJxatosoJc.^

(Irodalmi mese.)

Lélekben úgy, iigy megfogyott a

nép,

Már szinte nem is tudta : mi a

szép.

Midn — az égbl vagy más-
honnan jött-e ? —

Tündér jelent meg, ragyogón kö-

zötte.

»Látjátok ama ketts csarnokot ?

Két nemzet szellemldncse rejlik

ott:

Helléneké, latinoké.

Megifjuhodni vágytok-é ?

Reátok új lét fénye árad,

Csak pattantsátok föl a zárat,

Igaz, jó rég nem jártak ott.

Lehet, be is rozsdásodott.

lm kulcsai !« Lakatos mesterek
Átveszik. Oh, mi pompás két re-

. Jiiek !

Nem láttak ilyet még embersze-
mek !

Már ez a szerszám Id van ám
eszelve !

Szép rajta minden : füle, szára,

nyelve !

Kyelv is a két kulcs : görög s római,

;^^ irodalom kulcsai.

Szemlélik is, vizsgálják egyre még
Mindegyre lakatos uraimék

;

Betelni csak sehogyse tudnak,

Felé se néznek a kapuknak.
De végre, mégis, oda taszigálva,

A kulcsokat beillesztik a zárba,

És nyitogatják, csukogatják.

Erre, meg arra igazgatják;

Mivoltán egy és más retesznek-

Egymás között is összevesznek
;

íhi úgy elállják azt a két kaput.

Hogy a kincstárba bé scnld se jut.

^ E mese a lelketlen filológusokat
!

kat, nyelvtani formáikat, eltérései-

gúnyolja, kik a klasszikái költknek
j

ket vizsgálják. Tehát azt, ami csak
szclipraévcl, eszméivel, szépségeivel mellékes és eszköz, fnek és célnak

mit sem tördnek, hanem csak szavai-
\

tartják, s ilyen gyanánt mívelik.
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Nem is akarják, hogy az emberek
ö nélkülök belékerüljenek :

S példái ritka önmegtagadásnak :

A küszöbön túl k magok se jár-

nak.

Ezer szerencse, hogy néhány okos

Ügy tesz, mikéntha volna lakatos,

Közéjök áll, becsúsz hatok megett,

S lemásolván a látott kincseket
—Bár nem méltó a filológ nevére —
Kihozza, világ örömére.
Minálunk is találni most
Sok istenadta lakatost

;

Bett, tagot, szót, mondást jó!

megrónak :

De lelkibe nem hatnak az irónak.

2. Régi történet.

Nincs boldogítóbb, mint a szeretet;

De háládatlan még ez is lehet :

Oly fokban, ahogy k szeretnek

minket.
Ritkán szeretjük vissza feleinket.

Egy ifjú hs a harcban elesett :

Baráti sajnálták egy keveset

;

Gyászolta kedvese négy hosszú
hét.

Húga egy évig, anyja, aniig élt.

Egy másik ifjú a harcból megtére
;

Elbb barátainál mulat kedvére :

Majd szeretjének borul keblére
;

Azután megnézi, mit csinál testvére *

ösz anyját, s meglátogatja végre.

3. Az élet kertje.

Egy rózsáskertben — életünk ilyen

kert —
Sétálni láttam tíz szál úri embert.
Hangzott panasz kilencnek aja-

kárul :

» — Beh kár, hogy a rózsához
tüske járul !«

Egyetlen egy volt így elmélked :

» — Be jó, hogy tüske közzl
rózsa n!«

BERZEVICZY ALBERT.^
1853-.

Michel Aiiíjelo.

(Az Itdlidhól)

Michel Argelo, aki a renaissancekori nagy szellemek sokoldalú-

ságának szintén egyik fényes példája volt, magát mégis mindig
szobrásznak tartotta és vallotta, nem festmvésznek és nem is

építésznek, — természetesen még kevésbbé költnek, bár költemé-
nyei is fönmaradtak — s ezzel az önismeretben és a maga teliet-

' Birzevicén szül. Sáros vui'i-gyé-

ben ; iskoláit Lcsén, Kas- án és Buda-
pesten végezte; hosszabb külfökíi

tanulmány-út után szülmegyéjéu'

k

fjegyzje, majd ep-.rjesi jogtanár

lett. ISSl-ben kéi)viselvé választat-

ván, a politikai pályára lépett s a
kultuszmini>zteri széki e emelkedett.
Volt a kcpvisdház elnöke s jelenleg

a trcndiház tagja.
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ségei megbecsülésében nagyobb szellemnek bizonyult például Goethé-

nél, aki többre látszott becsülni a maga természettudományi dol-

gozatait, mint költi mveit.
Michel Angelo tényleg legnagyobb volt, mint szobrász, mert

az a hatás, amelyet képeivel gyakorolt, azoknak szintén mondhatni

szobrászi vonalaira vezetend vissza s ha nem igaz is az, hogy vés-

jével mindig egyszerre eltalálta azt a pontot, ameddig a márvány-

ban hatolnia kellett, mert tudvalev, hogy épen türelmetlen, indula-

tos alkotási hevénél fogva és mert elzetesen agyagból rendesen csak

kis modelleket formált, gyakran elrontotta márványát, azért mégis

bizonyos, hogy nálánál nagyobb hatalommal az antik mvészet fény-

kora óta senki sem uralkodott a k hideg anyaga fölött s kényszerí-

tette azt a forró képzelet alakjainak megjelenítésére, a mvész nagy,

korlátot nem ismer, világot átkaroló gondolatainak kifejezésére.

