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A MAGYAR KARD ÉS A MAGYAR LANT

A katona és a költészet olyan régi mint a történelmi ember. 
Már a legősibb korban volt kiért és miért harcolni. S már 
ekkor akadtak, akik a küzdőket dallal biztatták s a harcosok 

tetteit versekben megénekelték. Ugyanis a dal s a zene ösztönző 
hatású s a költői dicsőítés példakövetésre ingerlő. Elég csak a görög 
Tyrtaeusra, a latin Vergiliusra, a germán Nibelung énekekre s a 
kelta walesi bárdokra utalni.

Ez a vázlat elsősorban azokról a költeményekről szól, amelyeket 
a magyar katonáról írtak. Azután emlékezés történik azokról a kato
natisztekről, akik költeményeikkel a magyar irodalomtörténetbe be
írták nevüket. S végül sorra kerülnek azok a versek, melyeket maga 
a legénység népdalszerüen szerzett.

Közel ezer éve ihleti a magyar katona a verset s a dalt, mert ez 
az évezred a szakadatlan küzdelmek sorozata volt. A hébe-korba 
jelentkező békés évtizedek szinte elernyesztették a nemzetet. A há
borgások ellenben felfrissítették. Kisfaludy Károly »Budai harcjáték 
c. balladája szerint, ha

»Ólomlábon jár az ellen,
Bús a bajnok élete,
Ilarcmoraj kell a magyarnak,
Hogy viduljon érzete.«

Ha azonban a haza épsége vagy alkotmányos szabadsága for
gott kockán, egymásra lelve feszült inakkal szállt szembe a vesze
delemmel, amit Arany János 1848-ban a »Nemzetőr-dal«-ban igy 
fejezett ki:

»Olyan marsra lábam se’ billentem,
Hogy azt bántsam, aki* nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi 
Talpon állok, mindhalálig víni.«

A béke langy fuvalmától elszenderilett magyar azonban vagy 
egymást marcangolta, vagy önmagába sülyedten feledkezett meg a 
közről. Szinte igaza van az Ady »Nekünk Mohács kell versének:
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11a van Isten, földtől a fényes égig 
Rángasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk.«

A magyar nemcsak véralkatánál fogva, de európai elhelyezkedése 
miatt is harcos nép volt, hiszen országát is hódítani kellett. Nem volt 
ez bitorlás, mert olyan szertezilált néptöredékektől vette el, amelyek 
nem érdemelték meg a földet, mert nem voltak képesek rajta nem
zetet teremteni. Mig a magyar megalkotni is és megtartani is tudta 
A mai tragikus helyzet sem homályosithatja el ezt a történeti igaz- 
ságol. A magyarság eleinte igen nyughatatlanul viselkedett az uj 
hazában. A Keletről Nyugatra taszító ösztön még eleven erővel élt 
benne és nyugateurópai kalandozásokra csábította. Amikor Svájcban 
Sankl-Gallent elfoglalták, fékeveszelt diadalon lakomát csaptak s 
ugylátszik, nóta volt a kolostor borában, mert az ott szorult barát 
azt jegyezte fel róluk, hogy énekléssel verték föl a komor falak 
csendjét. Mikor azonban Augsburgig merészkedtek, csúfos veresé
get szenvedtek. Hét emberük orrcsonkitottan került vissza az or
szágba s ezek énekes koldusként tengették nyomorult életükéi. Szeren
cséje volt a magyarságnak, hogy a szomszédok a saját portájára szorí
tották, mert különben úgy járnak mint ugyanezen a helyen a hu
nok: szétszóródnak s csak sötét emlékük maradt volna meg az 
ellenük könyörgő litániákban s a rosszalkodó gyermekeket ijesztgető) 
rémmesékben.

Történelmi öreg írások, sőt épületekben megmaradt régi kőfara
gások is bizonyítják, hogy már az Árpádházbeli királyok idején is 
sokan foglalkoztak vitézi cselekedetek megéneklésével. Ezek voltak 
a regösök; elődei a későbbi hegedősöknek, kobzosoknak, lantosoknak. 
A hittérítő papok görbeszemmel nézték őket, mert egyrészt a pogány
ság hagyományainak voltak a megőrzői s másrészt szókimondó szö
vegeik igen sokszor sértették az ájtatos nyugati füleket. Ez a szi
gorúság örök veszteséget okozott a magyar irodalomnak, mert a regö
sök. a hegedősök csacska énekeinek szövegei mindörökre elvesztek 
Tehát csak »szájrul-szájra« szállt az ének, miért is a való történet 
rendszerint mesés és csodálatos elemekkel vegyült. A 16. század 
elején keletkezett Gyöngyösi- és Peer-kódexek Szent László királyunk
ról egy töredéket és egy hosszabb verset is megőriztek. Az egyik mint 
a pogány ok rettegtetőjét emlegeti, akinek már a puszta híre is 
megfélemlíti a gonoszokat, a másik igy írja le:

«Tagodban ékes, termetedben díszes,
Válladtul fogva mindeneknél magast);
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Csak szépséged császárságra méltó,
Hogy szent korona téged méltán illet.

Testedben tiszta, telkedben fénes,
Szívedben bátor miként vad oroszlán,
Azért neveztek bátor Lászlónak.
Mikoron méglen iffjudad volnál.«

Csodatételek sugaraival glóriázták szent László személyét. Igv 
imádságára közte és az üldöző kunok közt megrepedt a föld, a mai 
tordai hasadék; bárdjával a sziklából forrást fakasztott szomjazó 
seregének; a menekülő kunok pénzét kaviccsá változtatta, nehogy 
a pénz után kapkodó magyarok hadirendje megzavarodjék és halotti 
szekere magától futott temetkezési helye, Nagyvárad felé. Ezek a 
mondák Vörösmartyt, Aranyt, Garayt és Sziklayt is megihlették. 
Arany azt irta meg, hogy amikor döghalál pusztított az országban, 
a László király ellőtt nyila megmutatta a gyógyító füvet, amelytől 
megszüli öldökölni a halál angyala«. A füvet ma is szent László 

füvének hívja a nép. Vörösmarty a »Cserhalom« c. époszában a 
betörő kunoknak László által történt leveretését és Ételkének a 
kun rabságból való megszabadítását mondja el. — Garay János és 
Sziklay János költői életrajzzal hódoltak emlékének.

