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ELŐSZÓ.

Lévay Józsefről semmiféle dolgozat sem jelent 
meg eddig önállóan, sőt a különféle gyűjteményes 
vállalatok közt is mindössze két helyen található 
értékes, felhasználható közlemény; az egyik a 
Négyesy László czikke a Pallas Lexikonban 
(XI. kötet), mely Lévay életkörülményeit adja elő 
meglehetős alapossággal, bár a tér kiszabott volta 
miatt részletekbe nem bocsátkozva; a másik czikk 
a Szinnyei-féle irói életrajz-gyűjtemény idevágó 
részlete, melynek életrajzi része még a Négyesy 
közleményénél is vázlatosabb, de könyvészeti része 
annál becsesebb. Ezek megemlitésével ngyszólván 
kimentettük mindazon forrást, melyek Lévayról 
— összefoglaló áttekintéssel — valami újat 
mondanak. A tulajdonképeni források nem is ezek 
voltak, sőt első sorban nem is a fővárosi lapok, 
melyek a nyilvánosan keveset szereplő Lévay 
József életéhez nem sok fel világositó adatot

1*



4

nyújtanak; hanem inkább a költő rokonainak, 
ismerőseinek, barátainak szives értesitései és a 
szükebb körű provincziális irodalom, megyei 
njságok, a miskolczi gimnáziumról, Sajószentpéter 
községről stb. szóló monographiák, Arany János 
levelezése Lévayval, Tompával és másokkal. Maga 
Lévay is lekötelező szivességgel felelt néhány 
hozzá intézett olyan kérdésemre, melyekre egyedül 
ő maga adhatott felvilágositást. A költőn kivül 
köszönettel tartozom a szives felvilágositásokért: 
a költő testvérének, özv. Vadászy Györgyné szül. 
Lévay Borbála úrnőnek és leányának özv. Szüts 
Béláné szül. Vadászy Mariska urhölgynek, kinek 
szivessége tette lehetővé, hogy Lévay gyermekkori 
ismeretlen verses levelét lemásolhattam s fel
használhattam, valamint hogy a Borsodmegyében 
létezett és létező hírlapok egyes olyan számait is 
elolvashattam (pl. a Borsod-Miskolczi Közlöny-nek 
azt az aranyfestékkel nyomott egyetlen példányát, 
melyet Lévay öreg szülei kaptak 1890 okt. 9 én 
fiuk főjegyzőségének huszonötödik évfordulója 
alkalmával), mely számok ma már talán a 
szerkesztőségekben sem kaphatók ; továbbá Vadászy 
Pál ev. ref. esperes urnák, ki a sajószentpéteri ev. 
ref. egyház anyakönyvét volt szives rendelkezésemre 
bocsátani. A rokonokon kivül a költő barátai és 
ismerősei közül levélbeli szives válaszszal köte
lezték hálára e sorok Író ját: Horváth Lajos 
főrendiházi tag ur, Lévaynak máig egyik leg-
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bizalmasabb barátja, azután id. Orczy Gyula ur, 
ki az utolsó pozsonyi országgyűlésen Lévayval 
együtt gyakornokoskodott Szemere Bertalan mellett. 
Mint Lévay földije s egy ideig tanulótársa: Török 
János ur, sajószentpéteri lakos, szintén érdekes 
visszaemlékezéseket közölt velem Lévayról.

Lévay első verses könyve (Költemények) 1852-ben, 
a második (Újabb Költemények) 1856-ban jelent 
meg. E két legrégibb verses kötetnek inkább csak 
megjelenése körülményeit és fogadtatását — tör
téneti világításban — ismertetem, eszthetikai szem
pontból nem vizsgálom, mert hiszen ezen két 
gyűjtemény darabjai, megválogatva, az Összes 
Költemények-b^n találhatók s a Lévay változtatásait 
tiszteletben tartva, a kiselejtezett versek fogyat
kozásain lovagolni nem akarunk, a többiről 
pedig az Összes Költemények fejtegetésénél bőven 
lesz szó.

A forrásműveket és egyéb adatokat a maguk 
helyén megjelölöm, azért külön repertóriumot 
nem is állítottam össze.

Kunhegyes, 1905 október hava.

Zs. E.





Szülei, első gyerm ekévei, elem i tanulása.

ALévay-nemzetségre vonatkozó legrégibb okmány 
az a nemesi levél, melyet a család egyik 
tagja II. Mátyás királytól kapott 1610 ben s 
igy e családnak immár három százados történeti 
múltja van; sőt az 1610 előtti időben való szerep
lése is valószinüleg csak azért nem ismeretes 
előttünk, mert a Lévayak szülővárosának, Sajó- 
szentpéternek a levéltára elpusztulván, az elöljárók 
nevei 1429-től 1722-ig ismeretlenek. A meglevő 
jegyzőkönyvek s egyéb iratok 1772-től kezdve 
bizonyítják, hogy a Lévayak a község ügyeinek 
vezetésében gyakran, sőt állandóan szerepelnek, 
akár mint főbíró, kisbiró, akár mint senatorok 
s nem egyszer a nagyságos cim (ns.) van nevük 
elé téve.1

1803 február 9-én született Lévay Péter, a 
költőnek: Józsefnek apja s 22 éves korában meg-

1 Lásd Gsurgay Árpád: Sajószentpéter tört. Miskolcz, 1891.

I.
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házasodván, nőül vette Dohai Szabó Juliánnát, 
egy szintén nemesi családból származó leányt, ki 
mindössze egy esztendővel volt fiatalabb férjénél. 
Mindkettőjük a lehető legegyszerűbb, de egyszer
smind a legrokonszenvesebb és legnemesebb ter
mészet, két igazi magyar alak, kiknek jellemét, 
lelki képét is szinte le lehet olvasni arról az 
arczképről, hol együtt meg vannak örökitve. 1 
Szegény sorsban élt, különösen eleinte, a fiatal 
pár, földet miveit, mezei munkában fáradt s bár 
később Lévay Péter mészáros-üzletet nyitván (tehát 
a Lévay József apja is mészáros volt, mint a 
Petőfié), jövedelmük szaporodott: mindazáltal nagy 
áldozatokra kellett magát rászánnia majdan fia 
tanittatása végett, a mint erről még lesz szó.

Mint említettük, Lévay Péter 1825 elején háza
sodott meg, ugyanez év novemberében pedig meg
született első gyermekök, egyetlen fiók: József. 
A születés napja nem állapítható meg teljes 
bizonyossággal, mert erre nézve két egymásnak 
ellenmondó adatunk van s ezek közül alkalmasint 
épen az a kétesebb értékű, melyre egyébkor a 
a legjobb lélekkel szokott a kutató hivatkozni; 
értjük ez alatt az egyházi (jelen esetben a sajó- 
szentpéteri) anyakönyv feljegyzését, mely szerint 
Lévay Péternek és Dobai Szabó Juliánnának József 
névre keresztelt fia született 1825 nov. 24-én,

1 Egy ilyen kép nt. Vadászy Pál ur birtokában.
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kereszteltetek nov. 25-én . . . Igen ám, de az 
újszülött gyermek apja, a józan és pontos Lévay 
Péter az ő legolvasottabb könyvébe, a bibliába, 
melynek belső táblájára a nevezetesebb eseményeket 
be szokta jegyezni, a születés napját is mindjárt 
a születés után felirta s ezen világos adat szerint 
nov. 18-án született Lévay József.1 Egyébiránt 
ennek a feljegyzésnek utána nézni ma már nem 
lehet, mert a szóban forgó biblia ma már nincs 
meg, bár költőnk gyermekkorában még megvolt; 
hanem e helyett birtokában van Lévay Józsefnek 
egy régi példány Szikszay György »Keresztyén 
tanítások és imádságok« czimü könyvéből; »a biblia 
mellett ezt használták szüleim naponkint. Az ezen 
könyv elejére kötött lapokon jegyezte aztán fel apám 
a születések és halálozások idejét, az utóbbiakat néha 
egész parentatióval«, Írja költőnk hozzám intézett 
levelében, melyben az említett feljegyzésekből közli 
velem azon négy életrajzi adatot, melyet én is 
idézek, mint a Lévay Péter sajátkezű jegyzeteit:

»Magam születtem, a mint a Protoculumból 
megnéztem, 1803 dik esztendőben, februáriusnak 
9-dik napján.

»A feleségem született 1804-dik esztendőben 
martius 22-dik napján.

»Házasságra léptem Szabó Juliána feleségemmel 
1825-dik év februárius 2-dik napján esküttünk.

1 V. ö. Lévay J. Születésem napja ez. versét. Összes K. 
I. 93. 1.
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• József fiunk született 1825-dik év november 
18-dik napján.«

Ehhez a következő megjegyzést csatolja levelé
ben a költő: úgy emlékszem, hogy a régi elve
szett bibliában az is fel volt jegyezve : »Eugenius 
napján éjjeli 11—12 óra közt.«

íme ezekből kitűnik, hogy a két adat közül: 
az anyakönyvi és szülei feljegyzés közül az utóbbi 
a hiteles, mely a születésnek még az óráját és 
az akkori névnapot is megnevezi; s ezt az adatot 
fogadta el eddig is mindenki, a ki Lévayról meg
emlékezik. A keresztelés napjául elfogadhatjuk az 
anyakönyv adatát: nov. 25-dikét.

A nemesi levéllel biró szülők persze kereszt
komákul sem hivtak mást, mint nemes embere 
két; keresztapa: Nemes Pogány György, kereszt
anya: Nemes Elek Erzsébet: igy van beje
gyezve a sajószentpéteri ev. ref. egyház anya
könyvébe. (A Pogányok neveivel is gyakran 
találkozunk a községi elöljárók jegyzékében.)

A gyermek Lévay bölcsője egyszerű házikó 
szobájában ringott. A Lévay Péter családjának 
képe, háza környéke nagyon hasonlított az Arany 
János szüleinek környezetéhez. Apa, anya mind
két helyen oly sok lényeges tekintetben meg
egyezik egymással! A fiuk nevelése — itt és ott 
— a gyermekévekben csaknem azonos. A két 
józan, értelmes, földmives gazdának s a két biblia
olvasó, vallásos asszonynak fiai felnőtt korukban
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szintén igen-igen sok tekintetben egymásra ütő 
természettel bírtak,1 mit később részletesebben 
bizonyltunk, de való igaz, hogy annak a belső 
rokonságnak a fonala, mely oly sokak Ítélete 
szerint a két költőt úgy életükben, mint költé
szetükben összekapcsolja: visszanyulik legzsengébb 
gyermekkorukba s bár középiskolai tanulásuk s 
későbbi sorsuk is elősegítették jellemüknek egy
forma irányban való alakulását, mindazáltal a 
kettőjük közötti lelki rokonságot felderítő magya
rázat hiányos volna, ha a megfigyelést nem mind
járt a családi tűzhelynél, a gyermekévek hagyo
mányainál kezdenők.

Szóval a gyermek Lévay erkölcsileg is a leg
tisztább, legegészségesebb légkörben töltötte élete 
első esztendeit s bizonyára ő is, mint Arany, sok 
zsoltárt, imádságot, verset tudott már fejből, mikor 
a helybeli elemi iskolába beadták. Ne feledjük, 
hogy ez 1831 ben vagy 1832-ben történt,2 a mikor 
még nem csak Sajószentpéteren, hanem másutt

1 Ezért mondja Lévayról ifj. Ábrányi Kornél, hogy az 
Arany-ódát senki sem volt illetékesebb megirni, mint Lévay, 
mert jellemének alapvonása is hasonlóvá teszi Aranyhoz. 
(Pesti Napló 1883 okt. 28. Tárcza.)

2 Nem lehet egészen pontosan megállapítani, mert az 
iskolai feljegyzések, a tanulók series-ei elvesztek s az 
esztendőt sem a költő, sem rokonai nem tudják egész 
bizonysággal megmondani; az iskolázás időtartama sem  
igazíthat el bennünket, mint látni fogjuk, határozatlansága 
miatt.
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is meglehetősen kezdetleges fokon állott a nép
oktatás. A sajószentpéteri fiúiskolát két tanító 
vezette: a rektor meg a praeceptor, kik úgyszól
ván évenkint változtak, mely körülmény bizony 
nem lehetett előnyös a gyermekek előmenetelére 
nézve. A népiskolai tanfolyam, a tanitók számá
nak megfelelően két osztályra: nagy classis-T& és 
kis cJassis-ra oszlott: az utóbbiból nem ponotsan 
megbatározott idő múlva mentek át a gyermekek 
az előbbibe, hanem akkor, mikor megtanulták a 
kis classis tananyagát, tehát ki korábban, ki meg 
később.

Lévay József bizonyosan tanult annyit, a meny
nyit a többi gyermek, de az is valószínű, hogy ez 
időbeli szellemi gyarapodását nem meríti ki az, 
a mit az iskola falai közt szerzett; ez utóbbihoz 
hozzá kell vennünk a szülők otthoni oktatását, 
ellenőrző, ösztönző nevelését is, a mi annál ered
ményesebb lett, mert Józsi fiuknak igen erős, 
mondhatni kizárólagos hajlama volt az olvasga
táshoz és tanuláshoz. Éppen olyan könyves fiú 
lett belőle, mint Arany Jánosból. A rokonok 
állítása szerint Lévay Péter eleinte nem gondolt 
arra, hogy fiát felsőbb intézetekben taníttassa; de 
sokkal jobban szerette fiát, semhogy látva annak 
tehetségét és kedvét a tanuláshoz, tovább is 
ellenezte volna taníttatását. És a 11 éves Lévay 
Józsefet beadják a miskolezi líceumba.



XL

A m iskolczi és kézsm árki tanuló-évek.