Abban teljesen igaza van Burckhardtnak, hogy a Michel Angelo

mvészi eszmevilágából — bármily gazdag legyen az — hiányzik

mindaz, ami az életet valóban vonzóvá, kedvessé, boldoggá temii

képes ; behízelg báj, derült életöröm, engesztel szelídség nem létez-

tek a titánok ama világában, amelyet a megvetett emberiség

helyett alkotott magának. Az hatalmas teremt ereje és csalha-

tatlan mvészi érzéke tudott ebben a világban mozogni a nélkül,

hogy a fenségesnek határait valaha túllépte volna ; utódai, akik

célzatát félreismerték és eszközeinek urai nem voltak, az stíljét

modorosságuk és szertelenségeik által torzalkotások forrásává tet-

ték és az újkori mvészet megalapítójának azt a tragikus sorsot

juttatták, hogy az utókorra gyakorolt roppant, minden mást el-

homályosító hatása közvetlen követi mködésében a mvészetek
határozott hanyatlására vezetett.

Talán a hivatás e tragikumának elérzete sötétíti el a mvész
kedélyvilágát, úgy amint az legremekebb alkotásában, a florenci

San Lorenzo úgynevezett új sekrestyéjében a Medici-sírok alle-

gorikus alakjaiban élnkbe tnik? Ki fogja valaha ezeknek a —
fájdalom, részben befejezetlen — alakoknak rejtelmét kimutatni,

azt a sötét talányt, amelyet Michel Angelo bennök az utókornak
hátrahagyott, megfejteni ?

Annak a két fiatal Medicinek, — nagy sök jelentéktelen iva-

dékainak, — akiknek sírjait jelöhk ezek az emlékek, bizonyára épen

oly kevés közük van a bennök kifejezett eszmékhez és érzelmek-

hez, mint azokhoz az eszményi hósalakokhoz, amelyek az emlék-

mvek megkoronázásaképen inkább jelképezik, mint ábrázolják

ket. Nem az korai elhunytuk — bármily sajnálatos lehetett is

az nemzetségökre s talán Firenze sorsára nézve is, — nem az han-
golta Michel Angelót arra a szívemészt fájdalomra, amely e két

remekm összes alakjain végigömlik. A mvész saját nagy lelké-

nek Golgothája az, amelyen nézjét végigvezeti. Egy magasan
kora fölött szárnyaló, magát félreértettnek látó, a világgal meg-
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hasonlott nagy szellem keservének megnyilatkozása az : az Aurorá-

ban, amelynek fájdalmas a felébredés, szinte szemrehányást tesz

mozdulatával azoknak, akik felköltötték, a Giornóhan (nappal),

mely a világtól mogorván elfordulva mutatja, hogy utált rabszolga-

munka az, amelyre izmai óriási erejét fordítani kénytelen ; a Cre-

puscoJóban (alkony), amelynek örömtelen, kényszer nyugalmat
csak a kimerülés ad és a Nottébsin (éj), ebben a felségesen gyászos

nalakban, amelynek gondolatát maga a mvész fejezte ki versé-

ben, mondván :

»Xon veder, non sentir m' é gran ventura,

Peró non mi destar ; deh, parla basso !«

(A nem látók, nem hallók boldogok . . .

Oh, esdek, föl ne költs ! beszélj halkabban !)

Mi magyarázza meg ezt a csakis mvészi alkotásaival elárult

mély fájdalmat Michel Angelo lényében? Hazájának sorsa magá-
ban véve talán nem, bár Buonarroti, mint minden igazán nagy
ember, jó hazafi is \^lt ; még kevésbbé rendkívül hosszú életének

küls folyása, amely eléggé szerencsésnek lett volna mondható,
különösen ha sok csalódása mellett is elért számos sikerét tekint-

jük, s ha maga mindenkiben ellenséget nem látott és minden-
kivel meg nem hasonlott volna. Nincs kétség felle : nem küls
sorsának, saját lényének, saját szellemének óriási terhe törte meg
Michel Angelo lelkét. Az a láng, amely az egész földet bevilágítani

volt hivatva, fölemésztette t ; a lángész vajúdása, a soha nem
nyugvó, soha egészen ki nem elégíthet teremtési ösztön tette nyug-
talanná életét, összeférhetetlenné természetét, elkeseredetté lelkü-

letét. A halhatatlanságért a sors drága árt követelt tle is, mint
a legtöbb nagy embertl : földi életének örömeit és nyugalmát kel-

lett cserébe adnia érte. Míg Ráfáel, Correggio, Byron és a mi Petfink
életének tragikumát korai haláluk pecsételte meg, addig Buonarroti

épen azzal, hogy majdnem kilencven é\ág viselte élete és szellemi

küzdelmei keresztjének fájdalmas terhét, vezekelt azért, hogy kor-

társa, a költ elmondhassa róla ; >>Michel piú che mortale — angel

divino !<< ö több a halandónál — isten angyala volt.
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ALEXANDER BERNÁT.*
1850-

.