Korának legtündöklőbb lovagja Nagy Lajos királyunk volt. Há
rom tenger mosta birodalma határát; diplomáciai fölénye, diadal
mas hadjáratai Európa vezető férfiává avatták. Uralkodása alatt 
élt Toldi Miklós, aki az olaszországi u. n. fehér csapatban a fő
vezér utáni magas rangot töltötte be s később szabolcsi főispán lett. 
A Toldi-mondát először Ilosvai Selymes Péter dolgozta föl s az ő 
nyomán és szájhagyományokra támaszkodva irta meg Arany János 
a trilógiát: Toldi, Toldi szerelme és Toldi estéje címmel. Elmondja 
ezekben, hogy különböző kalandok után miként jut Toldi Budára, 
ahol a hetvenkedő cseh vitézt legyőzi, mire a király maga mellé 
veszi. Küzd az olasz hadjáratban. Később egy olasz vitézt győz 
le Budán páros viaskodásban. Mikor azonban a királyi udvarban 
az apródok csufolódó dalokkal bosszantják, hármat agyonüt a mente- 
ujjba bujtatott buzogánnyal. A király el akarja fogatni, de már hal
dokolva találják a valamikor óriás erejű aggastyán hőst, akit az
tán Nagy faluban temetnek el.

A 15. század elején vihartól terhes fölleg sötétlett Európa dél
keleti látóhatárán. A törökség egyre-másra törte rabigába a Bal
kán-félsziget népeit. A Gondviselés ekkor adta a magyarságnak a 
Hunyadiakat. János haláláig verekedett a cseh huszitákkal, az olá
hokkal, a szerbekkel, a németekkel, a törökökkel. Hadvezér, az
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ország főkapitánya s kormányzó volt. Élete céljául azt tűzte ki, 
hogy a törököket kitakarítsa Európából. Egész Európa meghódolt 
hadvezéri tehetsége előtt. Utolsó ténye az volt, hogy Szegednél egye
sülve Kapisztrán János keresztes hadával, Nándorfehérvárnál, a mai 
Belgrádnál, maga a szultán vezérelte török sereget tönkre verte. 
Nemes alakját Nagybánkai Mátyás verses históriájától kezdve máig 
számos költői mii örökítette meg. A nevezetesebbek közé tartozik 
Czuczor Gergely »Ki áll amott a szirt tetőm c. verse és Arany 
Jánosnak Hunyadi csillaga, Botli bajnok özvegye, az Egri leány, 
Szibinyányi Jank költeményei. Az egyik fiát, Lászlót, Nándorfehér
várnak kapitányát törvénytelenül halálra ítélték. Reá vonatkoznak 
Petőfi Sándor A király esküje s Arany János V. László c. köl
teménye. A másik fia, Mátyás, trónra jutott. Először a felvidéken 
garázdálkodó cseh rablókkal bánt el, majd a szegedi országgyűlé
sen reformálta a honvédelmet. Kölcsey Himnusza szerint: »Nyögle 
Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára«. Merész külpolitikai törek
véseit nem valósíthatta meg, mert ötven éves korában hirtelen el
huny 1. Galeotti, a király környezetében tartózkodó olasz orvos és 
tudós szerint udvarában magyar lantosok dicsőitették a vitézek, első 
sorban Mátyás király haditetteit. Ezt szolgálta a Szabács viadalja 
című ének is. Miután ugyanis Magyar Balázs vezér hiába törette 
a várat, maga Mátyás király ment ellene s kemény ostrom után 
levette.

»Ezt meghalták mind Törökországba —
Török császár lön nagy bosszoságba.«

Ettől kezdve Szabács váltakozva ötször volt magyar és török 
kézen. A világháborúban, 1914. augusztus 12-én itt hatoltak be az 
osztrák-magyar csapatok Szerbiába, soraikban küzdöttek a somogyi 
negyvennégyesek. Róluk emlékezve irta Sajó Sándor »Sabác« c. 
versét:

»Somogybán késő unokákig 
A lélek már csak búra hajt,
Akácfa árnyán, csöndes estén 
Sábáéról sír a nóta majd . . .
Erről mesélnek majd a vének 
És ,erről suttog az akác, —
Óh, azt sóhajtja még a szél is:
Hej, Sabác!«

Mátyás király személye köré a költött és való történetek egész 
serege fűződik. Nemcsak a középkori énekmondók, hanem legjele
sebb költőink fantáziáját is foglalkoztatta. Vele zárult a Hunyadiak
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kora. Halála után szétzüllött a híres fekete sereg s a szervezetlen 
ország nagy része a török martaléka lett.

Világverő Mátyás sírján még a virág zöldül;
A dicsőség hová tűnt el a szép magyar földről?
Leáldozó nap sütése, alkonyodó égről:
Régi dal, régi dal, régi dicsőségről. . . «

A török világ egész sorát teremtette az önfeláldozó hősöknek. 
Ilyen volt Kemény Simon, aki a szentimrei ütközetben ruhát cse
rélt Hunyadi Jánossal s helyette magára vonva a török figyelmét, 
vértanú halált halt. Dugovits Titusz meg a nándorfehérvári ostrom
nál a török zászlót kitűzni akaró pogányt magával rántotta a mély
ségbe. Kemény Simon emlékét Kisfaludy Károly színmüve, a Du- 
govitsét több költemény dicsőíti. Szondi Györgyről, a Drégely 
várát utolsó lehelteiéig védelmező kapitányról s két énekes aprócs
káról Arany irt szivbemarkoló balladát. Kinizsi Pált, a valamikor 
nagy erejű molnárlegényt, a későbbi hadvezért, majd országbírói 
valóságos legendakor övezte. A kenyérmezei diadalról Temesvári 
István deák, telegdi iskolamester szerzett hosszabb históriás éneket, 
amelyben elmondja, hogy Kinizsi, a »sivó, ordító, kegyetlen oroszlán 
mint mentette meg a súlyosan sebesült Báthori István erdélyi vajdát, 
fordította meg a törökök ellenében a csata sorsát. Háromszáz évvel 
későbben Tóth Kálmán népies hőskölteményében elmondja róla, 
hogy a malomkövet tálcának használva, kínálta a pohár vizet a 
Magyar Balázs leányának, hogy a hordót két kézre kapva koccintott 
és ivott Mátyás király egészségére, hogy a csatában két karddal 
verekedett s a kenyérmezei diadal után a foga közé kapva egy 
holt török basát, egész könnyűséggel járta a toborzót.