1836 szeptember első napjaiban mehetett a 11 
éves Lévay József a miskolczi nagy iskolába. 
Ekkor hagyta el legelőször kedves otthonát, 
szépséges kis szülőfaluját. Nem messze távozott 
ugyan, de azért vágyva tekinthetett a miskolczi 
Avas tetejéről, a Szinva partjáról a »kicsi fehér 
ház« felé, melyet oly szépen énekelt meg később 
nem egyszer. Nincs a magyar költők között egy 
sem, ki erősebb ragaszkodással csüggene legszű
kebb értelemben vett szülőföldjén, mint Lévay. 
Növekvő korában s még későbbi éveiben el-elke- 
rül távoli vidékekre, de lelke, gondolata akkor is az 
otthon maradottak közt tanyáz, az ő szentpéteri 
egyszerű kis hajlékuknál; rendkivül szép versek
ben énekli meg szülei házát, kertjét (Szalmaföde- 
les ház, Gyermekkorom tanúi, Fehér házunk), 
úgyszintén szüleit, különösen édes anyját (Édes 
anyám, Két öreg stb.). El nem cserélné szüleit
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senkiért a világon, akárcsak Horátius, kitől idézi 
is, hogy

Si natura iuberet
A certis annis aevum remeare peractum 
Atque alios legere ad fastum quoscunque parentes : 
Optaret sibi quisque ; meis contentus, honestos 
Fascibus et sellis nollem mihi sumere . . .  (Sat. I. VI.)

Persze mindezek későbbi dolgok; későbbi 
időből való alább idézendő nyilatkozata is,1 de 
épen gyermekkorára vonatkozván, szülei iránti 
szeretetén kivül bizonysága annak, hogy őt is 
mennyire szerették szülei s — hogy mint fentebb 
emlitettük — eleinte csakugyan valószinüleg 
maguk mellett akarták fiukat tartani mezei mun
kára. Lévay Tompa Mihályról emlékezvén, igy ir 
saját szüleiről: »En első és egyetlen fiók valék 
akkor még nagyon szegény sorsú szüleimnek. Nem 
kis segítségükre válhattam volna csekély gazda
ságunkban. És ők bizonyára igen is érezték a 
segitő kéz szükségét. Mégis, mivel kedvet és tehet
séget láttak bennem a tanulásra, megváltak tőlem 
s iskolába küldvén, inkább maguk nélkülöztek. 
Neveltetésemről tehetségükhöz képest hűségesen 
gondoskodtak, úgy hogy szűköt se élelemben, se 
ruházkodásomban soha nem éreztem. Otthon pedig 
az apai háznál mindig csak a szorgalom és jó 
erkölcs példáit láttam s örömmel tapasztaltam, 
hogy mint áldja Isten szüleim jóságát és mun-

1 Lásd Budapesti Szemle. 1890. Tompa Mihályról.
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kásságát napról-napra vagyoni gyarapodásban s 
mások előtt való becsültetésben. Ha vannak ben
nem némi becsülni való erények vagy tulaj do 
nők, bizony azok legnagyobb része a szülői 
egyszerű hajlék egészséges levegőjében nyerte 
léteiét s első táplálékát. . . « Boldog, ki öreg 
korában ily édes hálával róhatja le, a hol csak 
alkalom kinálkozik, a kegyeletet a szülők iránt, 
kiknek jelleme, hatása, nevelési rendszere épugy 
bearanyozza a Lévay Józsefek egész életét, mint 
a hogy egyik főokát képezi a Reviczky Gyulák
nál és Vajda Jánosoknál egy egész életen át való 
keserűségnek, nyugalomölő eszmékkel való vívó
dásnak . ..

A gyermek Lévay Miskolczon mindjárt a leg
szorgalmasabb és legszelidebb tanulók egyikévé 
le tt; nem is lehetett másforma az, a ki olyan 
szülői környezetben nevelkedett, a milyennek maga 
Lévay rajzolja fentebb családja körét. A kár- 
csinálásnak, nyegleségnek, rakonczátlanságnak kifej
lődése Lévayban ép oly lehetetlen lett volna, mint 
pl. Arany Jánosban, kivel a gyermekévekben nyert 
nevelés és egyéb benyomások irányát illetőleg, 
világosabb közelségben van, mint akárkivel mással.

Érdekes visszaemlékezéseket hallottam Sajó- 
szentpéteren a költő egyik kortársától: Török 
János úrtól, ki Lévayval nemcsak az elemi iskolát, 
hanem a miskolczi lieeum alsóbb osztályait is 
együtt járta, a ki miskolczi tanuló korában együtt
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lakott költőnkkel s kinek lakása is Saj őszen t- 
péteren a Lévay-porta tőszomszédságában van. 
Török János is ngy nyilatkozik az együtt töltött 
tanévekre vonatkozólag Lévayról, mint egyik leg- 
kötelességtndóbb és legvisszahuzódóbb fiúról, kit 
valaha csak ismert. Együtt laktak egy pár évig 
Miskolczon a Torony alj a utczában ; Lévay mindig 
tanult vagy irkáit, soha nem ment addig játszani, 
mig leczkéjét töviről-hegyire meg nem tanulta. 
Nem csoda tehát, ha állandóan első vagy második 
volt az osztályában, a minthogy értelmi fejlettség 
tekintetében felül is múlta társai legnagyobb 
részét, kik már ekkor meg-megkérték Lévayt 
egy-egy kis útmutatásért, mikor az előttük óriási
nak tetsző apró ügyeikben nem boldogultak; 
például emlitett tanulótársának, Török Jánosnak 
is legelső levelét, melyet ez — először életében — 
szüleihez küldött, Lévay fogalmazta, mint az ilyes
miben már ügyesebb fiú.

A miskolczi intézet vidéki kis növendékei, 
mondhatni, továbbra is szüleik gondozása alatt 
m aradtak; a háziasszonyuk úgyszólván csak épen 
megfőzte a fiuknak a hazulról kapott elemózsiát ? 
azonkivül a ruhamosás is otthon történt. így aztán 
majdnem minden héten volt a két fiúnak kedves 
vendége, mert hol Lévay Péter, hol a Török János 
édes apja vitt be hazulról a két kis diáknak 
kenyeret, főzeléket, tiszta ruhát stb.

A miskolczi tanárok közül megemlitünk négyet,
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kik költőnk tanulási idején működtek.1 Németh 
József volt a poétái osztály vezetője 1828—1840-ig, 
Osváth Lajos a felső szónoklati és költészeti osz
tályokat tanitotta 1840—1845-ig, Vágó József 
(1839—1864) többek közt a latin irodalmat adta 
elő, végre Eegéczy Nagy István (1836 — 1848) a 
syntaxisták tanára volt. Körülbelül ezek gyako
roltak legnagyobb hatást költőnk tehetségének 
kifejlődésére. A latin nyelvet s latin irodalmat 
igen jól taníthatták az illető tanárok, mert Lévay 
— ép úgy, mint Arany — nagyon jól ismerte 
és nagyon szerette később is mindig a latin 
klasszikusokat, utóbb tanár korában egyik szak
tárgyául ezt választá, szereti idézni a latin irók 
nevezetesebb helyeit s hogy pl. Horátiusnak mily 
erős hatása nyilatkozik költőnk tanitó, bölcselő 
versein, arról külön fogunk számot adni.

Azonban Lévay első sorban mégis a magyar 
irodalmon és pedig a költői irodalmon csüggött 
lelkes szeretettel s természettől nyert fogékony
sággal. Hogy ezen fogékonyságnak produktiv tehet
séggé való kifejlesztésében a miskolczi liceum 
tanárainak mennyi részük van, vagy van-e részük, 
azt persze bajos volna határozottan megmondani; 
de megállapítva azt, hogy már 15—16 éves korá
ban hosszú verses leveleket ir szüleihez s hogy 
1843-ban, mikor alig volt még 18 éves, már versek

1 Lásd dr. Kovács Gábor: A miskolczi ev. ref. főgymn. 
története. Miskolcz, 1885.

Zßigmond F .; Lévay József élete és költészete. 2
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jelennek meg tőle Garay Regélő-jében s m ásutt: 
illő dolog meg nem tagadnunk tanáraitól azt a 
gondolatot, hogy az ő okos, jóakaratu bátorításuk 
nagyban fejlesztette költőnk önbizalmát; mert 
igaz, hogy költői hajlam nélkül szűkölködő egyé
neknél haszontalan dolog volt a régi iskolai mód
szer megrendelésszerü verscsináltatása s jobb lett 
volna sokszor e helyett mással foglalkozni, de az 
is bizonyos; hogy a költői tehetséggel megáldott 
tanulóra nézve e módszer szerencsés előiskola volt, 
a mennyiben különösen technikai készségét hamar 
kifejlesztette; általában roppant szerencse minden 
költőre, ha fiatal korában nemcsak nem igyekeznek 
a benne munkálni kezdő költői ösztön elnyomá
sára, hanem még rászorítják a jó példák nyomán 
való kisérletezésre, szárnypróbálgatásra. Lévay 
valóban nemcsak »muszájból« próbálgatta a vers
faragást, hanem nemes becsvágygyal; ezt nemcsak 
a rokonok és ismerősök nyilatkozatai bizonyítják, 
hanem Lévay-nak egy hosszú verses levele is, 
melyet Miskolczról 1841-ben (a hónap és nap 
nincs megjelölve) irt édes anyjához s melynek 
avult, sárga kézirata a költő unokahugának birto
kában van.1 Egy féliv papir, öt hasábra osztott 
sűrű Írással; a czime : Üdvezlet édes anyámnak 
1841-ik évben. Az »üdvezlet« szó gyermekes módon 
különféle szinekkeJ tarkán ki van festve, czifrázva,

1 Nyomtatásban természetesen sohasem jelent meg.
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pontozva. Az egész levél három részre van osztva 
(I—III.), a versszakok száma huszonhárom. Az 
egész költemény nem egyéb, mint elvont eszmék
nek, könyvekből tamilt gondolatoknak előadása, 
az iskolában hallottak reminisczentiái ; valamelyik 
didaktikus költő olvasásának eredménye. Beszél 
az élet esélyeinek változóságáról, szép korunk 
gyöngynapjainak felhasználásáról, mert hát az idő 
örökre elröppen előlünk.

„Jaj annak, a ki későn kel,
Hozzá csak a múlt mosolyg fel 
S rá halál szellők fúnak.

Az örömet ültessük le 
Kalibánk küszöbére.
Százszor boldog, a ki vele 
Öröklő frigyet köthete 
Megvan már földi bére.

így, Anyám ! boldog napokat
Tölthetsz e szűk é le tb en -------
Ne zavarja eged ború 
S örök legyen a koszorú 
Mit boldogság hord karján.“

Láthatjuk, hogy a versben nyilatkozó felfogást, 
tartalmat a fiatal verselő merőben olvasmányai
ból vette; nem is a felfogásért és tartalomért idéz
tünk belőle, hanem annak igazolására, hogy a 
verselő ügyesség már ekkor is eléggé fejlettnek 
mondható, ha figyelembe vesszük a költő fiatal-

2*
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ságát, másrészt a korabeli verselés átlagos fejlett
ségi fokát. A választékos nyelv és mesteri verselés 
a legkiemelkedőbb jellemvonás Lévay későbbi költé
szetében is s már eleinte az ügyes verselés és csinos 
nyelvezet még akkor is meg van a fiatal Lévay 
költeményeiben, a mikor ezekben egyéb jelességet 
megállapítani nem igen lehet. No de hát minden 
költő, a legnagyobb lángész is — mondja Dóczi 
Lajos — eleinte »távol van a lényegtől, de fel
tűnő vonzódást mutat a művészet technikuma 
iránt . . .  a híressé leendő költők az iskola padjain 
verselési virtuozitással válnak ki a többi közül«.1 
Csakugyan Lévay is már az »iskola padjain« 
olyan ügyesen versel, hogy legelső néhány köl
teményének olvasása után az igazságosan szigorú 
Erdélyi János is lapszemléjében dicsérőleg emlé
kezik meg az ifjú Lévayról, ki oly szépen versel, 
mint társai közül alig valamelyik s kihez a 
legszebb reményeket fűzhetjük.

Lévay legelső költeménye, mely nyomtatásban 
megjelent: A vitéz a Regélő 1843. II. félévi 22. 
számában, ugyanitt a 44. számban pedig A koszorú; 
mindkét versben pusztán a »vers« a költőé magáé, 
egyéb semmi. A Regélő emlitett évfolyamában 
a II. 47. számban olvasható Lévay Éjjel czimü 
költeménye s kivált ez mutatja meggyőzően, hogy 
az egészen fiatal költők sokszor egészen képzelt

1 Dóczi L ajos: Csokonai. Magyar Könyvtár 300. sz.
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érzelmeket zengenek, nem belső szükség hozza létre 
verseiket eleinte, hanem tehetségük rokonoldalát 
izgató külsőségek, olvasmányok stb .; az Éjjelt, 
mint költőnknek 18 éves korából való és bizo
nyos tekintetben jellemző versét talán szabad 
idéznem:

„Éj van, sötét mint a kebel,
Ha kín hazája lett,
És áldott nyugalom lebeg 
A szunnyadók felett.

Boldog, ki szunnyad csöndesen,
Nem az, ki fönn virraszt;
Ajkáról mást nem hallanál,
Csak megvetett panaszt.

Bús mécsvilág föl-föllobog,
Az éjbe nézek én,
Andalgva édes múltakon 
E s z ív  szebb életén.

Mely most köröttem oly sötét —
Az éj még fölvirrad,
De a múltak homályba vont 
Egére fényt ki ad?