A Hamlet-tanulmányból.

Ojélia.

Kitört a vihar, mely Ofélia lelkét örökre elborítja. Atyja várat-

lan, erszakos lialála az a végs csapás, mely ledönti. E finom lelket

saját mély bánata elgyöngítette, és annak, amit látott, érthetet-

lensége és szörnyíisége megtörte. Nem az rjítette meg, hogy atyját

szenvedélyesen szerette, errl egy bet sincs a darabban, hanem
a borzalmaknak halmozása, melyek gyöngéd lelkét megrohanják

;

atyja megtiltja neki Hamlettel való érintkezését, Hamlet egyszerre

megrül, a színi eladás oly ijeszten végzdik, apját megölik, talán

tudja is, hogy Hamlet ölte meg. Horatio, aki a tébolyodottat a

királynéhoz vezeti, azt jelenti róla, hogy atyjáról sokat beszél és a

világ hamisságát emlegeti. A jó, finom lélek még rültségében is csak

másokat emleget, kiket szeretett ; de Hamletet nem említi, hogy a

szánalom, melyet Ofélia iránt érzünk, akaratlanul is ne haragra for-

duljon Hamlet ellen, hogy ne túlságosan szenvedni lássuk a kedves,

édes teremtett.

összes rültjei közt egyet sem rajzolt ily finoman, meghatóan

Shakspere. A kór ijeszt vonásait eltávolította, csak meghatóvá,

bús költeménynyé tette alalíját. Áz orvosok csodálják a rajz igaz-

ságát, a néz fájdalmas gyönyörséggel látja szépségét. A társa-

dalmi konvenciók m.eze lehullt Ofélia lelkérl ; a nép gyermeke lesz
;

a régi emlékek kelnek lelkében abból a boldog idbl, midn apja

falusi jószágán mint gyermek és falusi leány, parasztok mulatságait

nézte és eltanulta énekeiket. Csupa népdalt énekel, népn:esék fosz-

lányait emlegeti és szép, gyöngéd lelke is m.integy foszlányoki-a

szakad elttünk. Majd népies balladát mond, midn visszaj; virá-

gokat osztogat és maga is letépett virágnak tetszik, melynek még
mindig csodálhatjuk szépségét. Laertes hangot ád érzésünknek,

midn mondja :

Bánat, levertség, a pokol maga
ö nála mind kellemre változik.

öt mindenki szereti. A fölszínes, hsköd és alkalomadtán gonosz-

ságra is vetemed Laertes finommá és gyöngéddé válik, ha róla

1 Budapesten szül., tanulmányait
itt és német egyetimeken végezte.

lS76-ban reáliskolai, majd egyetemi
tanár a b Icselettan történetébl. Böl-

cseleti, széptudományi író és nagy

hatású mbíráló. A Filozófiai írók
Tárának sztrktsztje. Tagja az aka-
démiának és a Kií-faludy-Társaság-

n k.
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beszél és a királyné is szinte anyai szeretettel csüng rajta. Shakspere

kezét is mintegy remegni látjuk, midn e drága teremtést siratja.

A nagy mester gazdag lelke itt gyöngéd érzései legrejtelmesebbjeit

tárta föl. Szavait mintha nem írná, hanem oda lehelné nekünk, hogy
semmi földi durvaság ne tapadjon hozzájuk. S miután lelkünket

oly bús gyönyörséggel töltötte el, hogy szinte nem birjuk tovább,

egy végs leggyöngédebb akkordban halálát zengi, mint senki másét
azok közül, kiket eltemetett. Ofélia a patak mellett egy fzfa behajló

ágára akasztotta koszorúját s amint a fzfán elre kapaszkodott,

az ág letört alatta és a folyóba zuhant.

Ruhája szétterülve

Mint hableányt tartá fel egy korig.

Miközben régi nótákat danolt,

Mint ki nem is gyanítja önbaját
;

Vagy oly teremtmény, ki a víz-elem

Szülötte és lakója. Csakhamar
Azonban ittas és nehéz ruhái

Dallam körébl levonák szegényt

Sáros halálba.

>>Mint ki nem is gyanítja önbaját. << Igen, ez Ofélia. Soha sem tudta

és nem birta megérteni, mi történik körülötte. Sellvé változott.

Énekelve ment a halálba. Még a halál ijedelmei is leváltak róla.

Csodálatos szeretettel csüngött ezen az alakján a költ. Még
meghalva sem bocsátja el magától, sírjához is elkíséri. Ott talál-

kozik a koporsóban nyugvóval Hamlet, ott tör ki lelkébl az a szózat,

melyet szinte megköveteltünk tle, hogy szerette Oféliát. ö tle
akartuk hallani, hallottuk és megkönnyebbülünk. Valamennyi virág

közt, mely a szz koporsójára hull, ez a legértékesebb ; szeretve volt,

mint megérdemelte, amint t kellett szeretni. És Ofélia sírja ihleti

a költnek legsajátosabb, legmegrázóbb jelenetét. Mindketten, kik
Oféliát szerették, bátyja és szeretje, beleugornak az sírjába és

viaskodnak egymással, hogy ki szerette t jobban. Mily jelenet !