Tinódi Sebestyén a 16. századbeli lantos deák krónikás ver
sekbe szedte ezeknek a küzdelmes időknek az eseményeit. Megírta 
Losonczy Istvánnak a vég Temesvárban történt hősi halálát. Szer
zetté az Eger viadaljáról való éneket, mely szerint a Dobó István 
kapitány vitézei mellett az asszonyok is derekasan és sikerrel ki
vették a részüket a vár védelméből. Megverselte Buda veszését és 
Török Bálint fogságát, Kapitán György bajviadalját s a többek 
közt Szeged veszedelmét. Szulimán császár ugyanis Szeged városá
ban nagy várat rakatott. Tóth Mihály bíró kiszökött a törökök 
közül s ötezer hajdúval visszatért a vár elfoglalására, ami a szegedi 
hétszáz halász segítségével sikerült is. A törököket ezrével levágták, 
a várparancsnokot egy ingben megszalajtották, tömérdek kincset, 
marhát s török men3recskét zsákmányoltak. A diadal s a zsákmány
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el vakította a győzteseket s »az nagy részegségben rutalmasan élé
nek^ A prédikátort kizavarták a városból s óvatosságra figyelmez
tető tisztjüket pesti léleknek, azaz beste léleknek nevezték. A fel
ocsúdott török csakhamar ellentámadásba ment át, bevette a várost 
ifjait fogolyként elhajtotta s a győzelem bizonyságául keleti szokás 
szerint ötezer levágott orrot küldött a szultánnak. Ezt a közei 
négyszáz esztendős történetet Tinódi komoly intelemmel fejezi be:

»Oh ti balgatagok, hajdúk ldk ti vattok,
Esztökbe vegyétek, mit most néktök mondok.
Szívvel, könnyöségvel jó vitézek vattok,
De hadakozásban igen bolondok vattok.

Rendtartás jó nincsen hadakozás tokban,
Hitötök semmi nincs az Krisztus Jézusban.

Nagy Isten igéjét, kérlek, hallgassátok, 
Hadnagy tokát pesti lélöknek ne mondjátok.

Ezt ha eszötökben, hajdúk, nem tartjátok,

Mint szegedi mezőn, ti gyakran levágattok.«

Tinódinak az a nagy érdeme, hogy döcögős verseiben a viada
lok megörökitése során az akkori idők katonai szervezetéről, hibái
ról, erényeiről s általában a tábori életről valóságos történelmi 
adatokat szolgáltatott az utókornak.1

A törökvilágnak két kiemelkedő alakja Zrínyi Miklós és Há
lássá Bálint. Az ősi Zrínyi család minden tagja harcterek neveltje 
volt s magas katonai állásokat töltött be.

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős élete egy emberöltőn át szaka
datlan küzdelem a török ellen. Szolimán török császár ellen védelmezve 
Szigetvárt, hősi halált halt. Dicső haditényét leszármazója, szintén 
Zrínyi Miklós, a költő és az Európaszerte csodált, sokszorosban 
kitüntetett s Bécs részéről többek közt emiatt! is féltékenyen gyű
lölt hadvezér a Szigeti veszedelem cimü hőskölteményében örökí
tette meg. A költemény ütközeteket, párviadalokat ir le, át van 
szőve látomásokkal, szerelmi epizódokkal s abban csúcsosodik, hogy 
Zrínyi az immár tarthatatlan várból híveivel kirohan, tömérdek 
törököt s magát a szultánt is levágva, elesik, mire lelkűket az an
gyalok serege égbe emeli. A szigetvári hősről a többek közt Vörös
marty Mihály, Kölcsey Ferenc, Ábrányi Emil, mig a költőről Kozma

1 Pintér Jenő: A históriás énekek művelődés-történeti vonatkozásai. 1903.
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Andor, Sik Sándor írtak megragadó költeményeket. Czuczor epi- 
grammja jellemezte találóan a költő Zrínyit:

»Kard viadalinakban, békében lant vala társad:
Kardod az életölő, lantod az életadó.«

»Ne bántsd a magyart«, volt a költő jelszava. Követelte a 
magyar vezénylet alatt álló magyar nemzeti hadsereget. Figyel
meztette nemzetét a szervezettségre s hogy ne külső segítségben 
bízzék, hanem egyedül magában. Tanításai ma is érvényes igaz
ságok. Ezért mondhatja Kozma Andor:

»Zrínyi a költő hős híre él itt,
Zrínyi a bajnok harcos igéit 
Vallja e nemzet örök igazul.«

A magyar történelemnek másik romantikus családja a Ba
lassa. Tagjai sok századon át ellenséggel verekedtek, nőket hódí
tottak, vagyonokat harácsoltak, hitet, politikát, zászlót cseréltek, szi- 
lajpn mulattak és a költészet Múzsájának tették a szépet. A leg- 
különb köztük a 16. században élt Balassa Bálint. Hadban forgó, 
állhatatlan életű ember. Szerzője szerelmi és vallásos költemények
nek. Negyvenhárom éves korában Esztergom ostrománál ágyúgolyó 
sebezte meg mindakét lábát s ebbe belehalt. Istenes énekeken kívül 
világi verseket is irt. Legszebbek az u. n. virágénekei. Forrásuk a 
szépséges Losonczy Anna iránt érzett, de viszonzásra nem talált 
szerelme.

A török időkben a végvidékeken egyes u. n. végvárak, a vitézek
nek valóságos iskolája tartóztatták fel vagy nyugtalanították az el
lenséget; ilyenek voltak például Érsekújvár, Eger s Erdély kulcsa, 
Nagyvárad. Az itt elhelyezett őrségekről Balassa is szerzett egy 
katona éneket, amelyben így kiált föl:

«Vitézek mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél?

Leírja, hogy ellenség hírére nekibuzdulnak, nyargalnak a sik 
mezőn, kopját törnek. Sok szerencsét kíván nekik, mert bizony 
viadalhelyeken sokan halva maradnak s vadak és madarak gyomra 
lesz a koporsójuk.

»Az a nagy széles mező,
Az szép liget s erdő 
Sétáló palotájuk;
Az utaknak lese 
Kemény harcok helye,
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Tanuló iskola jók;
Csatán való éhség,
Szomjúság, nagy hévség,
S fáradság mutatásuk.

Balassa élete csupa nyugtalanság, családi perpatvar; irigyek 
ellenségei fölös számmal; ez a körülmény s a szerelmi bánat 
idegen országokba való bujdosásra készti. A darvakkal ősszel búcsút 
vesz s piros csizmája nyomát hóval lepi be a tél.