Íme az áradozó szentimentalizmus, melyen minden 
költő keresztül megy. Egy 18 éves liceumi tanuló 
zeng szive szebb életéről, a »múltak homályba 
vont egéről«, irigyelve azokat, kik aludni tudnak 
(milyen jóizüt aludhatott költőnk e kis vers 
sikeres megirása u tán!) és még nem is keblét
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hasonlítja az éjszakához, hanem az éjszakát a kín
gyötörte kebelhez, mintha ez utóbbi volna előtte 
az ismeretesebb vagy nagyobb sötétségü. Igazi 
bakfis-diákot jellemző érzelmek . . .  De mindegy; 
a gyermek-ifjú látta nevét kinyomtatva, sőt ver
séről, melytől a verselés ügyességét megtagadni 
csakugyan nem lehet, olvasta a legtekintélyesebb 
bíráló (Erdélyi) buzdító szavait s ennél mi kell 
több egy 18 éves költőnek, hogy boldogsága teljes 
legyen s hogy képzelete a legragyogóbb jövendőt 
rajzolja maga elé? Sokszor kis dolog rendkívül 
nagy és jótékony hatás szülője lehet; megható 
olvasni, hogy Lévay még 65 éves korában is mily 
élénk és jóleső érzéssel gondol vissza legelső 
versei megjelenésére. »Atéreztem és átéltem 
az első föltünés lázas mámorát és ábrándjait. 
Az irói dicsőség, a költői hírnév ellenállhatatlan 
bájjal ragyogott előttem. Jövőmet csábitó színekkel 
festegette a képzelet, kivált miután Erdélyi János, 
a ki ez időben kritikai szemléket irt a Regélő be, 
egyik szemléjében kedvezőleg emlékezett meg 
rólam.«1 Az önbizalomnak effajta megéledésénél 
pedig nincs fontosabb dolog költőre nézve. Abban 
a korban, melybe Lévay első fellépése esik, csak
úgy tobzódott minden téren a pártoskodás s az 
irodalom terén is kevesen tudtak az elfogultság 
légkörén felülemelkedni; az egymással versengő

1 Budapesti Szemle. 1890. Tompa Mihályról.
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folyóiratoknak, divatlapoknak csaknem mindegyike 
a legszemélyeskedőbb, elfogult támadásokkal 
igyekezett kigunyolni, elkedvetleniteni a többi 
lapban megjelenő czikkek, versek szerzőit. Látni 
fogjuk, mily áldatlan állapot uralkodik a negy
venes és ötvenes évek irodalmi életének szószólói 
és nevezetesebb fórumai között. Nemsokára Lévay- 
nak is ki-kijutott a meg nem érdemelt támadásokból, 
elfogult birálatokból s ki tudja, hogy ha a tekin
télyes Erdélyi jóakaratu buzdítása nem óvta volna 
költőnket a későbbi rosszakaratú bírálatokkal 
szemben: nem vesztette volna-e el tehetsége iránti 
bizalmát. Ettől szerencsére megóvta őt az első 
fogadtatás kedvező volta s a 18 —19 éves líceumi 
tanuló mind gyakrabban és gyakrabban kezdte 
küldeni verseit a szépirodalmi lapokba. A Regélő 
1844-diki évfolyamában (e lap »Regélő« czimen 
csak félesztendeig élt még) ismét három költeménye 
jelent meg tőle; az Ifjúhoz czimüben alkalmasint 
valamelyik hazafias tanár magyarázatainak ter
mékeny talajra való hullását kell látnunk (a nyelv
újítás káros hatása érzik egyik során: »Mert 
nincsen nyug, nincsen élet, Hol elhagyott a hon«); 
egy másik verse a Sirkertben czimü, melyben 
aztán Lévay már igazi Werther-tanitvány ; kissé 
egészségesebb hangulatú az Óhajtás, bár itt is 
reményei megsemmisülésének panaszával kezdi; 
lá tja : minden csak hiúság, de a csalódások meg
edzették ; tűrni tanitotta a sors, ifjú létére nem
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táplál vérmes reményeket stb .; mondani is feles
leges, hogy ez az öreges gondolkozás sem igazi, 
belsejéből fakadó érzelme fiatal költőnknek, hanem 
itt is valami olvasmánynak hatására kell gon
dolnunk.

Elég az hozzá, hogy Lévay tudatában volt 
tehetségének s a hozzáfűzött remények valóra 
váltását élete legszentebb czéljául tűzte ki. Az 
első elismerés hangja mindig fülében csengett s 
jogot és bátorságot érzett magában arra, hogy 
— hirneves barátok után nézzen, költő kortársai
val összeköttetésbe jusson. Kivált Tompával 
vágyott megismerkedni, ki akkor a pataki kollé
gium diákja volt. Mint Lévay, öreg korában 
Tompáról emlékezve, Írja, Tompa már abban az 
időben is gyakran megfordult Miskolczon. Lévay 
szörnyen óhajtott volna vele találkozni, de nem 
tudta bevárni erre^az alkalmat, hanem levelet irt 
Tompához, melyben barátságát kérte: »a meg
szólítás kedves barátom, tiszteit barátom, vagy 
ilyes valami lehetett. E tolakodás színét viselő 
bizalomra az bátoríthatott, hogy az én nevem 
is ki volt már néhányszor nyomtatva néhány 
vers alatt, hogy én is deák voltam, mint ő, hogy 
miskolczi barátai között némelyek nekem is bará
taim voltak.« Tompa azonban nem olyan volt, 
mint más fiatal ember; túlságos érzékenysége, 
mint később sokszor, már ekkor is megnyilatko
zott ; nem vette jó néven fiatalabb társa levelé-
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nek szeretetteljes, bizalmas hangját, ngy hogy 
Tompa és Lévay közt az első érintkezés egyálta
lában nem volt valami szives és örömteljes, sőt 
ellenkezőleg. Hanem annál erősebb és Tompa 
haláláig tartó lett a barátság köztük később, 
»mikor az élet által már mind a ketten meg- 
edzve, közelebbről tanultuk egymást ismerni, 
becsülni, szeretni . . .  a1

A magyar és latin irók olvasása, meg a költé
szet művelése mellett egyéb tantárgyakban is 
rendesen haladt előre költőnk s az 1844—45. 
tanévben a logikai osztályt is elvégezte; mielőtt 
azonban elhagyta volna Miskolczot, hogy maga 
sabb tanulmányokat végezzen, egy évig a mis- 
kolczi liceum alsó osztályú növendékeit köztani- 
tói minőségben tanította; erre ugyanis mindazon 
növendékek kötelezve voltak, kik alumniui jóté
teményt élveztek volt az intézetben.2 A fennma
radt jegyzék szerint a grammatisták osztályát 
vezette. Hogy azután az ilyen végzett diákok a 
köztanitói minőségben eltöltött évet vagy éve
ket további tanulmányaikra nézve el ne veszít
sék, úgy volt a liceum berendezve, hogy a köz- 
tanitók hallgathassanak theologiai és bölcsészeti 
tárgyakat is és igy ezen évet vagy éveket majd 
a főiskolánál beszámítsák. így Lévay a kézsmárki

1 Budapesti Szemle. 1890. i. h.
2 Lásd Dr. Kovács G. említett művét a miskolczi fő

gimnáziumról.
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jogászkodás előtt is hallgatott már jogi előadá
sokat Miskolczon.

A Szepességre menetel előtt sem pihent ám a 
a fiatal költő tolla. Már 1844-ben nemcsak a 
Regélő be küldöz verseket, hanem a Pesti Divatlapé 
is (itt első a Bánatos ifjú); 1845-ben már Franken- 
bnrg újdonsült lapja az Életképek is munkatársai 
közé számitja Lévayt; itt jelent meg a Tisztujitási 
szikrák (I—VIII), mely a megyei tisztujitáskor 
folyó visszaéléseket, önzést ostorozza. Lévay itt 
uj oldalát mutatja tehetségének : a gúnyt, mely 
erős sarcasmusba megy át. Ez a hang akkoriban 
igen gyakori és általános vala. Elérkezett az az 
idő, mikor különösen az ifjabb Írók jóformán 
egyebet se tettek, csak gúnyolták, ostorozták mind
azon intézményeket s az azokban bivataloskodó 
embereket, mely intézmények az ósdi rendszerrel, 
a régi szellemmel állottak kapcsolatban. Maga a 
levegő is — mint mondani szokás — az »egyenlő
ség« eszméjétől lévén vemhes: az általános gúnynak 
állandó czéltáblája volt a csökönyösen maradi 
magyar nemes. A fiatalabb nemzedék a szabadság, 
egyenlőség, testvériség eszméivel feküdt és ébredt 
s a velük szemben álló lomha, maradi, kiváltságos 
osztály nevetségessé tételét és ostorozását szinte 
ambicziójoknak tarthatjuk. Lévay is a legerősebb 
gúnyos kifakadásokkal fordul a megyékben ural
kodó, léha és züllött nemesi rend ellen:
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„Ilyen tehát a magyar nemes,
Ki őrszemekkel áll e hon felett? 
Ilyekből állt hát a bajnok sereg,
Melyet Győr egykor megdicsőitett ?
— Eltűnt az ősi fény . . . ezek között 
Legtöbbnek kardja, sőt nadrágja sincs.

Mégis nagyobb ez osztály érdeme,
Nagyobb most, mint midőn a sikon á llt:
Ur-csókot kap, dús asztalnál eszik,
És vad hevében szörnyeket kiált!!“

így foJyik ez az egész sorozaton keresztül. Igye
kezett költőnk kiönteni boszuságát és keserűségét, 
mely szivét eltöltötte a kiváltságos nemesi rend 
minősithetetlen életmódja miatt. Nemcsak Lévay 
ir ilyen éles hangon a »nemesek« ellen, hanem 
minden eszményibb gondolkozásu hazafi; Vajda 
János ugyancsak 1846-ban (19 éves korában) egye
nesen azt mondja, hogy nincs is talán az egész 
országban jó hazafi:

„Óh az igaz magyar hazafinak 
Nemcsak éltében kell lakolnia . . .
Gálád utódok bűnei miatt 
Sírjában is meg kell fordulnia!“

Ilyen kemény itéletmondásra érezték feljogositva 
magokat a haza javáért buzgó, önzetlen törekvésű 
fiatal költők, kik közt különben épen a Lévay 
tollát nem olyan átkozódó keserűség és sötét
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pesszimizmus vezeti, mint a Vajda Jánosékét, 
hanem inkább csípős, javitani akaró gúnyos szemre
hányással próbálja öntudatra és szégyenérzetre 
ébreszteni a vármegyei nemességet. Ekkor még 
senki sem gondolta Lévayról, ő maga talán leg- 
kevésbbé, hogy az uj vármegyei közigazgatás terén 
majdan ő lesz egy emberöltőn keresztül egyik 
leghíresebb megyének leghíresebb, legkiválóbb 
hivatalnoka.

* * *

Az 1845—46. tanévvel Lévay búcsút mondott 
a miskolczi intézetnek, melynek végzett növendéke 
s egy éven át köztanitója vo lt; az iskolai év végén, 
júniusban, először hazament szüleihez, kiknél pár 
hétig időzött csak s julius elején már ment a 
Szepességre, hogy a német nyelvet gyakorlati utón 
sajátítsa el és hogy folytassa, illetőleg be végezze 
jogi tanulmányait, melyeket már Miskolczon meg
kezdett. Körülbelől harmadfél hónapon keresztül 
Szepes-Szombatiban tanulta a német beszédet; 
valószínűleg már ekkor megismerkedett a német 
költők müveivel, bár — a mint mi megállapít
hatjuk — épen a német irodalom gyakorolt reá leg
kevesebb hatást. Szeptember második felében aztán 
Kézsmárkra ment joghallgatónak az evangélikus 
akadémiára. Tanárai voltak a többi közt Hunfalvy 
Pál és János, kiknek az akkori fiatal nemzedék
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tudományos és hazafias nevelésében tiszteletre
méltó részük van. Lévay is meleg hangon emlék
szik meg rólok, különösen Pálról.

Egyéniségének, kedélyének ez idei alakulását, 
kézsmárki tartózkodásának mozzanatait hiven 
visszatükrözik egykorú versei. Néhány heti kézs
márki tartózkodás után, 1846 novemberében már 
megírja Miskolczi barátaimhoz czimü költeményét; 
a ki nem sokkal előbb Sirkertben czimü érzelgős 
versében fájdalmas borongással hirdette, hogy 
csak a temetőben érzi jól magát, mert nincs 
egyetlen igaz barátja sem, — mikor egy pár heti 
időt Kézsmárkon töltött, bezzeg mindjárt értéke 
szerint tudja becsülni miskolczi volt tanulótár- 
sainak barátságát s bezzeg jól érezné magát nem
csak a sirkertben, hanem még inkább az ő meg
hitt pajtásai között. Miskolczi barátai s egyéb 
otthoni ismerősei után máskor is fel-felsóbajt, kik 
vígan mulatoznak Borsod kellemes határin s kik
ről tudni szeretné, vájjon néznek-e a Kárpátokra 
föllegtelen szép időben, vagy pedig egészen elfelej
tették a vándorfiut, ki a Tátra hús tövénél csen
des andalgásban él s lelke minden gondolatja a 
hazáé s az ottbonmaradtaké. Kevés idő múlva 
azonban lelke minden gondolatját nem annyira a 
hazának és az otthonmaradottaknak dolga köti 
le, hanem inkább valamelyik kézsmárki leány 
igéző arcza ; s hogy Kézsmárkról való elutazása 
idején is mennyire fogva tartotta ez az érzelem,
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bizonyítja — épen chronologiailag fixirozható 
tartalmánál fogva — az Emlékül czimü költemény i1

»Itt vagyok, itt egy házfödél alatt veled,
Két kis szoba választ egymástól bennünket,
Hát az a tér vájjon hány száz mértföld lehet,
A mely nem bocsátja együvé lelkünket?
— — Néhány rövid nap még, azután elmegyek,
S a jó isten tudja, vájjon mikor látlak . . .

az »egy házfödél * arra enged következtetni, hogy 
az ekkori versek Írásánál a házi kisasszony volt 
Lévay mnzsája.

Ekkori fájdalmas hangn költeményeinél külön
ben szükséges bizonyos disztinkczió. Kétfelé kell 
osztanunk az elégiákat: olyanokra, melyekben 
kedvese után való epedébe hallszik és olyanokra, 
melyek ifjan elhunyt nővérét, Zsuzsánnát siratják.2 
Lévay Péter kis leánya, Zsuzsánna öt éves korá
ban, 1846 szeptember 29-én, tehát nem sokkal 
költőnk elutazása után halt meg. A fentebb em
lített disztinkczióra azért hívjuk fel a figyelmet, 
mert elég könnyen összetéveszthetők egymással a

1 Költemények, 1852. 159-ik lap. Az Összes Költemények-be 
(1881.) nincs felvéve.

2 Lévay Péternek összesen hét gyermeke született; ezek 
közül József és Borbála (özv. Vadászy Györgyné) ma is 
élnek, Erzsébet (Benedikty Pálné), ki az öreg szülőkkel egy 
sírban pihen, 36 éves korában halt meg (1872.), a többi 
négy mind nagyon korán szállott sírba.
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reménytelen szerelemről zengő és az elveszett 
testvért sirató költemények a tartalmi vonatkozás 
tekintetében; ugyanis Lévay az ő elhunyt kis 
nővérét is »ártatlan kedvesem«-nek, »szőke gyöngy
virágom «-nak stb. nevezgeti. Mikor először a 
Pesti Divatlapban (1846.) megjelentek, legalább 
a czim után (Testvérem sirján) az olvasó tisztában 
volt a tartalmi vonatkozás felől; hanem a Költe- 
mények-ben már e sorozat egyes részei a kezdő 
sorokat viselik czimek gyanánt s az előbb emlí
tett versektől való megkülönböztetés szükségét itt 
kell hangsúlyoznunk.