A temet, a koporsó, a gyászkíséret, az udvar és a megásott sírban
két él ember életre-halálra szóló harcban. Mit akar a költ ezzel

a jelenettel ? kérdik a kritikusok. Azt nem észszel kell keresni, hanem
érzéssel és fantáziával. A majdan beálló igazi halálos küzdelemnek
elre vetett óriási képe ez : fantazmagória, szimbólum, de a leg-

hatalmasabb, melyet kigondoltak. Ofélia sírjánál jelenik meg a
katasztrófa rénies árnyéka. Az testének földbe helyezése a pokol
furiáit szabadítja föl.

Édes Ofélia ! gyönyör májusi rózsa, mely elhervadt, mieltt
nyílhatott volna ! Mint bús emlék élsz a lelkekben, mely mégis oly
kimondhatatlanul jól esik; csupa fénysugár vagy; tiszta, de nem
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vakító sugár, mely finom hajnali ködön haladt által és légies, néma
alakká szövdött. Nagy szélvész támadt körülötted és kergette,

tépte légies voltodat. Szépséges alakod megremegett, hajladozott,

és sóhajtás szakadt ki kebledbl, melytl könyeink záporként árad-

tak. És midn szemünk ismét látni tudott, iszonyodva kereste nyo-

modat, szépséged foszlányait ; hogyan tudtál volna ellentállani e

vad viharnak, melynek szerencsétlenül sodrába kerültél ! De cso-

dálatos dolgot láttunk. Te is a tiszták áldásában részesültél, fáj-

dalmaidban megnemesültél, még légiesebbé váltál, még szebbé

;

sóhajtottál és sírtál ; a vihar pillanatra elült és sóhajtásod dalként

csendült meg ; túlvilági zene volt, bús harmónia, tiszta, finom hang
édes éneke, mely égnek emelkedett ; és az ég felelt ; az angyalok

éneke fogadta és kísérte dallamodat és égi és földi hang soha nem
hallott összhangban egyesült. Azután eltntél és az angyalok fogad-

tak körükbe. És azóta is, ha emléked szívünkben kél, mintha annak
a rejtelmes akkordnak visszhangját hallanók. És azóta is, te vagy
a földön az ifjú szépség korai hervadása, mely nem panaszkodik,

csak hervad, olyan, mint a gyermek, kinek nagy szeme oly fájdalmas

megdöbbenéssel kérdi, miért kell nekem annyit szenvednem, de

csöndesen, megadással örökre becsukódik.

TOLDY FERENO
1806-1875.

Bessenyei emlékezete.*

Azon intézmény, mely nekünk Bessenyeit, mely bennünket

általa minmagunknak visszaadott, a Mária Teréziától 1760-ban fel-

állított királyi testrség volt. Mintha ennek rendeltetése nem csupán

a királyi udvar díszének növelése, nem is csak az önálló magyar

királyi méltóság részére egy új attribútum megadása volna, hanem
egyszersmind válogatott ifjainknak az európai kultúra színvonalára

emelése. Mily színben tnhettek fel akkori gimnáziumainknak e

növendékei a francia modorú körökben, hol elfogadtatást voltak

találandók ? Növelde lett tehát az, a francia erkölcsök és csín, tár-

salkodás és irodalom elsajátítására : s az alföld délceg ifja, éjt nappá

téve, igyekezett kiegészíteni, nemesbíteni hazulról hozott csonka

képzettségét. Azon idben XIV. Lajos irodalma rég meghódította

volt már a mívelt világot : a hanyatló Olaszországot nem kevésbbé.

^ Életét és mveit 1. Irodalo%itörl.

II. k. 59. cikk.
2 A magyar irodalom legújabb korá-

ról cím beszédébl. E szónoklatot
Toldy 1872 dec. 15-én olvasta fel azon

rendkívüli közülésen, melylyel az

akadémia a magyar irodalom újjá-

születésének százados fordulóját ülte

meg.
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mint a Shakspere hazáját, st a Lope de Vega s a Calderonét is,

mely nemzeti jellegét legtovább, legszívósabban óvta volt meg min-

den idegen érintéstl. Hogyne hódolt volna meg a német egy nyo-

morult irodalmi korszak után ? II. Frigyes megvettete ezt, a Német-

országban emelkedett nemzeti nagy visszahatás hullámai a francia

udvarú Bécs faláig nem jutottak el s a bécsi német múzsa, ha csak-

ugyan múzsának mondható volt, a lipótvárosi népszínházba szorult.