Sok modern költő boldog lehetne, ha olyan tiszta liraisággal 
tudna sóhajtani, mint háromszáz évvel ezelőtt ez a rakoncátlan, 
vérétől hajszolt ember, szerelmi kalandok daliája és hősi halált 
halt katona. Rokonszenves emlékét Rimay Jánostól kezdve Kisfaludy 
Sándoron át máig egész sora a költőknek örökítette meg.

Fülek vára két kapitányáról is híres lett. Az egyik Wesselényi 
Ferenc volt, a másik Koháry István. Az első Murány várát úgy 
foglalta el Széchy Máriától, hogy előbb az asszony szivét hódította 
meg. Ezt az epizódot Gyöngyösi István a »Mársal társolkodó Mu
rányi Venus« c. költői elbeszélésében dolgozta fel. A törökverő Ko
háry meg csak árulás miatt veszítette el Füleket. Hűségét I. Lipót- 
hoz megőrizvén, Thököly bebörtönözte. Kiszabadulva altábornagy lett 
Csábrág várában irta meg öt füzetben a keserves rabságban, Mun
kács kővárában szerzett verseit.

A török félhold elhalványulta után újjáépítő, boldogabb kor
szaknak kellett volna az országra köszönteni. E helyett azonban 
Becs elkobzott minden szabadságol. Az elkeseredés összeesküvésre 
vezetett, majd II. Rákóczi Ferenc élén szabadságharcban tört ki 
A fejedelem s a nevezetesebb vezérek tetteit, vértanuságát, bujdo- 
sását az u. n. kuruc költészet örökítette meg. Szerzőik maguk a 
katonák, továbbá papok és tanítók voltak. Ezeket a verseket a 
hazaszeretet, a szabadság iránti rajongás hevíti; megittasodnak a 
győzelmektől, elkeserednek a vereségtől; gúnyolják a németet s 
a velük tartó labancokat; könnyező humorral csúfol ódnak magukon 
s a közállapotokon s megsiratják a rabságba esettek epekedését, 
a bujdosók szenvedéseit. Elsőnek ilyenül tekinthető a Te vagy a 
legény Tyukody pajtás! kezdetű tábori dal.

»Bort kupámba, bort! embert a gátra!...
Tyukody pajtás, induljunk rája!
Verjük által a labancot a másvilágra, —
Úgy ad Isten békességet édes hazánkra.«

Jellemző a Buga Jakab szabad vitéz éneke:
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»Mit búsulsz kenyeres, midőn semmid sincsen? 
Jó az Isten, jót ád, légy jó reménységben!... 
Fölnyilik az idő majd a gyenge fűre —
Hova két szemük lát, oda megyünk ketten!

A lovamról igen lekopott a a patkó,
Aki még rajta van, az is nem igen jó,
Ha nem patkoltatok, elhal tülem az ló,
Csak gyalog maradok, mint egy rút kóborló...«

A legszebbek egyike a »Ja j! régi szép magyar nép« kezdetű 
Rákóczi nóta, amelynek második szakasza vérző szívvel, harmatos 
szemmel cm legeli a vezéreket:

»Jaj, Rákóczi, Bercsényi.
Vitéz magyarok vezéri,
Bezerédi!
Hová lettek magyar népnek 
Élő tüköri.
Nemzetünknek hírszerzői,
Fényes csillagi,
Ócskái?!. . .«

Sok verset kinyomozott s közzétett Thaly Kálmán, a kuruc 
kor búvára, aki saját szavai szerint annyira beleélte magát a ku
ruc költészet szellemébe és modorába, hogy maga is irt ilyen és 
sokáig eredetinek látszó költeményeket.2 A Bezerédy, Balogh Ádám 
c. románcának első részében elmondja ennek a két brigadérosnak 
a diadalait, mig a második résznek már a kezdete is szomorú:

> Bezerédy, Balogh Ádám 
Két híres főkapitány,
Mindeniknek hóhérpallos,
Villant át kemény nyakán.

Bezerédy t árulásban 
Önön népe hogy kapá :
Az árulót lefejezte, —
Bár a hőst megsíratá.

Baloghot nehéz tusában 
Rác, labanc hogy elfogá:
A hazáért s jó uráért 
Ment a hóhér bárd alá.«

A kuruc költészet akkordjai ma sem halkultak el. Hatásuk 
alatt Endrődi Sándor 1897-ben Kuruc nóták címmel adott ki egv 
kötet verset. Ezekben modern formában, de az akkori idők hangu-

2 Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. 1861. Adalékok a 
Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. 1872. — Irodalom- és müvelt- 
ségtörténelmi tanulmányok a Rákóczi-korból. 1885. Egyébként a kuruc- 
világ költészetének nagyarányú irodalma van.



10 MAGYAR KATONAI SZEMLE 12. FÜZET

latál visszatükröztél ve irta meg a virágénekeket, a romlott Magyar- 
országot, a kurucvilágot s a bujdosókat. A Legenda igy pendül:

»A nagy égen örült minden,
Jó kedvében volt az Isten,
Végig sétált lengő szárnyon 
A ragyogó mennyországon 
S úgy röptében leszakított 
Egy tündöklő szép csillagot, —
Ide tette, oda tette,
Gyönyörködve nézegette:
A kurucot teremtette.«

Rajtuk kívül még sok költőnk irta meg a kuruckor eseményeit 
vagy szereplő személyeit.

A kurucok emberfölötti hősiessége végül is megtört az anyagi 
nyomorúságon, a ragályos betegségeken s a kimerült nemzet béke- 
vágyán. A máj fényi páston lehajtott a zászló, Rákóczi a híveivel 
kibujdosott s csak 1906-ban lélekemelő ünnepségek között tértek 
meg hamvai Törökországból a kassai dóm alá, hogy most — óh, 
végzetes magyar sors! — megint idegen birtokolta földben pihen
jenek. Seregének egy része szétszéledt s szaporította a szegény- 
legények számát.