Kézsmárkon ismerkedett meg Lévay és kötött 
barátságot Bozzai Pállal, ezzel a szerencsétlen, 
korán elhalt költővel; e fiatalkori eszményi 
barátság emléke adatta ki Lévayval később 
(1886.) Bozzai irodalmi hagyatékát. Kerényi 
Frigyest is látta Lévay több Ízben Kézsmárkon^ 
de közelebbi ismeretséget nem kötött vele.

1847 júliusában visszatért költőnk Miskolczra 
s mint jogvégzett ember, a gyakorlat megszerzése 
végett Borsodmegye egyik jóhirü ügyvédjéhez, 
Vadnay Lajoshoz szegődött patvaristának.



O rszággyűlési »kis követ« ; belügyminiszteri 
fogalm azó. Forradalm i költem ényei.

Az 1847-diki képviselőválasztás nagy meg
lepetést szerzett a bécsi udvarnak. Az előbbi 
országgyűlésen még nagy többsége volt az aulikus 
kormánynak s a legközelebbi választásokból már 
az ellenzék került ki győztesen, melynek két 
pártja : a Kossuth-féle régi ellenzék s a Szalay- 
Eötvös-féle czentralisták tábora egymással egyesült. 
Borsodmegye is ellenzéki követett küldött fel, 
az akkori idők egyik legkiválóbb szellemét Sze
mere Bertalant. A követek az országgyűlésre pat- 
varistákat (»kis követek«, Írnokok) vittek magok
kal, kiket az ismerős megyei fiatalok közül magok 
választottak s kik a követtel kapták havi illet
ményüket s rendesen felfogadott lakáson laktak, 
de magukat élelmezték,1 Szemere Bertalan a 
borsodmegyei jogvégzett fiatalság köréből hat pat-

1 Id. Orczy Gyula hozzám intézett levele szerint, ki 
szintén patvarista volt Szemere B. mellett.

III .
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varistát vitt fel magával,1 köztük Lévay Józsefet, 
ki — mint emlitettük — addig Vadnay Lajos 
ügyvédnél gyakornokoskodott. A hat patvarista 
egyike: Orczy Gyula emlékezése szerint Pozsony
ban két szobában voltak elhelyezve, mint borsodi 
fiuk és Szemere segédei. Ugyanekkor került az 
országgyűlésre Miskolczról Horváth Lajos is, mint 
Vay Miklós bárónak, a helytartótanács alelnökének 
magántitkára, majd belügyminiszteri elnöki fogal
mazó és titkár, tehát szintén Szemere embere és 
később Lévay jóbarátja.2 Orczy Gyula érdekes és 
hitelesség dolgában szinte egyedül álló emlékezést 
ad a Pozsonyban töltött időre vonatkozólag Lévay- 
ró l; a Borsodmegyei Lapok 1894. decz. 11. szá
mában Írja, hogy hatan laktak együtt; »de mig 
társaink gyakran szórakozást kerestek a városi 
élet mozgalmaiban: mi ketten Lévayval több
nyire együtt töltöttük a hosszú téli estéket s két 
faggyugyertya világánál másolgattuk le princzi- 
pálisunknak az 1873-diki országgyűlés latinul 
vezetett naplóit . . .  A munka közössége s a két 
faggyugyertya világa mellett keletkezett és vert 
gyökeret ama barátságunk, melyet immár közel 
egy félszázad szentesit meg. Lévay volt azonban 
közöttünk a munkában a legszorgalmatosabb . . .« 
Szemere nagyon szerette is Lévayt, magával vitte

1 Lásd a Borsodmegyei Lapok 1894. decz. 11-iki számá
ban id. Orczy Gyula czikkét.

2 Horváth Lajos főrendiházi tag hozzám irt leveléből.
Zsigmond F : Lévay József élete és költészete. 3
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a belügyminisztériumba is, midőn a felelős kor
mány megalakult.

Az 1847-iki hires országgyűlés november 12-én 
nyilt meg. Ismeretes az a három különféle indít
vány, melyet a felségnek küldendő válaszfelirat 
ügyében Somsich Pál, Széchenyi István gróf 
és Kosssuth Lajos adtak be. Az alsóház Kossuth 
lelkes, hazafias szellemű indítványát fogadta el. 
Majd a királyi leirat tárgyalásánál Szemere 
Bertalan tartott elragadó szónoklatot; márczius 
3-án egyhangúlag elfogadták Kossuth indítványát: 
»Felírás az országgyűlés teendői iránt«; márczius 
15-én országos küldöttség vitte meg afeliratotBécsbe, 
17-én érkezett vissza Pozsonyba, hol Kossuth tudtára 
adta a népnek, hogy ő felsége a nádort alkirálylyá ne
vezte ki és Batthyány Lajost független felelős 
magyar minisztérium alakításával bízta meg.

Lévay tehát szép időnek volt tanú ja: a nemzeti 
eszme diadalának, melyet szivbeli örömmel üdvö
zölt, hiszen senkiben sem lobogott eszményibb 
honszeretet lángja, mint ő benne, a 22 éves 
ifjúban. Neveltetése nemhogy akadályozta volna 
lelkében a hazafias érzés kifejlődését, de sőt 
inkább nagyban elősegítette, ha csupán közép
iskolai pályáját figyeljük is meg. A miskolczi 
tanárok hazafiságáról szépen emlékezik meg 
Vadnay Károly az Elmúlt idők-ben, a negyvenes 
évek közepére vonatkozólag: »Valami lehetett a 
levegőben, hogy mi kis-iskolások is ösztönszerüleg
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éreztünk egyet-mást az eljövendő idők szelle
méből. Tanáraink nemcsak stúdiumainkat fejte
gették, hanem olykor a közélet nagy törekvéseit 
is megpenditék előttünk . . . Regéczi professzor, 
a ki különben elég rideg modorral birt, az alsó 
sintaxis osztályában maga által szerzett politikai 
verset énekeltetett velünk:

„Széchenyi é ljen !
Lássa magyarját
Kapni erőre.“

Kovács Gábor, a ki alatt »rétor«-kodtunk, a 
franczia földrajzot és történelmet tanitva, mel
lesleg beszélt Dantonról, ki vérbe fojtá a király
ságot és arisztokrácziát s szólva Desmoulin 
Camillról, ki hirlapot irt és a szabadságról szó
nokolt, nem hallgatta el, hogy nekünk is támadt 
egy lángelméjü hirlapirónk és szónokunk: 
Kossuth. A korán elhalt Osváth professzor s 
utána a nemrég elhunyt Solymosi Samu, mihelyt 
Petőfi feltűnt, azonnal tanultatták velünk az ő 
lelkesitő, hazafias dalait« . . . íme ezek a tanárok 
tanitották Lévayt is, hogyne telt volna hát el 
szive örömmel és áhítattal, mikor Kossuth Lajost 
szinről-szinre láthatta; mert Orczy Gyula Írja, 
hogy ő és Lévay szorgalmasan jártak az ülésekre 
s igy naponta látták Kossuthot, hallották szónok
latait. A Kossuth iránti rajongó hódolatnak szép 
emléke az az óda, melyet Lévay a Yahot Imrétől 
szerkesztett Országgyűlési emlék-ben adott közre

3 *
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Kosut Lajosnak czímmel. A hazafiui szenve
délyes érzelem izzik ez óda mindenik sorában, 
de egészen kellemes hatást tesz az olvasóra ma
napság is szemben költőnk sok más ekkori haza
fias versével; a nevezett ódában az ihlető érzelem 
oly nemes és őszinte, hogy megnyilatkozása is 
csak költői lehet. Ez ódával egy helyen jelent 
meg Lévaytól (akkor demokrata módon i vei 
Írva : Lévai) a Tüskebokor az országgyűlésen czimü 
verscziklus (I—XVIIL), melyhez a szerkesztő 
*) alatt ezt jegyzi meg: »Ezen gútiycsipős versek 
az utolsó pozsonyi országgyűlésen Írattak, de azért 
sok tekintetben a mostanira is ráillenek.« Lévay 
lelkét — hiszen szemtanú volt — mély keserű
séggel és boszusággal töltötte el az országgyű
lésen tapasztalt sok visszásság, nagyhangú, tartal
matlan szónoklatokkal való időlopás, a követek 
nagy részének meggyőződésnélkülisége, a nemzeti 
viseletét megvető »vatermörderes« fiatalság stb .; 
boszuságát a legkegyetlenebb gúnynyal irt ver
sekbe önti ki . .  .

„. . . a régi jó időkből 
Hadd szedjek nehány viráglevelet ;
Vagy, mert tudom, kevés leszen virága,
Hadd szedjek hát szúró töviseket.“ S

S miután a maró gúny özönét ontotta a haza- 
fiatlan nemesek ellen, igy végzi:
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Hagyjuk a tövisét, hagyjuk a virágot,
Melyeket a meghólt utainkba vágott,
Legfőllebb egy karót szúrjunk le sírjára,
S írjuk rá, bogy többé nincs feltámadása!“

Midőn a független, felelős magyar minisztérium 
megalakulásakor Szemere Bertalan belügyi tárczát 
vállalt, Lévayt, kit mint szorgalmas, komoly fiatal 
embert — Orczy és Horváth egybehangzó állitása 
szerint — becsült és szeretett, magával vitte a belügy
minisztériumba, mint fogalmazót, majd a kormány 
hivatalos Közlönyénél alkalmazta, mint munka
társat. Lévay e lapon kivül dolgozott a Nép- 
barátba,1 a Nemzetőrbe és az Esti Lapokba, is, 
szóval a szabadságharcz idején megjelenő neve
zetesebb újságokba. Lévayt is, mint majdnem 
valamennyi költő-társát, elragadta a szabadság 
mámora s az említett újságokba olyan hevületes 
verseket irt, hogy később maga is elcsodálkozhatott 
rajta. Ezek közt van pl. Füles Miklós czimü hosszú 
verse, melyben egy légi török-verő magyar vitézt 
ébresztget sirjából, hogy még egyszer védje meg 
nemzetét a gonosz ellenségektől, de azután csak 
mégis e szavakkal végzi a verset:

»Csak nyugodj, jó vitéz, csendes békességgel, 
Megbirkózunk mi a gonosz ellenséggel.“

Ekkor Írja a Ha én király volnék, A fejedelem

1 Ez utón ismerkedett meg Arany Jánossal, ki a Nép- 
barátnak, Vas Gereben mellett, társszerkesztője volt.
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stb. czimii költeményeket, melyeken már világo
san látszik a Petőfi hatása; a máskor oly szelid 
lelkű Lévaynak e verseiben már jakobinus tanok 
disszonáns hangja üti meg a fülünket, szeren
csére csak rövid ideig, mint költőnk múló han
gulatának termékei.

Minthogy ép most Petőfi hatásáról volt szó, 
itt említjük meg — mint különben is 1848 diki 
eseményt — Lévay egyszeri találkozását Petőfivel. 
Ezt a találkozást maga Lévay Írja le eképpen:1 
»Nem voltam ismeretségben Petőfivel. Egyetlen
egy év, az 1848-diki adhatott volna nekem alkal
mat, hogy vele közelebbi érintkezésbe lépjek. 
Ő akkor állandóan Pesten tartózkodott, én pedig 
az év tavaszán Szemere Bertalannal, az uj belügy
miniszterrel, kinek mint borsodi követnek jurátusa 
voltam a pozsonyi országgyűlésen, Pozsonyból 
szintén Pestre jöttem le s ott maradtam mind
addig, mig 1849 elején a kormány és az ország- 
gyűlés Debreczenba, költözködött. . .« Tompa a 
vidékről Pestre érkezvén, meglátogatta Petőfit s 
Lévayt is elvitte magával, kivel Petőfi szivesen 
kezet szorított, bár nem nagyon örült a látoga
tásnak (t. i. Petőfi), mert feleségével együtt éppen 
Shakespeare olvasásába volt elmerülve, minél
fogva nem mutatott valami jó kedvet vendégei 
érkezésekor s ez az érzékeny lelkű Tompának

i Petőfi-Album. 1898. Látogatás Petőfinél, 97—99. 1.
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roppant rosszul esett s Petőfi ezen hideg visel
kedését sohasem bocsátotta meg.

A politikai események rohamosan fejlődtek. 
Az országgyűlés örökre odahagyta Pozsonyt. 1849 
ápr. 30-án uj lap jelenik meg Pesten, Jókai 
Esti Lapjának 1. száma, közölvén többek közt 
Lévay Mit sir jak én ? czimü merész röptű hazafias 
költeményét. A nemes, de vérmes remények 
azonban — fájdalom — nem váltak valóra. Az 
országgyűlésnek nemsokára Pestről is el kellett 
költöznie s vele együtt ment Lévay is, mert a 
Közlöny, melynek szerkesztőségében dolgozott, 
nem szűnt meg, hanem megjelent Debreczenben 
is, majd Szegeden, Aradon, sőt utolsó száma 
Lúgoson került sajtó alá, de a zavarok miatt nem 
küldetett szét.1 Oda már nem követte Lévay 
mesterét és lapját, hanem világosnál elvált Sze
merétől és Balogh Benjámin lelkésztől, kikkel 
addig mindig együtt volt s kik a szent koroná
val a déli határ felé menekültek, Lévay meg 
bujdosott szomorú utján hazafelé Sajószentpéterre.

1 Lásd Ferenczy J .: A magy. hírlapíród, tört. Bpest, 1887.



A szabadságharcz után. A Pesti Napló újdon
dásza. Em lékdalok de la G range asszonyhoz.

Vége lett mindennek. Menekülni! . . . ennek 
kénytelenségét érezte »Világos« után minden olyan 
magyar ember, kinek feje valamennyire kimagas
lott a többi közül, kinek neve a szabadságharcz 
irodalmából vagy a küzdelemben való tényleges 
részvétel folytán ismeretes volt az osztrák hatalom 
előtt, mely habzó dühvei tört a »rebellis nép« 
példás (jobban mondva: példátlan) megbünteté
sére, melyet számára idegen hadsereg győzött le 
és szolgáltatott ki.