Igen természetes vala, hogy Bessenyeit is a Szajna tündére fogta

el ; de e mellett a német irodalomnak elhanyagolt állása a német

birodalom székvárosában eleinte meglepte t, majd gondolkozóvá

tette. Tükröt vélt benne látni,

melybl saját hazája nyelvének

szánandó sorsa verdött vissza,

de még, és oh mennj'ivel, sötétebb

színben ! És hazafiúi fájdalmá-

ban, egyszersmind ereje érzeté-

ben egy nagy, egy bátor, felszínes

gondolkodó eltt kivihetetlennek

látszó tervet érlelt elméjében,

melyet élete egyetlen feladásául

tzött ki s mely nem vala egyéb,

nem csekélyebb, mint a már
szinte elhalt magyar irodalom fel-

élesztése, a magyar költészetnek

tartalom és forma által regene-

rációja, az emberi tudás min-

den ágaira kiterjed új irodalom

megteremtése, s ekkép a magyar
nyelvnek egy, a nemzet minden
rétegeit átható magyar mívelt-

ség közegévé tétele, s ez által

Ez új kort ö, a nagy alkotó 1772-ben az els magyar mdrá-
mával, az Ágis tragédiájá-x&X, nyitotta meg, mely els könjnre az

új magyar irodalomnak jelentsen az imádott királyné, Mária Terézia

nevének oltalma alatt lépett a világ elébe. Követte ezt, tíz rövid

év alatt, gazdag elméje tárházából húsz újabb m; poétái, a komoly
és víg dráma, az eposz és a tanköltészet nemében ; bölcsészeti, a

szellem, és társadalom legmagasabb kérdéseit viz«!gáló ; históriai, a

nemzet önérzetét felköltend ; és irodalmi, a legközelebb teendk
felett tájékoztatók ; nem említve tán a legnevezetesebbeket, melyekre

a cenzúra iiiterdiktumot mondott. Társaságba fzte maga körül

társait, munkáltatta ket és bíztatta a csüggedket, mire ugyan
nagy szükség volt. oFúdd meg hangos sípodat, — így kéri 1773-ban

is az t követ Barcsay — s ébreszd fel zsibbadt érzékenységein-

ket !<< Tette, izgatva, tüzelve, a társas téren és levelezve a távol-

lévkkel, kérve a fogékonyakat, ostromolva a kétkedket és kis-

;^égre — a nemzet megmentése.
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hiteket és sújtva röpirataiban az akadékoskcdókat, — mert voltak,

igenis voltak hazánkfiai közt, kik a színköltészetet dibdábnak, a

tudományok mívelését magyar nyelven sikertelen vergdésnek tar-

tották s a nyelvújítást attentátumként visszautasították. De az

általa megindított id meg nem állt többé, az elvetett magok kikeltek.

-Tisztelt gyülekezet ! Bessenyeit nem e tekintélyes serege az ó

lelkes, tartalmas, egész lötökben a nagy és mély gondolkodót fest

munkáinak teszi nagygyá : a fejldésben rég fennakadt és elmaradt

nyelv még nem vala képes a bölcsészet és a társadalom nagy problé-

mái fejtegetéseinek világos, szabatos és tetsz kifejezést adni ; de

tette t a nemzet egyik legnagyobb jóltevjévé az európai állás-

ponthoz mért koncepció, az eszközök világos meghatározása s azon

horder kimutatása, melylyel az irodalom e nemzetre leszen, ha az

nem mint fényzési cikk, nem mint hiúság eszköze vagy magán
jókedv kielégítje, hanem ha tervszerleg, m:int a nemzet millióinak

nevelje fog míveltetni. Ekkép lett fáklyavivje nemzetének s

annak prófétája : az vágyai, reményei megterhesítették a levegt

s az évtizede végén a szellemek át va Iának hatva, tudva nem
tudva, az vágyaitól és eszméitl. Élet és nem várt munkásság

ébredezett a legkülönbözbb irányok- és formiákban ; de nJndez

csak azon lökés folytán, azon hatásában többé fel nem tartóztat-

ható eszme befolyása alatt, mely egyetlen fben fogamzott meg,

mely egyetlen kebelbl áramlott széjjel, és ez az egy f és kebel— a

Bessenyei Györgyé volt. Áldás és hálaadó emlékezet lengje körül a

nagy és bölcs hazafi nevét !

A magyar költészet századunkban.*

A XIX. század szerencsés ómenek közt deri fel a magyar

költészet egén. Kisfaludy Sándor, búcsút vévén a hadseregtí, s

egészen az irodalomnak szánván munkásságát, lángoló ifjúsága leg-

nemesebb gyümölcsével, Himfy-vel, 1801-ben nyitotta meg e század

irodalmát ; míg egy idben Kazinczy Ferenc, Kiszabadulva hosszas

fogságából, újra ráléphetett a nyelvet és költészetet, a szép elvének

vezérlete alatt, átalakító pályájára. A nagy reform érdekében ter-

jedelmes levelezés útján megindított mozgalom közben, gyakorlati

programmjáúl 1808-ban marmonteli beszélyeivel lépett fel, melyeket

hosszú sorban a külföldi remekek mvészi fordításai követtek, mik

által a magyar prózát mvészetté emelte ; tancikkei, melyekkel a

nyelvújítási harcot szerencsésen végig küzdötte ; és, elszórva a kor

irodalmi orgánumaiban, költeményei, nielyekaz w/, iskoláíiak^ kánon

1 A virtfjyar költészet Ictzilönyvéneh

(1876-ki kiadás) harmadik kötetébl,

E kis áttekintés, az utolsó irodalom

történeti dolgozat, mely Toldy kézé

bi kikerült, legtovább közeledik a;