A 18. században lespedés lett úrrá a török hódítástól kiszipo
lyozott, a háborúktól elvérzett s a hiábavaló fölkelésektől elcsigá
zott Magyarországon. Ugyanabban az időben, amikor Nyugat-Európá- 
ban világhírű tudósok és írók művelték az irodalmat, nálunk né
hány latin nyelvű könyv és csenevész fordítás jelent meg. Oda
kint az államok nagyhatalmi fejlődése megindult, idehaza legfel
jebb a vármegyékben pislog az élet szikrája. Változatosságot me
gint csak a háborúk hoztak. Báró Amadé László és gróf Gvadányi 
József is résztvesznek bennük. Az előbbi general-adjutánssá lett, 
ez utóbbi meg mint tábornok vonult nyugalomba. Amadé ma is él
vezhető szerelmes verseket irt, mig az olaszból magyarba ojtott 
Gvadányinak köszönhetjük a többek közt az Egy falusi nótárius
nak budai utazását, Rontó Pálnak, egy magyar lovas közkatoná
nak álmélkodásra méltó történeti leírását s Nándor Fejér Várnak 
meg vételé-t.

Mária Terézia és II. József császár idején, sőt még később is 
itatással, muzsikával verbuválták a katonákat. Ekkor fejlődött ki 
a 18. század jellegzetes tánca: a verbunkos. Mulatság közben ví
gan szólt a nóta:

»Katonának jó van dolga,
Sóra, fára nincsen gondja!«

5*
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Amadé is irt egy méltán híres toborzó dalt:

»A szép fényes katonának 
Arany, gyöngy élete,
Csillog, villog mindenfelől 
Jó vitéz fegyvere:

Szép élet!
Víg élet!

Soha jobb nem lehet!
Hopp hát jöjjön katonának 

Ilyent ki szeret!«

Ebben az időben messzire ment és — ha megmaradt — soká 
odamaradt a katona. Csokonai «Szegény Zsuzsi táborozáskor« c. 
versében meghatóan írja le a leány s a legény bucsuzását. »Estve 
jött a parancsolat, violaszin pecsét alatt«, hogy Jancsinak a törökre 
kell indulni.

»Csákóját könyvvel öntöztem,
Gyász pántlikam rá kötöztem;
Tíz rózsát hinték lovára,
Száz annyi csókot magára.
A lelkem is sírt belőlem 
Mikor búcsút veve tőlem:
»Isten hozzád!« többet nem szólt,
Nyakamba borult s megcsókolt.«

Évtizedekre terjedő szolgálat után elbocsájtó levelet: obsitot ka
pott a katona. Képzelhető, hogy ilyen hosszú idő alatt mennyi 
kalandon ment keresztül s azokról milyen sokat tudott mesélni. 
Körülbelül száz évvel ezelőtt is élt Szegszárdon egy ilyen obsitos, 
aki Háry János néven mintaképül szolgált Garay János hasonló 
című vig költői elbeszélésének. Háry elmondja az álmélkodó tár
saságnak, hogy huszár korában — noha világéletében baka volt 
kétszázad magával megvert s megfutamított kétszázezer franciát és 
sajátkezüleg elfogta Napóleont, akit azonban a császárné, Mária 
Lujza közbelépésére nagylelkűen szabadon bocsájtott. Továbbá el
meséli bécsi látogatását jó barátjánál, Ferenc császárnál, akit annak 
idején Pádova mellett a halál torkából mentett meg. A házra 
hiamarost ráismer a tetőn ülő kétfejű sasról, mely mindennap egy 
tulkot eszik meg ebédre. Az aranyos ajtón benyitva, nagy öröm- 
ínéi fogadja őt a felség; az asztalfiából kivett sülttel, cipóval trak- 
tálja, a feleségével sliVovicát hozat, a gyermekeivel Háry bácsinak 
pacsit adat s ezüst tallérokkal megtörni a markát.

A 18. század végén a nyugateurópai művelődés s ezzel a 
szabadság eszméinek hullámgyürüi is eljutottak Magyarországra. Je
lentékeny része volt ebben a Mária Terézia alapította magyar ne
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mes testőrségnek s ennek keretében is Bessenyei Györgynek. Tár
saságához tartoztak Báróczi Sándor és Barcsai Ábrahám, akik mint 
ezredesek vonullak nyugalomba s hozzájuk csatlakozott a versiró 
báró Orczy Lőrinc tábornok is. Ezeknek a katonatiszteknek elévül - 
lietten érdemük, hogy amikor az országban az urirend németül, 
franciáid s tótul, a tudósok meg latinul társalogtak s csak a 
paraszt beszélt az anyanyelvén, — magyar nyelven kezdtek Írni.

A debreceni származású Fazekas Mihály gyermekemberként ál
lott be közhuszárnak. Résztvett a török és a francia háborúkban 
Mint főhadnagy vonult nyugalomba. Legkiválóbb s legelterjedtebb 
müve a Ludas Matyi. Furfangos hőse háromszor verte vissza a 
a földesuron, hogy ez őt egy vásár alkalmával megcsapatta.

Az ősrégi családból származó Kisfaludy Sándor pályája szin
tén katonáskodással indult. Milánó ostrománál francia fogságba esve. 
kezdte a Kesergő szerelem első dalait írni. Ezt a Boldog szerele;m 
versei, majd a Regék a magyar előidőkből követték. Az 1809-i 
utolsó nemesi fölkelésen mint őrnagy József nádor hadsegédeként 
vett részt. Elhunyt anélkül, hogy az insurrectió védelmét sikerült 
volna keresztül hajszolnia, öccse, Károly, hét évig katonáskodott, 
majd a fővárosban az irodalom vezére lett. Hazafias költeményei 
közül a Mohács, a Rákosi szántó, mig a múltba tekintők közül 
a Mátyás király és Holubár párviadalát elbeszélő A budai harc 
játékok s a Toldival foglalkozó A sastoll a legbecsesebbek.