A menekülés szükségét méltán érezhette Lévay 
is, Szemere Bertalan volt segédje, a forradalmi 
kormány hivatalos lapjának dolgozótársa, a sza
badsági) arez izgató költője és nemzetőre.1 Bujdo-

1 Lévay is beállott a nemzetörök k özé; azonban külö
nösebb dolga, kalandja nem akadt. „Már éppen menni akar
tunk egy Ízben Jellasich ellen, de a „vitéz“ bán akkorára meg
csinálta a Flankenbewegungot. .  .* (Lévay személyes közlése.)
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sott hát, orosz csapatokon keresztül, örökös rette
gésben, hazafelé szülei hajlékába. Életben levő 
nővére, özv. Yadászy Györgyné beszélte, hogy 
máig emlékezetében van a rémes idő, mikor 
testvére, József, sötét éjszaka érkezett meg lóháton, 
rejtőzve a napvilágtól és az emberektől, remény
telenül, minden kilátás nélkül a jövőre, örökös 
aggodalommal a jelenre nézve . . . Félreeső, csen
des falujában szerencsére kikerülte a győztes 
hatalom boszuálló kezét, mely győztes hatalom 
haragjának véres kielégülése után az egész országra 
halotti csend borult. A rengeteg erdőségek, 
félreeső vidékek sok-sok derék hazafit rejtegettek, 
kiknek jó része Írókból állott. A szabadságharcz 
folyamán óriási lendületet vett irodalomnak — úgy 
látszott — vége van. Mindenki saját lelke egyen
súlyának s élete biztonságának megóvásával volt 
elfoglalva. Azt sem tudta akkor az ember, hogy 
ki halt meg és ki maradt életben, mi lett roko
naiból, barátaiból; megható olvasni Lévaynak 
Aranyhoz intézett levelét (1850 aug. 3.), melyben 
kérdi: »Tudsz-e már Petőfiről valamit?« Általá
nos volt a tájékozatlanság, mindenki még eltit
kolni igyekezett tartózkodása helyét . . .

Valahára mégis kezdett változni a helyzet. 
A legrémesebb napok elmúltával kezdték az embe
rek fejüket felegyenesiteni, széjjelnézni, barátaikat, 
ismerőseiket keresni, értesitgetni, kezdtek tervez
getni, egymást biztatni, uj élet lehetőségéről gon-
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dolkozni. Az irók, az engedély korlátain belől, 
kezdenek szervezkedni, igyekeznek okos mérsék
lettel, ügyes számitással megmenteni, a mi meg
menthető, tájékoztatni, irányitani az embereket, 
czélt tűzni ki a nemzet számára.

Ilyen nemes és hazafias czél adott léteit mind
járt 1850 elején a Pesti Napló-nak, melyet Császár 
Ferencz alapitott s melynek újdonság- és tárcza- 
irója Lévay József lett, ki pesti barátainak, külö
nösen Székely Józsefnek a hívására rászánta magát, 
hogy kilépjen menedékhelyéről s Pestre menjen 
a Császár Ferencz lapjához havi 50 forint fize
tésért.1

A Pesti Napló legelső száma 1850 márczius 
9-én jelent meg. Programmja szerint figyelmét 
nemcsak a politikára terjeszti ki, hanem az iroda
lomra, a szépirodalomra is, mert jól tudja a két 
tényező szoros kapcsolatát s összhangjának fontos
ságát. A lap ez iránya a rendesnél nagyobb fon
tosságúvá teszi ránk nézve Lévay itteni szereplését, 
mert oly irányban és szellemben végezheti felada
tát, mely hivatásának, kedvtelésének megfelel. 
Minthogy az irodalmi rész a Tárcza-rovatot fog
lalta le, költőnknek épen szerepkörébe vág az 
irodalmi rész, sőt ő teendőinek másik ágánál, 
a napi hirek, újdonságok összeállításánál sem 
feledkezik meg az irodalmi szempontokról és

1 Lévay személyes közlése.
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igényekről, a mennyiben igyekszik mindig élve
zetes, átgondolt alakban közrebocsátani ezeket, 
sokszor ügyes hum orral; a Tárczában pedig vagy 
rövidebb-hosszabb elbeszéléseket közöl különböző 
irók tollából, vagy pedig hasznos ismertetéseket 
ir egy-egy alkalmi irodalmi eseményről, állandóan 
pedig a Nemzeti Színház előadásairól; és pedig 
nemcsak az előadásokat ismerteti és bírálja, 
hanem az előadott darabokat is, a dramaturgiai 
müszabályok alapján. Általában a színpad szere
péről, fontosságáról a leghelyesebb nézetei vannak, 
iránta meleg érdeklődéssel viseltetik s pesti újság
írói életének egyik legnevezetesebb mozzanata 
ezzel van kapcsolatban, hiszen legelső költeményes 
füzete soha létre nem jött volna, ha a pesti Nem
zeti Színházban nem lép fel heteken keresztül egy 
rendkívül ügyes franczia színésznő, ki Lévay első 
kiadott költeményfüzérének megalkotásában az 
ihlető múzsa vo lt: — Mme de Lagrange.

* * *

1850 őszén jelent meg Lévay tói az első verses 
füzet ily czimen: Emlékdalok de Lagrange asz- 
szonynak.

De Lagrange asszony hires franczia színésznő 
volt ebben az időben,1 kit a pesti Nemzeti Színház
nak sikerült megnyernie vendégül néhány esti

1 Lagrange asszony bosszú életet é l t ; mostanában nem 
régen halt meg.



44

szereplésre. Azokból, a mit róla olvashatunk az 
egykorú feljegyzésekben,1 azt a benyomást szerez
zük, hogy Mme Lagrange nem volt valami közön
séges, mindennapi nő . . . 1850 május 25-én este 
érkezett Pestre s ettől fogva az egész fővárosi 
közönség alig, tudott hova lenni az elragadtatástól, 
a művésznő iránti lelkesedéstől mindaddig, mig 
csak Lagrange nálunk tartózkodott. A művésznő 
roppant sikere, dicsősége különben érthető.Lagrange 
asszony bizonyos megkülönböztető rokonszenvet 
mutatott leigázott nemzetünk iránt s nyelvünk
ben is jártasnak kellett lennie, hiszen junius 6-án 
a Lammermoori Luciá-ban Lucia szerepét magyarul 
énekelte (a P. Napló szerint i meglepő tiszta 
kiejtéssel«), Ilka szerepét négyszer, Hunyadi László
ban Erzsébet szerepét tizszer játszotta s énekelte, 
a mi bizonyitja, hogy ismerte nyelvünket. Fővá
rosunk szomorú, elfásult kedélyű közönségét való
sággal felvillanyozta kedves játékával; nemcsak 
az újságok magasztalták a legáradozóbb szavakkal 
(»a fuvola szinte szégyenben maradt Lagrange 
hangröpkedései mellett«, P. Napló jun. 10.), nem
csak a folyóiratok tudósítják a közönséget, hogy 
»Lagrange arczképe a műárusoknál ki van téve« : 
lehet vásárolni — hanem a fővárosi hölgyek magyar 
pénzekből összeállított értékes karpereczczel tisz-

1 Lásd leginkább a Pesti Naplót 1850. május 25-től 
deczemberig.
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telték meg, a férfiak pedig szüntelen való ovácziók- 
kal ünnepelték a szeretett vendéget. Ezeket az 
ünnepléseket úgy kell tekintenünk, mint a magyarok 
rokonszenvének nyilvánulását a franczia nemzet 
irá n t; bizonyitják ezt Lévay Emlékdalai, melyek
ben a költő nem egyéni szerelmét vagy hódolatát 
akarja kifejezni, hanem fajának, nemzetének háláját 
a francziák irányában, kik menedékhelyet adtak 
oly sok üldözött magyar polgárnak. Növelték a 
magyaroknak a franczia nemzet iránti érdeklő
dését az akkori francziaországi események, mikor 
már előrevetette árnyékát a Napoleon Lajos alat
tomos államcsínye, ki a következő évben, 1851-ben 
már Kossuth Lajost el merte tiltani a Franczia- 
országban való kiszállástól. Ezért kezdi Lévay 
Lagrange asszonyhoz intézett egyik dalát igy :

„Vidd el a hirt alvó hazádba,
Melyet türelme lánczba tart . . .“

Üzenetet küld Lagrangetól a kint bujdosó 
magyarokhoz :

„Ha bujdosót látsz messze, messze 
A hullámos tenger felé,
Ne sajnálj egy vigasztaló szót,
Mely lelkét megkönnyitené,
Mi itt vagyunk, a hol régen valánk :
Ő messziről gondol sóhajtva ránk.“

Lévay ezen verssorozatát a műbirálat nem igen 
találhatja értékesnek. Izgatott, lázas hangulat ter
méke, elnagyolt kidolgozással, minek követkéz-
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ménye, hogy a rengeteg képnek, hasonlatnak, 
melylyel mindenik dal szinte túl van zsúfolva, 
jó része nem szabatos, nem világos, néhol üres, 
dagályos kifejezés ; ám az érzés, az elbusult s z ív  

panasza ott lüktet, ott kesereg a füzet minden 
dalában; az itt-ott képtelen hasonlatok a fiatal 
költő zajgó érzelmeinek áradásai, melyeknek vers
beli előadása eszthetikailag kellőképen fegyelmezve 
nincsen. A hatalmas czenzura az eszthetikai fegyel
mezetlenséggel nem törődött volna, hanem annál 
inkább törődött magának az érzelemnek a fegyel
mezetlenségével s az Emlékdalok-a,t október 19-én 
a rendőrség betiltotta, a könyvkereskedésekben 
s a szerkesztőségnél talált példányokat lefoglalta. 
»E dalok közt néhányat talált az illető hatóság, 
melyeknek közlését jelen körülmények közt meg 
nem engedheti.« Ez elkobzott dalok, melyeket a 
füzetből egyszerűen kiollóztak, valószinüleg az 
1., 4., 7. és 11-dik darabok lehettek (1. Összes 
Költ. I. kötet), melyekben szó van : vérmezőkről,

„Hol dicsőség s hir terem,
Hol a hősek szent porát nem  
Őrzi olcsó fejfa sem. 1

1 Hova eljár a szabadság 
Néha titkos éjszakán 
S leborulva megsiratja 
Gyermekeit igazán . . .*

szó van az égről, mely fejünk felett, gyászba 
öltözék, mit mindenki a magyar szabadság egére
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értett, szó van a messze földön bujdosókról, kikhez 
Lagrange utján üzenetet küld a költő stb. A czen- 
zura ezeket megsemmisítette, de az a példány, 
melyet Lévay a megénekelt Lagrangenak küldött, 
bizonyára kikerülte a rendőrség Atropos-ollóját s 
a velünk érző művésznő meghatottsággal olvasta 
és komolyan vette a fiatal költő kérését, mit 
bizonyit az a franczia levél, melyet arczképével 
együtt küldött az Emlékdalok Írójának s melynek 
magyar fordítása igy hangzik :

»Uram! Vártam önt kedves költeményeinek 
megküldése után, hogy azokért köszönetét mondjak. 
Nem lehetvén szerencsém önt látni, Írásban fejezem 
ki hálámat. Engedje ahhoz mellékelnem arcz- 
képemet önczélja iránti tiszteletemmel. Franczia- 
országban meg fogom egykor ismertetni gyönyörű 
költeményeit, ez országban, hol tudják becsülni a 
tehetséget és hazaszerelmet. Fogadja stb. Pest, 
nov. 15. De La Grange.«

* * *
Az Emlékdalok megjelenése idején, 1850-ben 

újítja fel Lévay a baráti érintkezést több társá
val, kikkel való előbbi bizalmas viszonyának, sőt 
egyáltalán a külvilággal való érintkezésének a 
szabadságharcz szerencsétlen kimenetele egy időre 
véget vetett. Mindjárt Pestre menetele után levele
zést kezdett ismét a hozzá lelkileg oly rokon 
Bozzai Pállal, kit Kézsmárkon ismert meg s a kit 
utóbb a szabadságharczban való részvételért bűn-
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tetésül besoroztak az osztrák hadseregbe s Joseph- 
stadtba vittek, majd 1852 tavaszán, mint gyógyít
hatatlan beteget elbocsátottak; ekkor Bozzai 
hazajött Pestre s egyenest Lévayt kereste fel, 
mint »egy szánandó élőképe a nyomornak«, Írja 
emlékezésében róla Lévay; egy pár hónap múlva 
csakugyan meg is halt. Bozzainak Lévayhoz inté
zett levelei (az Olcsó Könyvtárban) maradandó 
emlékéül szolgál annak a benső baráti viszony
nak, mely a két költő lelkét egymással össze
fűzte.

1850 aug. 3 án Lévay, a szabadságharcz után irt 
először levelet Aranyhoz, kivel 1848-ban ismerke
dett meg. A levél elején mentegetődzik hanyag
ságáért, hogy egy esztendőn át nem irt egyszer 
sem; majd áttér saját élményeinek és a pesti 
életnek festésére, melyet nagyon vigasztalannak 
lá t ; az az élet — mondja — melyet ő és társai 
élnek Pesten, igaz nevén : nyomorúság. Az irodalom 
állapota semmi jó remény nyel nem biztat, akár 
a fiatal bajnokokat, akár némely véneket figyeljük 
meg. »A közös átokhoz, mely rajtok fekszik, még 
azt is toldják, hogy a hol lehet meghasonlanak. . .  
s nincs köztük egy olyan kiváló tehetség sem, 
k i . . .  őket valamely irányban egyesíteni tudná. Nagy 
Ignácz Hölgyfutár] ár ól is nagyon kedvezőtlenül 
nyilatkozik.

Lévaynak Tompához való benső és egész életre 
kiható barátsága is ekkor kezdődött. Emlékezhe-
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tünk, hogy a barátság megkötésére Lévay részéről 
történt kísérlet a negyvenes évek közepén kudarczot 
vallott; ám most Tompa jobban tudta értékelni 
az egykor visszautasított baráti kezet s költőnknek 
mintegy elégtételül, most maga jött örökös barát
ságot kötni vele. Ettől az időtől fogva a leg
bizalmasabb, eszményi barátság uralkodik Arany, 
Tompa és Lévay között. Együtt és egyformán 
érzik a nemzeti gyász súlyát, egyforma czélok 
hevítik őket, azonos költői becsvágy munkál ben- 
nök, mindhárman költői művek kiadására készül
nek s Lévay tói is megjelennek a Költemények.