új nemzeti költészet álláspontjához

2 Ez elnevezés alá Toldy azokat a
költket foglalja, kik e könyvben
válogatólcTí&k és Kazinczy követinek

vannak nevezve.
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szer példányokúi szolgáltak. T. i. ez az nyomában, részint az

ó-klasszikai formákat núvelte, melyek közül fleg az ódát Berzsenyi

a tökély legmagasabb fokára emelte ; a lírai epigrammában, példá-

jára Vitkovics és Szentmiklóssy, késbb Kisfaludy Károly és Vörös-

marty, végre Székács, költészetünk egyik legszeblo ágát teremtették

meg ; az episztolában is többen indultak utána, de utói senki sem
érte ; részint a modern népek érzékeny lírájában követték, melyben

a korrekt technikájú Szemere és Kölcsey, Szetmiklóssy és Bajza,

s- (bár formaszigor nélküli) Szász József és Teleki Ferenc, Dukai

Takács Judit és gróf Dessewffy József jeleskedtek, némelyek közülök

már a népköltészet hangjait is megpendítve.

A Kazinczy iskoláját Kisfaludy Károly, t. i. a szorosan veín-

zeties müköltészeté, foljiiatta, mely amannak a tartalomban és formá-

ban új irányokat adott. Ö t. i, az ó-klasszikai alapot mellzve, modern
és nemzeties érzésmóddal és felfogással egyez kifejezést és alakítást

sürgetett s a líráról a tárgplagos költészetre helyezte át a súlyt,

ömaga a nemzeti történet, monda és társas-életre mutatva, étereken

jelölte ki a tragédia útját, megteren;tette a magyar vígjátékot, meg-

indította a balladát, regényt és novellát, a lírába felvette a népies

elemet és ekkép a klasszikái költészet s az élet közt mind szélesbed

hézagot elenyésztette ; míg Vörösmarty Mihály, kivel az új költé-

szetben kivívott vezérletét nenisokára barátságos egyesülésben meg-

osztotta, a lírai mkitészetet, vele a társaság és nemzeti élet minden
mozzanatait követve s a klasszikái nemzeti eposzt —- megelzve
Horvát Endre, Székely és Czuczor, követve Babreczeni és sok

mások által — a tökély legmagasabb pontjára emelte, melyet mind-
kett nálunk elért.

Mosó az epigonok kezében lankadni kezd költészetnek új

lendületet adott, magoknak a nemzeties mköltknek körében táma-

dott új népies iskola, melynek két legnagyobb kép^^selje, Petfi
Sándor a lírára a iiaiv er és tz, Arany János a naiv eposz nagyobb-

kisebb formáira a mvészi tökély bélyegét nyomta fel ; niíg 'elttök

és mellettök, a nemzeti színház létesülte óta (1837), a drámai köl-

tészet is örvendetes továbbfejldésnek indult.
• Végre a forradalom után ismét feltámadt a költészet, mely

kezdetben az elbbi idszakénak fol\i;atása volt, a politikai élet s

a szabad gondolat feléledése és leljesb kifejldése óta a reakció

szk körébl kibontakozva, az élet reáhs, a mvészet eszményi köve-

teléseinek mind szerencsésebb kiegyeztetésével, a \dlágirodalom

remekeinek mind nagyobb számban teljes átültetésével s a nenizet-

nek táguló vifágnézetével, eddigi korlátait inkább és inkább küljeblj

tolja ; s tartalomban és formában lassan, de biztosan, a kor, világ

és mvészet színvonala felé emelkedik. Ez •jelen konmknak, még
mindig levésben lev költészete.
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Géza, Rákosi Viktor, Ambrus
Zoltán és Molnár Ferenc .... 103

Negyedik fejezet : A tudományos iro-

dalom áttekintése.

56. Politikai írók és szónokok.

Általános viszonyok.— Gróf Szé-

chenyi István. —- Báró Wesse-
lényi Miklós.— A centralisták

:

Szalay László és báró Eötvös
József. — A konzervativek

:

gróf Dessewffy Aurél.—Kossuth
Lajos. — Deák Ferenc. — Ré-
gibb szónokok : Nagy Pál,

Beöthy Ödön, Klauzál Gábor,
Lonovics József és Szemere

'Bertalan. — Közgazdaság.... 105

57. Történetírás.

Forrásgyjtemények : Fejér Gy.— Jászay Pál. — Gróf Teleki
József. — Horváth Mihály. —
Szalay László.— Csengery An-
tal. — Salamon Ferenc. — Szi-

lágyi Sándor, Fraknói Vilmos,
'Pauler Gyula, Thaly Kálmán
és gróf Szécsen Antal. — Em-
lékiratok : Mészáros Lázár,
Pulszky Ferenc. — Világ- és

egyháztörténet. — Helytörté-
nelmi monográfiák és segéd-
tudományok. — Föld- és

államrajz 111

58. Nyelvészet.

Az akadémia els munkái.