Százados el tipor tatás után a 19. század első negyedében fris
sebb vérkeringés indult meg az elzsibbadt nemzetben. Kölcsey meg
írta a Himnuszt s Katona József a Bánk bánt. Vörösmarty Mihály 
meg a Zalán futásában élesztgette nemzetét az éji homályban kés- 
lelkedő régi dicsőséggel. Széchenyi politikai, gazdasági, társadalmi 
újításokkal, Kossuth hírlapi cikkekkel s politikai beszédekkel ráz- 
ták föl a nemzetet s teremtettek közvéleményt. 1848 tavaszán uj. 
szabadabb, alkotmányos életnek indult az ország. Az örömmámoros 
napokat azonban csakhamar komor fellegek homályositották el. Belső 
és külső ellenség támadt a magyarra s mikor mindezeket sebzett 
oroszlánként rázta le magáról, muszka segítséggel tiporták le. így 
volt ez mindig: egyenlő erő még soha nem győzte le a magyart, 
csak a túlerő vakmerősködött vele szembeszállni, amikor nem két
séges többé, hogy a legelszántabb hősiességnek is buknia kell. A 
küzdelem csatazaját szinte kórusként kisérte a költők dala. Lelkesí
tették a küzdőket, magasztalták a hősöket, elsiratták a vértanukat 
Sok közülük nem elégedve meg azzal, hogy csak tollal szolgálja
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a szent ügyet, kardot is kötött. Petőfi maga is, aki valamikor zöld 
hajtókás, sárga pitykés közlegény volt, Bem oldala mellett őrnagy
ként esett el a segesvári síkon. Meghatóan énekli meg Petőfi a 
vén zászlótartót, lelkesedéssel a Lenkey századát, figyelmeztet, hogy 
tisztelni kell a közkatonákat s kijelenti, hogy Isten után legszebb 
és legszentebb név, a honvéd nevezet. Határtalanul rajongott tábor
noka, Bem iránt:

»S ha volna ember, kit mint 
Istent imádnék,
Meghajolnék előtted 
T érdem mégha j lanék.«

A magyar harci kiáltás az ősidőkben a huj, huj volt, a török
vész idején no hozzá és Jézus! a Rákóczi-korban rajta-rajta s 1848- 
ban előre. Petőfi Csatadalában igy zengi:

»Trombita harsog, dob pereg,
Kész a csatára a sereg.
Előre!
Süvít a golyó, cseng a kard,
Ez lelkesíti a magyart.
Előre í«
Véres a föld lábam alatt,
Lelőtték a pajtásomat,
Előre!
Én se leszek rosszabb nála,
Berohanok a halálba.
Előre!«

Gyulay Pál Hadnagy uram c. költeményében a mély sebében 
összeroskadó hadnagy utolsónak is azt leheli a honvédnek: »Csak 
előre, édes fiam!«

Tóth Kálmán, aki maga is mint gyenge ifjú, mint Hölgyek 
között fűszál«, ott volt a hon védésinéi, a honvédek jelszavául 
énekli meg ezt a szót: Előre! Ma is vérpezsdítő költeményének 
utolsó versszaka különb, mint akárhány irredenta költemény:

»Óh drága kincs, melyet annyi 
Sirhalom — föld be nem fedett. ..
Szó, amety — bár némán — kiált. ..
Mit elvenni nem lehetett,
Ott van a zugó erdőkbe —
Beírva az arcredőkbe
Csontok közé, mik széthulltak...
Mert azok is megmozdulnak,
Ha még egyszer lesz: Előre!«

Czuczor Gergely, a bencés pap-költő ódában riasztotta a nem
zetet:
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Sikolt a harci síp, riadj magyar, riadj!«

Vitézek, őrhadak, fogjunk búcsukezet,
Iszonytató legyen s döntő az ütközet,
Ös áldomás gyanánt eresszünk drága vért,
Végső piros cseppig hadd folyjon a honért!

Él még a magyarok Istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, — ki bir velünk?
Szabad népek valánk s azok legyünk!

»Riadó«-jáért 1849-ben Windischgrátz becsukatta. Kossuth ki
szabadította, de Haynau ismét bilincsbe verette.

Az egyszerű katona nemeslelküségére jellemző az Arany János 
»Nyalka huszár« cimü költeménye. A huszártól a vezeték lovát 
szeretné a hadnagy megvenni.

»Mi tagadás, helye von’ a pénznek,
Fel is férne ily szegény legénynek;
Hanem egy uj tisztnek lova nincsen:
Jó pajtásom: neki szántam — ingyen.«

Sárossy Gyula az Aranytrombitában az első felelős miniszte
reket és a szabadságharc vezéreit énekelte meg. A huszárról kü
lönös melegséggel i r :

»A huszár név onnan ragadt a huszárra,
Mert egy halálának mindig húsz az ára.3

Menyecske! Ha feléd huszár nyújtja száját,
Csókold meg a világ első katonáját.«

Hosszú sora van még azoknak a költőknek, akik abban az idő
ben s jóval utána Kossuth Lajost, a vezéreket, a honvédeket, az 
önkénteseket, a vörös sipkásokat, az aradi vértanukat stb. meg
énekelték.

A hozsannával üdvözölt szabadságharcnak a világosi fegyver- 
letétel volt a keresztrefeszitése. Utána az önkényuralom dermesztő 
csöndet parancsolt az országra. Az 1867-es kiegyezéssel azután az 
országra békés korszak köszöntött, amelyet, a boszniai okkupációt 
leszámítva, közel ötven éven át a háború nem nyugtalanított. A Fe
renc Józsefi-kor költői közül a már említetteken kívül Ábrányi Emil, 
Bartók Lajos, Gárdonyi Géza, Inczédi László, Lévay József, Pósa 
Lajos, Szabolcska Mihály, Szász Károly, Vajda János és Váradi 
Antal énekelték meg a magyar történelem egy-egy kiemelkedő moz

3 A szószármaztatás költői kitalálás.
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zanatát, egy-egy daliáját. A katonatiszt költők egyike, Bárd Mik
lós, családi nevén Kozma Ferenc, aki mint huszártiszt kezdte a 
pályáját, mint méneskari ezredes vonult nyugalomba s ma honvéd- 
tábornok. Várkonyi Nándor szerint érzésvilágában egy különleges 
magyar típust állít elénk: a nemes úri katonáét. Költeményeiben a 
hivatás megbecsülése, az ősi virtus, a kard, a paripa kultusza össz
hangba szövődik.4 A másik Pap Kálmán altábornagy-hadbiró, akinek 
jogi müvein kívül műfordításai és több kötet költeménye jelent meg.