Zsigmond F .; Lévay József élete és költészete. 4
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Egy kis visszapillantás és a Költem ények fogad
tatása 1852-ben.

Vessünk rövid visszapillantást annak az idő
szaknak irodalmi viszonyaira, mely időszakra 
Lévay első verselgetése esik s melynek határául 
a Költemények megjelenése idejét, az 1852. évet 
vesszük fel.

Mint már előbb is m ondtuk: a fiatal, kezdő 
íróra nézve nem mondhatjuk közömbösnek azon 
első bírálatokat, melyek az ő fiatalkori kísérletei 
felett ítélkeznek ; e bírálatok akár jóhiszemüek, 
akár nem, akár helyesek, akár helytelenek, de 
sohasem egészen hatástalanok s eredményűk vagy 
üdvös, vagy káros irányban minden költőnél meg
nyilatkozik ; természetesen nem mindig a leg
helyesebb bírálatnak van legmélyebb s a jövőt 
leginkább irányitó hatása; és ez nagy baj, bár 
— hogy ne beszéljünk sokáig általánosságban — 
Lévayra a legkomolyabb bíráló észrevételei tet
tek irányitó hatást további működésére. Szerencse,



51

hogy az Erdélyi János bírálata jelent meg leg
először, mert ha Lévay kedvezőtlen és igazság
talan bírálatot olvasott volna első verseiről, eset
leg költői tehetségbe vetett hite meginghatott 
volna s irodalmunk kárára megfogadta volna a 
Pesti Divatlap kritikusának, Szemes Győzőnek a 
tanácsát, melyet alább közölni fogunk.

1843-ban indult meg P. Horváth Lázár Honderűje, 
1844-ben a Regélő utóda : a Pesti Divatlap (szerk. 
Erdélyi és Vahot Imre, később maga Vahot), 
úgyszintén a Frankenburg Magyar Életképekje. 
Ez a három folyóirat tükrözi leginkább az 
1844—1848 közötti időszak irodalmi életét s 
épen ezen konkurrens lapok magaviseletéből, egy
máshoz való viszonyából, embereik és érdekeik 
ismerete alapján érthetjük meg az ezen idő
szakot annyira jellemző személyeskedést, kölcsönös 
elfogultságot, melyből bőven kijutott mindegyik 
lap munkatársainak a másik két lap részéről. 
Különösen nyílt ellenségeskedésben állott egymás
sal a Pesti Divatlap és a Honderű. E viszony isme
rete reánk nézve azért fontos, mert Lévay, mint 
fiatal versiró, mindegyiknek munkatársa volt. 
A negyvenes évek három említett újságáról már 
többen Írtak s rendszerint külön-külön jellemez
ték ez újságok szerkesztőit, eljárását stb ; mi 
sajátos czélunk szerint különösen a Pesti Divat
lap és a Honderű egymásközötti áldatlan viszo
nyát egy pár jellemző idézettel próbáljuk meg-

4*
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világosítani és egy pár olyan nyilatkozat értékét 
iparkodunk megállapítani, melyekre Lévay egyik- 
másik verse adott alkalmat.

Érdekes jellemvonása az ekkori divatlapoknak, 
hogy mindegyiknél van ismertető, bíráló rovat a 
többi lapokban megjelenő közlemények számára; 
az egyikben Irodalmi Or, a másikban Lapszemle, 
Laprosta, Értesítő stb., mely rovatok örök időkre 
jellemző bizonyságai az egymás elleni kölcsönös 
elfogultságnak, személyeskedésnek.

Említettük, bogy a P. Divatlap szerkesztője: 
Yahot Imre a Honderű szerkesztőjével: P. Horváth 
Lázárral elkeseredett veszekedést folytat; termé
szetes tehát és minden esetben előre biztosra 
vehető, hogy Lévay azon versei, melyek a Hon
derűben jelennek meg, a lehető legszigorúbb, 
gúnyos, kedvezőtlen bírálatot vonják magukra a 
Pesti Divatlap részéről. Ebben az időben bizo
nyos Szemes Győző (nyilván álnév) volt a Pesti 
Divatlap Lapszemle czimű rovatának a vezetője, 
a ki olyan kicsinylő hangon beszél Lévayról, 
mint költőről, hogy maga Yahot, ki talán szemé
lyesen ismerte Lévayt, volt kénytelen egy Ízben 
költőnket védelmébe venni. 1845-ben ugyanis a 
Honderű 42. számában jelent meg Lévay Ron- 
szeretet czimű költeménye s a Honderű nevezett 
számát a Pesti Divatlap lapszemléjében ismerteti 
Szemes Győző, többek közt a Honszeretet szerző
jéről imigy írván : »Sima nyelv, jól szabott fényes
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köntös, rossz termet nem uj dolog, csekély tar
talom — semmi érték. Azt ifjainkban senki sem 
kárhoztathatja, hogy verset Írnak, mert ki akarná 
a tavasznak eltiltani, hogy virágot ne hozzon, 
csakhogy nem minden virágból lesz aztán gyü
mölcs. Es ifjainknak, ha talán valaki közülök 
nem tudná, azt is megsúgjuk, hogy a mostani 
angol minisztériumban egy is alig van, ki fiatal 
korában verset ne irt volna — közbevetőleg legyen 
azonban mondva — ifjabb költőink, vagyis inkább 
versiróink közül nehezen lesz valaki magyar 
miniszter — mégis később komolyabb tanul
mányokra adák magokat és most kezökben tartják 
a világ sorsát. Ezen körülményt azért tartók szük
ségesnek megemlitni, mivel legtöbben az ifjúi 
fellobbanást, a vágyat, akaratot egynek veszik a 
tehetséggel, mert a lapokban megjelent ily versek 
végre különálló könyvben szoktak megjelenni, 
melyek vastagitják az irodalom átmérőjét és mivel 
az ily versirókban talán egy jó ügyvédet, szónokot, 
mérnököt vagy statusgazdát veszitett a haza; mert 
igaz volt és igaz marad, hogy:

Ha tehetség nincs eredben
A lant doromb lesz kezedben.“

(A szerkesztő, Vahot Imre, mégis kötelességének 
tartja, megjegyezni, hogy »e verset azonban Léray 
Józsefre, kiben költői tehetség van, alkalmazni 
nem lehet.«)
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A negyvenes évek szegényes itészi viszonyai 
között Szemes Győző-féle kritikus is emelkedhetik 
annyi jelentőségre, hogy szavait idézzük, mint a 
legterjedelmesebb birálatot, mely Lévay első költői 
kísérleteiről megemlékezik; egy vers alapján az 
egész költőről általános Ítéletet mond s feljogo
sítva érzi magát az idézett »szellemes« jó tanácsokra 
és jóslatokra. Szavaiból kilátszik a lóláb s hisszük, 
hogy fentebbi bírálata nem Lévaynak, hanem a 
Honderűnek szólott, mert Szemes Garayt is lebi- 
rálja, ha ez a Honderűbe mer Írni, sőt ilyenkor 
még a »nagy« Lisznyai Önzés czimü versében is 
talál fogyatkozást (persze nem olyan nagyot!); 
ellenben a Magyar dalnokok, melyet Lisznyai az 
Életképekbe (tehát nem a Honderűbe) irt, termé
szetesen »sima, kerekded, igen jó kis versecske«. 
A mi a Lévay Honszeretetét illeti, határozottan 
mondhatjuk, hogy sikerültebb azoknál a verseknél, 
melyeket ugyancsak Lévaytól a Szemes Győzőék 
lapja szokott közölni; pl. a Titkos szerelem (Lévaytól), 
mely a Pesti Divatlap ugyanazon számában jelent 
meg, mely szám lapszemléjében Lévayt úgy lebi- 
rálják, sokkal léhább, Ízléstelenebb vers, mint 
maga a lebirált Honszeretet. De hiszen világos is, 
hogy a megsemmisítő bírálat P. Horváth Lázárnak 
volt szánva, mint rendesen. Persze a Honderű 
sem maradt adós s talán még túl is tesz a Pesti 
Divatlapon személyeskedés dolgában; neki is van 
»Szemlé«-je, melyben »Yahot ur« ról alegszörnyübb
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dolgok olvashatók: külön rovat van a Honderűben
Mephistói kérdések czimmel, mely élezés alakban 
támadja Vahotékat.

Ilyen irodalmi és sajtó viszonyok idejére esik 
Lévay első fellépése, értve ez alatt legelső verseinek 
elszórt megjelenését. Mindjárt kezdetben kapott 
ezekről komoly és bnzditó, úgyszintén elfogult és 
terrorizáló birálatot i s ; szerencsére az előbbi volt 
rá nagyobb hatással, nem tette le lantját, hogy 
Szejmes Győzőnek szót fogadva, »jó mérnök stb.« 
legyen belőle, se doromb nem lett kezében a lant, 
hanem lassankint erősebb és tisztább hangokat 
zengve, az egyes verseket külön kötetbe össze
gyűjtve kiadta s ez az ő más értelemben vett 
»első fellépése«, mely már az ötvenes évek 
elejére esik.

* * *

Lévay első verseinek megjelenése és legelső 
költeményes kötetének kiadása közé körülbelől 
nyolez évi időköz esik. Ez idő alatt neve eléggé 
ismeretessé lett az irodalommal kapcsolatban álló 
körök előtt. Az egymásnak ellenmondó bírálatok 
— melyek verseiről elhangzottak — nem ártottak 
költői hirének, sőt talán előmozdították azt. Élete 
körülményeit tekintve, mint tudjuk, meglehetősen 
sok mindenen keresztül ment költőnk e nyolez 
év folyamán; a liceumi tanulmányok befejezése, 
az egy évi köztanitóskodás, a szepességi jogászság, 
patvaristai szolgálat, az országgyűlésen, majd a
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hivatalos Közlöny-nél Szemere oldalán való rész
vétel, a szabadságharcz eszméihez és küzdelmeihez 
való szivbeli csatlakozása s nemsokára az üldözött 
bujdosók aggodalmában való osztozás: mind erre 
az időre esik s ezen nyolcz esztendő végén Pesten 
találjuk, mint a Pesti Napló munkatársát — és 
mint a Költemények sajtó alá rendezőjét. Nevének 
eléggé ismert voltára és a költői művek kiadásának 
akkori módjára: az aláírási ivekhez való folya
modás kényszerűségére szolgál érdekes adalékul 
az alább idézendő levél, mely még egy másik 
körülményre nézve is fontos, t. i. arra, hogy már 
ekkor különösen szerette és magáénak vallotta 
Lévayt Miskolcz s az ő borsodi származásait a 
borsodiak magukra nézve büszkeségül, Lévayra 
nézve maguk között ajánlásképen hangoztatták . ..  
A Hölgyfutár 1852 május 3-diki száma közli 
Sugár K. levelét Miskolczról ápril 28-diki kelettel, 
melyben a levélíró, ezeket mondja: »Lévay József 
verseire nagy buzgalommal gyűjtögetnek, különösen 
egy pár derék honleány, kiknek egyike, daczára 
annak, hogy idegen létére alig van egy pár 
ismerőse, szépen küldött a derék költőnek, de 
kinek is ne nyílnék meg erszénye azon beszédes 
fekete szemek előtt, mik a szivet is megnyitják. 
Lévayt itt mindenki szereti, miután e föld nevelte, 
ápolta, e föld vallja fiának — e szeretet tartósabb, 
melegebb a tiszteletnél, mire szintoly mértékben 
érdemes, életrevaló, csinos, kedves költeményeiért,
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szelíd, lágy dalaiért — s megvalljuk, örvendve 
nézünk elébe e kijövendő szép füzetnek, mert a 
bokort, mely e szép szellemvirágokat hozza, — 
a mi szülőföldünk neveié.« Két nappal később is 
emliti e lap, hogy Lévaytól is »egy kötet jeles 
vers« fog megjelenni.

Látható ezekből, hogy Lévaynak nem közön
séges költői hire volt már a szabadságharcz 
lezajlása után s hogy »szelid, lágy« dalai különösen 
a hölgyek körében találtak nagy tetszésre, kik 
szorgalmasan gyűjtötték az előfizetőket.1 Hírnevének 
bizonysága az is, hogy már a következő évben 
(1853) a Drezdában megjelent Száz magyar költő 
albumában.2 Lévay két németre fordított verse 
található (Ha meghalok és Szegény öreg nagyanyám).

A verses kötet, mely az egyszerű »Költemények« 
ezimet kapta s melynek czimlapján a folytatást 
Ígérő »I. kötet« áll, körülbelül junius hónap 
második felében került ki a nyomdából, mert az 
a tréfás hangú levél, melylyel a szerző egy pél
dányt Aranynak küldött, julius 10-én kelt. Lévay

1 Bár mégse gyűlt annyi előfizetője, mint pl. Losonczy 
László (!) verseire. Tompa 1852 nov. 1-én Írja Aranyhoz: 
„Azon felette csodálkozom, hogy Losonczy ötszáz aláírót 
terem tett; Lévaynak nem volt ennyi. Ez a Losonczy arról 
lett nevezetes, hogy arczképét saját költségén kiadatta a 
Hölgyfutárral.

2 Album hundert ungarischer Dichter, ln eignen und 
fremden Übersetzungen herausgegeben durch Kertbeny. 
Dresda. Robert Schäfer. 1853.
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ugyanis költeményei ezen első kötetét Arany János
nak ajánlotta (Arany Jánosnak, barátsága jeléül 
— a szerző«) és az Arany részére küldött példány
hoz mellékelte az ajánló verset, melynek olvasásakor 
mintha Zrinyi vagy Grvadányi tréfára forditott 
sándorversei csendülnének fülünkbe:

„Imhol én munkámat küldöm kegyelmednek,
Az kit dedikáltam vala kegyelmednek,
Vidulása légyen abban kegyelm ednek:
Igaz magyar szüvel nyújtom kegyelmednek.“1

Arany julius 13-án már küldi a választ, szintén 
négyrimü ósdi versformában és modorban:

»Vettem poémáid és örültem nagyon,
Mert mivelhogy abban sok szép munka vagyon,
Immár válaszomat tovább nem is hagyom,
Isten, neked Józsim, több erőt is adjon!“

Majd hivja e levelében Lévayt, hogy látogassa 
meg Kőrösön, végül pedig arra kéri, hogy Petőfi
nek a költeményes könyvét, ha lehet, per sundám, 
bundám, kerítse meg, tegye zsebre és küldje el 
neki. E könyv alatt Petőfi forradalmi költeményeit 
kell értenünk (lásd e levélhez Arany László jegyze
tét), melyek akkor voltak sajtó alatt s melyekből 
egy nagyobb és kisebb példányt Lévay csakugyan 
megszerzett Arany és Szász Károly számára . .  .