—

Nj'^elvemlékek, szótárak. —
Magyar nyelvtani vizsgálatok.

Fogarasi János. — Lugossy
József, Brassai Sámuel, Imre
Sándor, Thewrewk Emil és

Szarvas Gábor. — Nyelvhason-
lítás : Hunfalvy Pál, Budenz
József és Barna Ferdinánd. —
Utazók. Körösi Cs.oma Sándor.
— Jernfy János, Reguly Antal
és Vámbéry Ármin.— Klasszi-
kái nyelvészet és irodalom. —'-

Idi'g<ni nyelvcsaládok búvárai 119

59. Bölcselettan, esztétika és irodalom-

történet.

I. Bölcselettan és eszté-
tika. — Greguss Ágost.
Általános viszonyok. — Schelling Lap

és Hegel követi. — Magyar
filozófia. — Alexander Bernát.— Neveléstan. — Széptudo-
mányi mozgalmak. — Greguss
Ágost 125

II. M a g y a r i r o d al o m- é s m -
vészettörténet. — Toldy

Ferenc.

Magyar irodalomtörténet. —
Toldy Ferenc. — Mvészettör-
ténet : Henszlmann Imre,Ipolyi
Arnold, Rómer Flóris, Pulszky
Ferenc és Keleti Gusztáv 128

GO. Természeti tudományok és mennyi-
ségtan.

Tudományos mozgalmak.— írók

:

Petényi Salamon,Greguss Gyu-
la, gróf Lázár Kálmán és Her-
mán Ottó. — Tudósok. •— Ter-
mészetrajz. — Orvosi tudomá-
nyok. — Mennyiségtan. —

és meteorológia 131

61. Vallási irodalom.

Katholikus írók : Guzmics Izidor,

Nogáll János. — Protestánsok 13 >

Jegyzetek.

Aforizma 27
Alíadémia ; . . . 11

Anthologia 43
Béranger János Péter C9
Bártha János 13

Cervantes Saavedra Miguel .... 12
('amoéns Lajos 13

í

Dante Alighieri' 43
Dickens Károly 104
Kuripides 12
J'jíressy Gábor 13

Filológiai társulat 12

Földtani társulat 12

Heine Henrik 69
Hírlapirodalom a reforndcorban, 12

Hugó Viktor Mária 52

Iskolaügy a reformokban. ..... 13

.lancsó Pál li

Jókainé , 13

Kéjpzmvészet a reformkorban 13
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Kantomé ...,. = ....,..._.. o ... 13

K.isfaludy-Táitía.-íág .., .,/..,,

,

12
Kotzebue Ágoston Fereuo. , . . . . 21

KönyvnyomQászat és könyvke-
reskedés a refornikovban .... ll

Középiskolai tanár-egylet.;.,., 12

Lendvav Márton 13

Megyeri Károly , 13

Xibelimgi strófa 39
Orvosok és tfrmésaetvizsgálók

vándorgyüléíiei 12
Puskin Szergejevics Sándor. . . . 104

Scott Valter 48
Seribe Ágost Eugéu 97

Sue Eugén , 54
Színészet 13
Szentpétery Zsigmond 13

Tbackeray Makepeace Vilmos. . 104

Tóth Józsf 13

Yégzettragédiák 27
Vidéki társulatok 12
Xénia ^ 21

Zenei mozgalmak 13

Olvasmányok
Kisfaludy Károly.

Irénébl 135
A Csalódásokból 138
ToUagi házassága éí* hivatala .

.

140
Honvágy ! 142
Mohács ". 143
Rákosi szántó dala 145
Szülföldem szép határa 145
V'eddsarlódat 146
Eprész-leány 146

Katona Józtsif.

Bánk bánból 149

Fáy András.

A Különös Végrendeletbl .... 1.53

Meséibl : 1. A fiatal daru 154
2. A gólya utazásai 155
3. A zsámboki jfgyzó 155

Vöröstnoi-ty Mihály.

Zalán Futásából. 1. Bevezetés. —
2. Hajna. — 3. Árpád csatája

Viddinne! 156
Marót bánból

, 161
' songor é- Tündébl 164
Szózat 165
Fóti dal 166
A kis leány baja 167
A merenghöz 167
A vén cigány 16S
.Szép Donka ".

169

Beötliy ; Irodftlomtörténet II,

Czuczor Gergely. Lap

Botondból ,. , 171
Népdalai közül : 1. Három bokor,
— 2. Esikes.— 3. Temetben HS

Garay Jánua.

Kont . , 174
Családi kép HO

Bajza Józstt.

A személysértésrl , , , . 176
Ist.n hozzád 178
Sóhajtás 178
A rab költ 179
Az apáca 179

Vackolt Sándor.

A külföld rabja IgO

Kertnyi Frigyc-s.

Haraug.szónál
, , 181

Sárosy Gyalu.