1914. év nyarán tört ki a legnagyobb arányú, a legtöbb áldozatot 
követelő s következményeiben ma is sújtó háború, a titánok harca, 
amelyben Oláh Gábor verse szerint:

»Emberhúst fal szörnyű malom garatja,
Mely csontot őröl s vér-olajra jár.«

Úgyszólván nem volt senki, akit valamilyen formában ne érintett 
volna. Természetes, hogy a költők is kivették belőle a maguk részéi. 
Tüzes írásokkal buzdítottak, balzsamos szavakkal vigasztaltak, hitet 
és reményt ébresztgettek. Ezeknek a verseknek már 1916-ban nálunk 
tízezerre növekedett a számuk.5 A háborús magyar költők neveit 
felsorolni szinte lehetetlen, de nem maradhatnak főiem ütés nélkül 
azok, akiknek verseit a háborúban való személyes részvétel inspi
rálta. Ezek: Balogh István, a Gyóni Géza fogoly társa, Boross Sándor, 
Bródy László, Büky György, Császár Géza, Darvas János, Elekes 
György, Fábián Ernő, Gyóni Géza, a Gyula diák néven iró Freiss- 
berger Gyula, Hangay Sándor, Haraszthy Lajos, Huray István, Juhász 
Géza, Kerecseny János, Komiás Aladár, vitéz Nagy Győző, Réz 
Gyula, Strém István, a doberdói síkon elesett Szepessy László, a 
háborúban megvakult Szántó György, a székely regős csoportot 
szervező Szilágyi Béla, Tamás Ernő, Thomée József, Vályi Nagy 
Géza és Zsíros István ny. ezredes. Közülük Gyóni Gézát, Kéky 
Lajos irodalomtörténetiró a háború énekesének nevezte. Ráil lenek 
Oláh Gábor szavai: . . . »a sáros, havas mezőségek döbbentő néma
ságáról, az ágyuk dübörgéséről, a halál véres szárnycsapásáról, a 
győzelem szilaj mámorától csak a katonának lehet igazi fogalma. 
Ha az a katona művésze a tolinak: akkor megszületett a katona- 
költő, a legritkább madár, a fehér holló.«

4 Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom.
5 Vajda Gyula: A háború költészete. Gyulai Ágost: Háborús antológia. 

Szabolcsba Mihály: Háborús versek könyve. Hangay Sándor, Kiss Meny
hért, Oláh Gábor: Háborús versek. Gömöry Jenő: A nagy háború katona
nótái.
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Gyóni, mint szabadkai szerkesztő, a háború kitörése idején 
Przemysl várába, majd ennek eles tével orosz fogolyként Szibériába 
került s 1917 nyarán Krasznojarszkban elhunyt. A várban irta a 
Lengyel mezőkön, tábortűz mellett c. kötetét. Verses könyvét 1911. 
évben a cs. és kir. vár parancsnokság jóváhagyásával a küzdő katonák 
karácsonyára osztották ki. Weber tábornok hivatalos levelében igy 
nyilalkozott a költőről: »A várat védő magyaroknak Gyóni Géza adta 
a lelki prófuntot.« A költő könyve egy példányát repülőgépen juttatta 
el Budapestre.

Megrázó hatású költeményei egyikében csak egy éjszakára kí
vánja a háborús borzalmak színhelyére a mögöttes országrészből 
a pártoskodókat, a vitézkedőket, a gerendatöréskor szálka-keresőket, 
az uzsoragarast fogukhoz verőket, a hitetleneket s az üzérkedőket, 
a hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket, hogy mellüket verve hívnák 
az Istent, fogadkozva: »Magyar vérem ellen soha-soha többet!« Remé
nye éledtével »magyarvér tintával polyákszin papíron« levelet ir 
az édesanyjának, hogy »mire a kiskertben bimbódzik a rózsa 
hazatérhet:

»Csak még a bitangját 
Csavarjuk itt ráncba,
S megütjük az orrát,
Ki a miénk bántja.
Káplár fia írja 
Vérrel vakolt várba.
Édes szülőanyám 

A jó Isten áld j a . . . «

A rózsa kivirult, de Gyóni sohasem láthatta meg. 1917. 
nyarán a közelgő béke lázas örömében fogadkozik, hogy felhőlován 
a Kárpátok szikláira repül s ott köszönti az ős, a szent kapun 
behajtó diadalmas hadakat. Pár napra rá Mihály öccse meghalt s 
kevéssel utána ő maga elborult elmével kiszenvedett. Sirversét még 
1916-ban igy irta meg:

»Hazai domb lesz vagy idegen árok 
Bús sírom füve, amelyen kihajt,
Kopott fej fámon elmosódó irás 
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd:

Boldog, ki itt jársz, teérted is 
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték föl szivét,
De csak a béke katonája volt.«

A békeparancsok után irredenta versek fogantak meg a keserű
ség méhében. És szólnak Végvári szaván »károgva és sötéten, mint téli
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varjú száraz jegenyén.« Bár az ok megszűntével mielőbb elveszítenék 
időszerűségüket s Gyóninak lenne igaza:

»S ha vért okádik a Vezúv,
S fején táncol vén Európa:
Idők végéig mégis ur lesz,
Ki ur volt, itt ezer év óta!«

Különös kedvvel, mondhatni őstehetséggel verselte és énekelte 
meg a magyar katona magamagát s változatos életét. Benne van 
ezekben az önkénytelenül kibuggyant sorokban a hazaszeretet, a 
szerelem, a barátság, az édesanya utáni epedés, a szülőföld iránti 
vágyakozás, a babájától való válás fájdalma, az elesett baj társ meg- 
siratása. Soraikban a hányaveti jókedv is csapóiig és a baka és a 
huszár közötti örökös csipkelődés humora is csillog. A feljebbvalók 
iránt szinte fiúi ragaszkodást fejeznek ki, viszont naiv odaadással 
bizalmaskodnak s kedélyeskednek föl egész a legfőbb hadúrig. A 
versek nem költői remekek, de eredetiségtől duzzadok, dévajul őszin
ték s emiatt sokszor pajzánok, sőt nyomdafestéket nem törően vas
kosak. Már a Rákóczi korszakban daloltak ilyeneket a katonák. A 
leghíresebbek egyike a Csínom Palkó, Csínom Jankó című, amelyben 
ivásra, táncra s a labanc leverésére biztatják egymást, nem mulaszt
ván el az ellenséget darulábunak és szarkaorrunak titulálni. A 
labanc sem maradt adós »nagypipáju, kevésdohányu nemzetinek 
csípte vissza a kurucot. A bujdosók dalai közül egyik még ma is 
él a katonák ajkán:

»Vihar a levelet ide-oda fújja,
Szegény katonának forgandó a sorja:
Ma még piros élet,
Holnap fehér álom —
Ne sajnáld a csókot 
Aranyos virágom!«

A honvágy sóhajt ki a kényszerrel sorozott és Olaszországba helye
zett katonának a verséből:

«Nagyabonyban csak kél torony látszik,
De Majlandban harminckettő látszik;
Inkább nézném az abonyi kettőt,
Mint Majlandban azt a harminckettőt.«

Mikor aztán alkotmányosan soroztak, hol mosolygósán, hol szomor
kásán irja körül, hogy bevált katonának:

«Ferenc Jóska a fiának fogadott,
Oldatomra kis bajonettet adott,
Bajonettnek rózsafából a nyele,
Rá van Írva, rá van írva a babámnak a rieve.«
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Kedvesével kapcsolatosan fájdalom is keseríti, az elválás:

»Ferenc Jóska kerek udvarába,
Huszonnégy ló eszik karikába,
Szénát eszik, nem árpa abrakot,
Tőled babám, jaj de elmaradok.«

Aztán igen sok baj van a bakanccsal s a borjúval, ennek is kifejezést 
kell adni:

»A szegény bakancsos mikor masírozik,
Kerüli a nagy sárt, csakúgy káromkodik.