1 Lásd ezt is, Arany válaszát is egész terjedelmükben: 
Arany János hátrah. iratai és levelezése. Budapest, 1889. 
IV. 5 - 6 .  lap.
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Arany levelének másik óhajtását is teljesitette 
Lévay, melylyel t. i. Arany vendégül hivja magához 
költőnket; julius végén elment Lévay Nagy-Kőrösre 
s két napot töltött Aranyéknál.

A Költemények, mint emlitettük, julius első 
felében szétküldetett s meglehetősen elterjedt, úgy 
hogy julius közepén már megszólalnak az ismer
tetések, birálatok. E hirálatok még mindig 
magukon viselik az előbbi korszak elfogultságának, 
személyeskedő modorának bélyegét; a bírálatokat 
legtöbbször a költőnek vagy személyes barátja, 
vagy ellensége Írja, ennek következtében bírálatuk 
vagy egyik, vagy másik irányban túlzott, elfogult. 
Lévay Költeményeinek időre legelső bírálata a 
Pesti Naplóban jelent meg, tehát abban a lapban, 
melynél Lévay dolgozott; Írója Atódi Vilmos, 
maga is versiró és Lévay barátja. Gondolhatni 
előre, hogy valószínűleg kelleténél inkább kedvező, 
dicsérő bírálat lesz ez, bár egyáltalában nem 
értelmetlen s hibája voltaképen nem is az, mintha 
Lévay költészetről valótlanságokat mondana, 
hanem az, hogy csak a jó tulajdonságokat emle
geti, semmiféle fogyatkozásról nem vesz tudomást. 
Szóval minden józan eszü ember a Lévay iránti túl
ságos kedvezést láthatja Atádi bírálatában. A Hölgy
futár czikkirója, Balázs Sándor mégis épen az ellen
kezőjét látja, azaz a Lévay elleni legnagyobb fokú 
rosszakaratot; ez a rosszakarat azonban, melynél a 
szerzőnek csak a furfangja nagyobb, alkalmasint
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épen a Balázs Sándor részén van, ki látszólag 
pártját fogja Lévaynak, hogy azután lebirálhassa. 
Nevezetesen Balázs élesen megtámadja Atádit, azt 
akarván bebizonyítani, hogy az Atádi bírálata 
»merő gunyor«, mely Lévayt nevetségessé igyek
szik tenni, midőn oly dicsérőleg nyilatkozik ró la; 
Balázs mint bizonyos dolgot véli tudni, hogy 
»Lévay ismert szerénységén is érzékeny seb ejte- 
tett« az Atádi bírálata által. Atádi erre czikket 
küldött a Hölgyfutárnak közlés végett, mely 
közölte is, de a leggorombább, Ízléstelen meg
jegyzésekkel. Bőszünkről nehéznek tartjuk annak 
elhivését, hogy Balázs Sándor csakugyan a Lévay 
iránti kegyes jóindulatból teszi mindezt; de még 
ha a jóhiszeműséget nem vonjuk is kétségbe, 
napnál fényesebb az ő sajnálatos tévedése, melylyel 
Atádit annyira félreértette; azonkívül a Balázs 
Sándor czikke a magyar irodalomról való nézetek
nek oly fokú zűrzavarát mutatja, mely már magá
ban is eltéríti Balázstól a komolyabb embert; 
mert nem sokat lehet adni az olyan bíráló Ítéletére, 
ki előtt Vörösmarty és Garay, Tompa és Lisznyai 
egyenlő rangban vannak, sőt Balázs szerint tán 
Lisznyai jár legelői a halhatatlanság utján . . .

Lévay másik bírálója Toldy Ferencz, ki az 
JJj Magyar Múzeum-b&n (1852. XI.) szól nemcsak 
Lévayról, hanem Aranyról (Nagyidul czigányok) 
és Tompáról is és mind a háromról meglehető
sen kedvezőtlenül nyilatkozik; különösen Arany
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említett eposzát valóságos megbotránkozással 
fogadja. Lévay költeményeiről mondott ítélete 
pedig többek közt így hangzik: »Figyelemre 
méltó nyelvképesség és gazdagság költői gondo
latokban teszik ez Írónak erős oldalát; de e mel
lett szintoly nevezetes hidegség terjed el majd 
mindenik darabján: jeléül annak, hogy a költé
szet nála Írói foglalatosság és szokás inkább, 
mint s z ív  ügye és belső szükség kifakadása . . .« 
A bírálat, még ha szigorúbb lett volna, sem sér
tődött volna meg Lévay, csak az a megjegyzés 
bántotta egy kissé — és méltán — hogy »a köl
tészet nála irói foglalatosság inkább« s tb ... (oda 
is vágja a kérdést Lévay: honnan tudja? Arany
hoz küldött egyik levelében); nemsokára azonban 
az egész dolgot elfeledte, annál inkább, mert a 
borsodi honleányok s általában a borsodvidékiek 
általános tetszéssel fogadták fiatal földijük első 
könyvét; és a borsodiak Ízlését Toldy Ferencz és 
a Hölgyfutár ítélete ellenére sem tartjuk gáncso- 
landónak.



M isko lczi tanársága I. Aranynyal való barátsága. 
Az országos Kazinczy-ünnep.

Az 1852-dik év forduló pont Lévay életében: 
ekkor hívják meg a miskolczi középiskolához 
tanárnak. Ettől az időtől kezdődik az ő életének 
második része, a nyugodt, zajtalan, sőt egyhangú, 
de nemesen harmonikus és költői alkotásban ter
mékeny rész. Később ugyan a tanári állást fel
cserélte a megyei főjegyzőséggel s viselte harmincz 
esztendőn át 1895-ig, mikor alispáni ranggal nyu
galomba vonult: de ezen újabb hivatal lényegileg, 
a mi szempontunkból, nem igen különbözik az 
előbbitől s a kétféle hivatalban eltöltött idő mél
tán képezi az ő életének második részét, ellen
tétben az elsővel, mely iskolai tanulásban, a 
»Sturm und Drang« korszak átélésében, a külső 
rendkívüli politikai viszonyok ideiglenes hatása 
alatt, nyugalomrabló rejtőzésben, izgalmas és sok- 
felől támadott újságírói állásban telt el. 1852-ben 
búcsút mondhatott az »újdondászok« keserves

VI.
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foglalkozásának s midőn tanárnak éppen szülő
földjére, a számtalan kedves emlékkel összenőtt 
Miskolczra mehetett, ezzel régi szép vágya és 
reménye valósult meg.

Tanárrá választatása mindjárt a Költemények 
megjelenése után történt. A miskolczi egyház
tanács meghivó határozata 1852 jul. 11-én kelt, 
a jul. 26-diki Hölgyfutár már közli is.

Hogy mily szívesen hagyta ott költőnk az 
ujdondászságot s vele együtt a pesti elszomorító, 
dekadens irói világot, kiáltóan bizonyítja Arany
hoz írott levele (1852 okt. 13.), melyben azt 
mondja: ». . . az uj állomással csak megva
gyunk úgy a hogy. Legalább különbözik valamit 
az újdondászat mesterségétől... Brrr! azok az 
újdondászok ! . . . Undorodom, ha reájok gon
dolok.«

Csakhogy abban az időben a tanári pálya sem 
volt valami biztos és nyugalmas. Az önkényura
lom keze tanügyünkre is ránehezedett s a Bécs- 
ben megcsinált tanterv magas követelései, melyek
nek megvalósítására úgyszólván semmi átmeneti 
idő nem engedtetett, különösen a szegénysorsu 
protestáns felekezeti iskolákat létükben fenyeget- 
ték. »Egész iskolánkkal együtt meghamletesed- 
tünk s dudolgatjuk, hogy: to be or not be! 
that is the question!« irja Lévay Aranynak 1853 
május 19-én, »már. . .  nem tudom, micsoda mes
terségre vessem fejemet.« A protestáns iskolák-
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ban uralkodó hazafias szellem mindig szálka volt 
a bécsi kormány szemében az Organisations- 
Entwurf követelményeinek szigorú végrehajtását 
egyrészt talán azért is sürgették annyira, hogy a 
szűkös anyagi viszonyok között élő protestáns 
intézetek fennállása lehetetlenné váljék; még az 
aránylag gazdag nagykőrösi gimnázium is kétsé
ges helyzetben volt egy darabig, mint Arany 
leveleiből kitűnik. Ez a szomorú, bizonytalan 
helyzet I860'ban ért véget, mikor a császári 
pátens hatályon kívül helyeztetett s többé nem 
zavarták kormányrendeletek a protestáns tanrend
szert. Mig azonban idáig fejlődtek a viszonyok, 
addig a miskolczi gimnázium is sok válságon 
és tervezgetésen ment keresztül; Lévay csakhamar 
igazat kezd adni Aranynak a tanári hivatal sok 
terhét-baj át illetőleg; egy-egy időre szinte elveszti 
az élethez való kedvét is .1 »Szivem felé kezd 
közelíteni a méreg, melyet napjainkban a professzori 
díszes hivatal nyújt ily magamforma embernek ; . . .  
bárcsak találnék egy zugot valahol, hová a mostani 
korszellem érintései el nem hatnak« Írja egy leve
lében. Általában Lévay ez időtájt vált levelet 
legsűrűbben Arany Jánossal; leveleiben részint 
kipanaszkodj a magát, részint tanácsokat, utasítá
sokat kér tapasztaltabb kollegájától. Kéri tőle a

1 Egy ízben komoly beteg is v o lt; Tompa 1853 decz. 
18-án írja Aranynak, hogy a múlt héten Miskolczon volt, 
„Lévay beteg, olyan mint az árnyék . . .*
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magyar nyelv tanítására vonatkozó akadémiai 
utasítást, szeretné tudni, hogy Nagykőrösön az 
algimnázium mennyiben van különválasztva a fel
gimnáziumtól, külön tart-e tanácskozmányt stb. ; 
felvilágosítást kér a magyar, latin nyelv tanítása, 
a dolgozatok készíttetése módjaira vonatkozólag s 
megvallja Lévay, hogy némely jobb fiukat kivéve, 
igen kevés sikert tud felmutatni, holott bizony kezét- 
lábát majd megeszi, úgy kínlódik velük. Érdekes 
leveleket Írnak egymáshoz »Mikulás «-ról, a nagy- 
képüsködő tanfelügyelőről, kit a politikai viszo
nyok alakulása némileg befolyásos helyzetbe 
juttatott.

De nemcsak tanügyi dolgokban való levélvál
tás köti össze a két jóbarátot; elbeszélgetnek az 
irodalomról, kivált a magyar költészet sorsáról, 
jelenéről, jövőjéről és e téren meg-megvillan a 
két rokonlelkü költő felfogásának némi különb
sége is. A »borzas hajú« önbizalomtól duzzadó 
pesti versirókat Lévay megveti, utálja; Arany 
— meg irigyli őket önbizalmukért, szeretné, ha 
azok önhittségéből legalább egy rész lakoznék ő 
benne is. Majd egy más dologra vonatkozólag 
merül fel közöttük eltérés; Lévay csodálkozva 
kérdi, hogyan irhát Arany a Divatcsarnokba, hol 
honderűi hízelgés a jelszó, hol hölgyfutárilag 
teremnek a lángelmék; Arany megfelel Lévay- 
nak: »A D. minden nyeglesége mellett vagy 
épen nyeglesége által, szaloni lappá vált már is,

Zsigmond F. : Lévay József élete és költészete. 5
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ezt én tudom, visszavonulnunk tőle nem lehet, 
ha azt nem akarjuk, hogy . . .  néhány ügyetlen 
kezdő az összes magyar költészetet megutáltassa« 
felsőbb körökkel; »nem a Honderű korát éljük, 
a nyegleség, mi akkor nemzetietlen tehát bűn 
volt, most dicséretes, ha van hozzá gyomra vala
kinek, mert mint a szinlaposztó komédiás aláza
tos bókok közt, besegiti irodalmunkat a nagy 
házakhoz. Mindegy, csak bejusson.« íme, meny
nyire okos és helyes az Arany felfogása; az okos 
tanács, az elfogulatlan érvelés hatott is Lévayra, 
úgy hogy 1854—55-ben nem kevesebb, mint 
tizenöt költeményt közölt a Divatcsarnokban. Álta- 
Iában Arany a lehető legélesebb belátással Ítélt 
majdnem minden dologban, kivált az irodalom
mal összefüggő kérdésekben, s nem egyszer irá
nyítja barátait, nemcsak Lévayt, hanem Tompát 
s másokat is. Abban a szomorú időben, melyre 
Lisznyai páratlan népszerűsége és dicsősége esik, 
Arany járt legelői az eszményiség, a tiszta művé
szet ápolásában, melyben híven követték Tompa, 
Lévay, Gyulai s még néhányan; az eszményiség- 
nek hódolt Lévay akkor is, midőn irodalmi 
akcziójával országra szóló nemzeti ünnepség kezde
ményezőjévé lett. Ezt vázoljuk az alábbi sorokban. 