A haszár
, 181

B. Jósika Miklós.

A faalkotmáuy 180

B. Eötvös Józi'íf.

Körösi Csorna Sándor fölött mon.
dott eni lékbeszédébl 189

A szolgi-bíró , , . .

,

193
A vár és a kunyhó 19">

Búcsú
"

190
Végrendelet 197

Kuthy Lajos.

Hortobágy 198

B. Kemény Zsigmoiul.

Az arckép 2Ul
A két We.sselén\ jljl ZA

Erdélyi János.

Vajda Péter 211
Egy gyermek születésére 21:;

A menekültek 214

Kriza János.

Székely dalok : 1. Szegény székely
nótája. — 2. Erdvidéki ..

.",
214

Tornya Mihály.

A jávorfáról 21.'

Népdal 21.S

A gólyához 218
A madár fiaihoz 219
Sírboltban 220
Én! 221
Utolsó verseibi 222

24
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Petfi Sándor.

Az Alföld

A jó öreg kocsmáros = . .

.

özüiíöldem'ii .

Népdalok: 1. A faluban utcahoaz-
szat. —• 2. Nem tesz föl a lány
magában egyebet. — 3. B.típr-

dultam
Megy a juhász

Pató Pál úr
Szeptember végén
Nemzeti dal
A rab oroszlán ."

Egy gondolat bánt ongejnot ....

János vitézbl

Lap
j

222
i

22'
i

22

22 i

220
227
227
22 >

22:;

229

Arany János.

Toldiból 231
Toldi Szerelmébl 235
Buda Halálából : .

.

2.38

A menyasszony ébredése 2 '2

V. László 214
Szondi két apródja 2t5
A, walesi I árdok 246
Ágnes asszony -. . .

.

248
Pázmán lovag 249
Népdalok 252
<Jsaládi kör 253
Ráchel siralma 25.5

Dante 256
Epilógus 2ö7
Naiv Eposzunkból 257

Szigli'jcli Ede
Femi Az Erny Nincsen Kasból 261

Gyulai Pál.

Katona és Bánk bánja 264
Szüreten .' 272
.Horatius olvasásakoi 273
Éji látogatás 274
Margit-szigeten 275

Szász Károly.

Salamonból 275
Hazámlioz 279
.\ kis Ilonka emlékezetébl 279

Ltvay József.

Mikes 2«)
Tíízhelycju 2 1

A múzsák boszúja 2;1

'Vúth- Kálináií.

Dalok: l. Fütyül a s/él.— 2. Bol-

dog voltam. — 3. Sirjon-ríjjon.— 4. Mért nrni tud. — .5.

Jobb íb . .
.' .'

Lisznyay Kálmán. L'P

Éde.s hazám , , , , . 28

1

Vajda János.

A virrasztók
, ,

;

2S4
A Sirámokból 2j5

Tolnai Lajos.

A íizegény vándorló legényrl . . 2S6

Arany László.

A Délibábok Hsébl. . .
. , 2 ^',

Endrödi Sándor.

Visszavárlak 29j
A Kuruc nótákból

:

Mi dobog, mi zokog ? 290
Kárpát fölött csillagos mán.. 291
A bujdosó Rákócziról 291

Kiss József.

R basszony 291
Ó mért oly késn 293

Szabolcshi "Mihály.

Salzbmgi csapszékben 293
Dal a kis Demeter Rózsikáról . . 293

Vargha Gyula.

Játszi szeszély '. 294
Rákóczi temeléíc 291
Római elégi i . /. 29-3

Kozma Aívlor.

A fecskefészek .. . 296

A Carthagói hajangok 297

Bárd Miklós.

Alkony 299

Madách Imre.

Az Ember Tragédiájából 299

Rákosi Jen.

A Szerelem Iskolájából 303

Jókai Mór.

Kötél áztatva jó 3)7

Baks'iy Sándor:

Az üszögi erdben 313

Iliász-fordításából 315

Mikszáth Kálmán.

A kaszát vásárló paraszt 316

Herczeg Fermc.

Pogányok c. regényébl 321

Molnár Ferew.

I'4'y névlírli'n' magyar b.kóró!.. 323
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G)'. Széckenyi István.

A Világból ....

A/. Önismeretbl

Kossalh Lajos

A haza védelmérl

Lap !

•3-2, '

;29

Deák Ferenc.

Az 1861-iki felirati javaslil.... 336

Csenyery Aulai.

• meie Beitalau 34.2

Gr. A-pponyi Albert.

' "heuyi emléke 3 íö

S ilanum Ferenc.

Fárliuzani Hmiyadi János és Má-
tyás kö.:t 3 8; l an

Mészáros Lázár. Lap

Önéletrajzából = 35J

Cheguss Aijost.

Az esztétikáról 353
A ballada Sót
Meséibl: 1. A lakatosok. — 2.

Régi történet. — 3. Az élet

kertje , . 3 j6

Berzeviczy Albert.

Michel Angelo 3:'7

Ale.iyxnder Beriuít.

Ofélia .36 J

Toldy Ferenc.

Bessenyei i mlékeze e 362
A magyar költészet száz-dunk-

304

24*
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