Átkozott csizmája! mily rövid a szára 
Hej minden órában elmerül a sárba!

Verje meg az Isten a mészáros bárdját,
Miért vagdosta el a kis borjú lábát.

Mostan a kis borjú nem tud lábán járni,
Szegény bakancsosnak hátán kell hordani.«

Nos, dehát nem a világ az a három esztendő, nemsokára leveti (a 
zsinóros nadrágot, megkapja a szabadságos kiskönyvét s hazamehet. 
Biztatja is magát:

»Ferenc Jóska téli-nyári pokróca,
Három évig húzogattam magamra;
Addig-addig — ihaja — húzogattam magamra... 
Szeptemberben kimaradok alóla.«

1914-ben azonban ebből sem lett semmi, kitört a háború, amelybe 
kinek igy, kinek úgy, de mindnyájunknak el kellett menni.

«Katona vagyok én a kedves hazáméi'/
Rámillik majd a csukaszürke mundér,
Szürke ruha háborúnak a jele,
Bátran megyünk, gyerünk mi is előre!«

Még vigasztalják is öreg királyukat s kérik, hogy csak bízza 
katonáira a dolgot:

«Ferenc József levelet irt ma reggel,
Mazérozni szeretne a sereggel.
Ne masírozz, édes öreg királyunk,
Te csak nézzed, amit majd mi csinálunk.«

A vérzivataros időkben ez volt egyik legnépszerűbb nótájuk:

«Esik eső, fudogál a hideg szél 
Magyar baka száz muszkától sohsem fél,
Oly rendet vág a muszkában,
Mint a milyen rendet vág a kaszája,
Szanitéc a marokszedő,
Ezredorvos a kötöző utána.«
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Ilyen vers csak olyan embernek az agyában születlietik, aki 
pendelyes gyermekkora óta a búzamezőkön élt. A magyar katona 
nótás természetét megkapóan fejezi ki Ady »Nótázó vén bakák 
versének négy sora:

»lgy járnak a végzet ormán 
Ezer és ezer évek óla,
Mindig halálba loholtak 
S el nem hagyta őket a nó(a.«

*  *  *

A legősibb idők bűbájosainak s varázslóinak ráolvasásait s éne
keit a regősök annyiban vették át, hogy visszanyúlva egész a hmv- 
mondákig a honfoglalók, az Árpádházbeli királyok s az ősök és 
hősök dicső avagy gyászos emlékét idézték énekmondásaikkal. Amint 
külföldi hangszerek: a lant, a koboz s a hegedű került a kezükbe, 
énekmondásaiknak a tartalma is megváltozott. Nemcsak a vitézek 
tetteiről daloltak, hanem az urakat is mulattatták. A kóborló króni
kásokat, az együtt dőzsölő diákokat azonban lassankint el hal Igát- 
tatta a nyomtatott betű. Hangszereik is elavulták. Utolsónak még a 
tárogató harsant. S aztán fölzendült a cigányzene.

A hadakozást és a katonaéletet is megváltoztatták az évszázadok 
Valamikor nagy »vérszomjüzásban« a veszedelmek keresése, a halál
lal való kacérkodás s a páros harcoknak sokszor a sereg szemc- 
láttára való megvívása volt a virtus. Ezek voltak a daliás idők és 
szereplőik a megénekelt vitézek. Már Zrínyi a költő óvott ezektől a 
túlzásoktól s nem halhatatlanságra törekvőket, hanem katonát akart 
látni. Az állandó hadsereg s a technika révén tudománnyá 
fejlődött hadviselés igazolták lángelméjét. A háború nem költészet 
többé, mondja Jókai. Ez az oka, hogy a háború nem röpít föl már 
a költészet egére vakító csillagokat.

I la a nagy magyar elszánásokon, az oroszlánbátorságon s a 
tömérdek vérhulláson fordult volna meg a világháború sorsa, ma 
nem lennénk úgy, ahogy vagyunk. Illesse kegyelet a magyar vér
tanukat s teljesedjék be rajtuk Bajza József Apotheozisának a szava.

»Márványlapokra te t töket 
örök betűivel 
A történet komoly szavú 
Múzsája vési fel.«

Az elmondottak után két kérdést lehetünk fel: az egyiket Tóth 
Kálmánnal s a másikat Petőfivel. Tóth Kálmán a magyar vitézeket 
Bolondtól Zrínyiig felsorolva, azt kérdezi: ki volt nagyobb? Nem tud
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rá válaszolni, csak áldja Istenét, hogy magyarnak teremtette. Petőfi 
meg igy kiált föl:

Válaszunk: nincsen. Mert Mécs László szavával élve: ezt a földet sok
sok véren vették, könnyel itatták, hősökkel etették.

Ez a vázlat a magyar katonával foglalkozó magyar irodalomnak 
csak egy részére mutatott rá.6 Ezenkívül elbeszélések, regények, 
ifjúsági müvek, színdarabok, énekes színpadi alkotások tömege di
csői li azokat, akik hivatásuknál fogva a nemzeti becsület és a 
haza határa fölött életük árán is őrködnek. A nemzet egyebekben 
kívül léleksugallta szavakkal is iparkodik katonáival szemben nagyra- 
l>ecsüléséi kifejezni és háláját leróni.

6 Nézetem szerint a magyar irodalomtörténet javát szolgálná, ha ava
tni L toll ezt a tárgyat kimerítő monográfiában megírná annak ellenére is, 
hogy a magyar irodalom kincsestára, Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete 
a katonával összefüggő költészet szerzőit az elképzelhető legtökéletesebben 
ismerteti.

»Van^e egy marok föld a magyar hazában, 
A melyet magyar vér meg nem áztatott ?«

Szalag József dr.
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