* * *

A Szelestey Lászlótól szerkesztett Szépirodalmi 
Közlöny 1857 nov. 18-diki számában költői szárnya-
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lásu szózat jelent meg Kazinczy Ferencz százados 
születési évfordulójának megünneplése tárgyában 
Lévay József tollából, ki aztán Kazinczy-Emlény 
czim alatt kiadott könyvecskéjében, melyben a 
miskolczi ünnepélyről ad számot, emlitett czikkét 
is egész terjedelmében közli. E kegyeletes ünnepség 
eszméjének kialakulását legvilágosabban elmondja a 
Kazinczy-Emlény bevezetése (vázlatosan közöljük):

1859-ben több ilyenfajta ünneplés volt: január
ban Burns skót népköltő jubileuma, nov. 10-én 
a németeknél Schiller születésének évszázados 
fordulója. A Kazinczy Ferencz emlékének szente
lendő ünnepség eszméjét a Sárospataki Füzetek 
pendítette meg legelőször egy mellékesen oda
vetett jegyzetben, melyet a Pesti Napló is átvett; 
nagyobb elterjedést azonban nem vett az eszme 
sem társadalmi téren, sem a sajtóban. így történt, 
hogy kivált a sajtó figyelmének felébresztése végett, 
Lévay József »egy szivhez szólni akaró czikkben 
téré vissza a százados ünnep eszméjére s . . . 
Kazinczy dicső pályafutását élénk vonásokban 
rajzolgatás.1

1 Irodalmi fellépés tekintetében kétségtelenül Lévayé az 
elsőség érdem e; viszont maga Lévay is elismeri, hogy az 
eszmét már megpenditették előtte. Az eszme megpenditése 
dolgában azonban az elsőbbségért való versengésnek érdekes 
nyomaira akadunk Toldy Ferencz, Szemere Miklós, Tompa 
Mihály egy-egy levelében. Az ezekben található nyilatko
zatok érzékenykedők, nem eléggé tárgyilagosak, minélfogva

5 *
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Igazi költői ihlet vezeti Lévay tollát a prózai 
formában. Rajongó magasztalással állitja élőnkbe 
a »szent öreg« martyr-alakját, ki előtt nyelvünk 
s irodalmunk állapota olyan volt, mint a világ- 
egyetemé a teremtés negyedik napja e lő tt: ékes
ség nélkül való és puszta. Yiritó ligetet alkotni 
a kopárból, csínnal s ízléssel biró irodalmi nyelvet 
teremteni, e reformátori nagy munkát Kazinczy 
Ferencz részére tartották fenn a végzetek . . . 
És ennyi érdem után hol az engesztelő áldozat ? . . .

Lévay e nemes szózatja nem Ion pusztában 
elhangzó szó. A nemzet részéről nem is kellett 
ilyesmitől tartani; inkább a bécsi kormány min
den szabad mozgalmat eltipró rendőr-szelleme 
ejthette aggodalomba a hazafiakat. Ez az aggoda
lom nyer kifejezést Arany azon levelében, melyet 
1857 decz. 29-én irt Tompához s melyben Lévay- 
ról szólva azt mondja: »Felszólalása a Kazinczy- 
emlék ügyében igen szép volt, de a pestiek azt 
mondják, hogy ilyet most nem lehet kivinni.

az igazság eldöntését nem akarjuk magunkra vállalni; csak 
utalunk az alább megjelölendő helyekre, mint érdekes ada
lékokra, melyekből az is kiviláglik, hogy Szemere is, Tompa 
is milyemvkedvezőtlen, ellenszenves vélemény nyel valának 
Toldy irányában. Lásd Figyelő VII. 199. lap : Jakab Elek : 
Szemere Miklós és Kazinczy Gábor. — Figyelő XI. 302. 1. 
Szemere M. levele Kazinczy Gáborhoz. Közli Abafi Lajos. 
— Figyelő  XII. 348. 1. Tompa M. levele Szemere Miklóshoz. 
Közli dr. Ferenczy József.
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Demonstrationak veszik s betiltják.« Az aggoda
lom szerencsére nem volt alapos. Az Akadémia
1858 nov. 22 diki összes ülésében, Toldy Ferencz 
indítványára, egyhangúlag elfogadta az ünnepre 
vonatkozó tervezetet, pályázatot hirdetett Kazinczyt 
dicsőítő ódára s Kazinczy irodalomtörténeti jelen
tőségével foglalkozó tanulmányra. Nemcsak Pesten, 
hanem az ország minden vidékén nagyban készül
tek hasonló ünnepségre, sőt a magyarországiakkal 
egyidőben a külföldön élő magyarok is több 
helyen ünnepeltek : Bukarestben, Jenában, Konstan
tinápolyban. Az ötvenes évek lenyűgöző abszolu
tizmusának szomorú idején alkalom volt ez ünnep 
arra, hogy midőn a nemzeti nyelv ujjáteremtőjé- 
nek emlékét ünnepük, ez ünnep egyszersmind 
magának a magyar nyelv és nemzetiség jogának 
s kiirthatatlanságának is ünnepe és tanujele legyen, 
legalább a magyarok szemében és hite szerint. 
Az országos Kazinczy-ünnep csakugyan egy fen
séges »demonstratio« lett; csak úgy zugtak-árad- 
tak a lelkes beszédek, különösen Pesten -,1 de 
nemcsak ott, hanem úgyszólván mindenütt a 
hazában. így Miskolczon is megülték az ünnepet
1859 okt. 27 én négy különböző helyen és idő
pontban ; a miskolczi ünnepség lelke Lévay volt;

1 Benyomásom az ünnepélyről körülbelül az, mit Kazinczy 
Gábor igy formulázott: „a magyar most is született kortes, 
mint 48 előtt . . . "  Arany levele Tompához 1859 nov. 2.
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a színház aznapi előadása a Lévay Vezérhang jával 
kezdődött, az ev. ref. főgimnáziumban és a kaszinó
ban is ő tartotta az ünnepi beszédet, majd kiadta 
a Kazinczy-Emlényt.1

A Kazinezy-ünneppel kapcsolatban még egy 
derék intézmény köszöni létezését Lévaynak : a mis- 
kolczi tőgimnáziumi Kazinczy Önképzőkör. A mis- 
kolczi ünnepély után körülbelül két héttel (nov. 12.) 
az iskolaszék ülésében indítványozta Lévay egy 
önképzőkör felállítását, mely az ünnepelt nyelv
újító emlékére »Kazinczy önképzőkör «-nek nevez
tessék. A tanári kar örömmel fogadta az indít
ványt s az önképzőkör alapszabályainak kidolgo
zója, valamint a kör első elnöke Lévay lett. 2

1 Kazinczy-Emlény. Miskolcz, 1860. (Névtelenül, de Lévay 
szerkesztette és adta ki.) Megjelent Rácz Ádámnál.

2 Lásd dr. Kovács G .: A miskolczi főgimn. tört. Miskolcz, 
1885.



Az Újabb Költem ények (1856) m egjelenése és 
az akkori irodalm i viszonyok.

Térjünk vissza három esztendővel: 1856-ra; 
ebben az évben jelent meg Lévaytól az XJjabb 
Költemények kötete, melylyel azért szándékozunk 
itt foglalkozni röviden, hogy kapcsolatba hozzuk, 
vagy jobban mondva ellentétbe állitsuk az akkori 
s a következő évtizedi általános irodalmi viszo
nyokkal.

Az 1852-diki Költemények czimlapján levő 
»I. kötet« kifejezés folytatást Ígért saz 1856-diki 
verskötetet csakugyan úgy lehet tekinteni, mint a 
Költemények második kötetét, tehát olyan iró 
könyvét, kinek már »múltja« van. Az újságok 
elég szives hangon hirdetik az uj verses könyv 
megjelenését; a Budapesti Viszhang közölvén, hogy 
Lévaytól uj könyv fog megjelenni, hozzáteszi, 
hogy »méltó a pártfogásra« ; a Hölgyfutár is hir-

VII.
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deti, hogy Lévay uj verseire szépen gyűlnek az 
előfizetők; »e költemény-füzér— irja a Hölgyfutár— 
mindenesetre annyi belbecscsel birand, hogy minden 
olvasó önmagának vét, hogyha azt mielébb meg
szerezni nem iparkodik«.

E kötet tartalmát Lévay három részre osztotta 
Szív és kedély — Vándorképek — Emlékezet könyve, 
mely felosztást bizony nem mondhatni valami 
szerencsésnek, mert a csupa lirai darabokat mire 
való elkülönitgetni, hiszen még inkább arra kel
lene ügyelni, hogy az egyfajta versek lehetőleg ne 
egymás mellé kerüljenek, hogy az olvasót legalább 
a változatosság gyönyörködtesse.1

Az Újabb Költemények, mely 1856 junius első 
napjaiban jelent meg, két számbavehető bírálatot 
kapott: Yadnai Károlytól (i.— y .—) és Greguss 
Ágosttól (—ss.). Vadnay czikke a Hölgyfutárban 
inkább bosszú, mint beható bírálat, melynek 
dicsérő hangjában talán a költemények szerzője 
iránti személyes barátságnak is van egy kis része. 
A másik bíráló, Greguss már sokkal hűvösebben 
nyilatkozik az Újabb Költeményekről, de tagadha
tatlan igazságokat mond ; kimondja, hogy Lévaynál 
az érzelem sokkal erősebb, mint a képzelőerő ; költői 
alakítás tekintetében inkább egyformaságot mint 
változatosságot találunk ; különben érdeme Lévay-

1 Lásd éppen idevonatkozólag Arany és Tompa levele
zését 1856-ról.
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nak az érzelemtisztaság és az, hogy menten tartja 
magát a szertelen csapongástól.

A Yadnay bírálatának, mely különben kissé 
túlságosan is kedvező, az a körülmény ad súlyt 
előttünk, hogy a korabeli divatos és népszerű 
költészettel szemben dicséri az egyszerűség és össz
hang költőjét, Lévayt. Nem épen kis dolog volt 
ez abban az időbeji, az ötvenes évek második 
felében, midőn teljes erejével tobzódik a Petőfi- 
utánzók sallangos, eszme nélküli verselésének 
vastag realizmusa, a képzelet féktelen száguldozása. 
Nagyon érdekes és különbözőképen megítélhető 
korszak ez, melynek félszeg szélsőségeit, ha az 
ízlés és művészet szempontjából a leghatározottab
ban megrójjuk: nem leszünk egyoldalubbak azoknál, 
kik Lisznyaiékról írván, e költők működésének és 
hatásának azt az oldalát helyezik feltűnő világí
tásba, mely bizonyos tekintetben tagadhatatlanul 
jó ügyet szolgált (a politikai viszonyok következtében 
a nemzeti eszme és érzés ébrentartása körül elég 
fontos szerephez jutott), de mint költői felekezetet 
és eszthetikai-irodalmi irányt (mert pl. Lisznyaiék 
elméletileg is hirdették eljárásuk helyes és nagy
szerű voltát) nem illethet egyéb, csak megrovás.

A szabadságharcz után lábra kapott eme tar
talmatlan és pongyola költészet ellen szerencsére 
mindjárt kezdetben felléptek a tudósabb, szélesebb 
látókörű irók, kivált Erdélyi János, a ki már 
az 1852-diki Budapesti Szemlében ismerteti és
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bírálja a divatossá váló költői irányt; 1855-ben 
pedig — tehát a Lévay njabb költeményeinek 
megjelenése előtt egy évvel — már a nagy nép
szerűségre kapott kelmeiségrol (ez az ő szava) azt 
mondja, hogy talán kiforrja magát s megerősödik 
egy időre, de ő ezt nem óhajtja, mert veszteségül, 
hanyatlásul tekinti; 1859-ben már erősebben 
panaszkodik, hogy : »sohasem volt szembetűnőbb 
felsemvevés a kritika iránt, mint ma« ; az iro
dalomban az idealizmus elvét felváltotta a »vaskos 
reál«, ez pedig magával hozza a formaalacsonyságát 
i s ; egyforma nagy bűn mind a kettő. Lisznyaiék- 
nál nem is keresi már a műbiró a nyelvnek újszerű, 
jellemzetes használatát s ennek hiányát még meg 
is bocsátaná nekik, csak legalább azt el ne ron
tanák — de elrontják — a mi kész, a mi életbeli, 
népi, mindennapi. A gondolat, a tartalom, a lényeg, 
az egyetemes és általános mind kevesebb tisztelet
ben részesül s helyébe lép a különös, az egyéni? 
a részleges; a régi egyetemes elnevezés (»versek«, 
»költemények«) helyett csak úgy özönlenek elő a 
Szeszély dalok, Romvirágok, Kalárisok, Dalzongora, 
Falu pacsirtája stb. hangzatos ezimek.

Mindezzel jól esik szembeállítanunk Lévai köl
tészetét. Egyáltalában nem akarjuk mi az ő köl
tészetének fogyatkozásait fedezgetni, s ezeket, köztük 
azt is, hogy egy pár hazafias versében Lévay 
közel jár a Lisznyaiék hangjához, — majd látni 
fogjuk; de általában véve a Lévay költői egyéni-



75

sége a kelmeiség költőinek igazi ellentéte. A kép
zelet féktelen csapongása, a gondolatok szertelen
sége annyira hiányzik Lévaynál, hogy e hiány 
már egyik hibájává lesz költészetének; a költői 
forma, a nyelvezet, verselés, melylyel Lisznyaiék oly 
keveset törődtek, Lévay verseinek legnagyobb 
szépsége; ha Lévay költeményei minden tekintet
ben olyan sikerültek volnának mint a stilus és 
verselés dolgában, bizony alig egy két költőnk 
volna nagyobb nála; nemcsak a »vaskos reál« 
hiányzik költészetéből, hanem néha még a szük
séges reál is (pl. szerelmi költeményeiben, lásd 
alább); továbbá a provincialista költők hang
zatos czimeivel, melyeket az imént emlitettünk, 
mily szerencsés ellentétben vannak Lévay verses 
könyveinek czimei: Költemények (1852). — Újabb 
költemények (1856). — Összes költemények (1881). 
— Újabb költemények (1897), szóval a legegy
szerűbb és legegyetemesebb czimek, épen azok, 
melyeket Erdélyi János a kelmeiség csodabogár 
termékeivel szemben óhajtott és ajánlott. 
A »madarak pajtásai«, a »falu pacsirtái«, a »dal
zongora« billegetői stb., kik az anyanyelv törvé
nyeit sem átallották sokszor megsérteni, hogyan 
törődtek volna a széptan magasabb igényeivel, 
elméleti szabályaival? Lévay pedig tudományos 
folyóiratban ismerteti a skoí népballada történetét, 
jellemét, hasonlóságát a magyar népköltészettel, 
fordítja ezeket magyarra, majd a Kisfaludy-
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Társaságnál tartott székfoglaló értekezésében elmé
letileg, bölcsészeti és természettudományi alapon 
vizsgálja a »szépt nyilvánulásának különféle 
módjait.1 Épen ez a körülmény szerez tiszteletet 
Lévaynak a mai biráló előtt, hogy a maga csendes, 
egyszerű érzelmeit zengte mindig egyszerű, maga
mérséklő módon ; s mig a Lisznyaiék művei a 
népszerűség fényes polczáról csakhamar a feledés 
homályába kerültek, addig a Lévay versei — 
melyek egyébiránt korántsem valami korszakalkotó 
tehetség termékei — ma is vannak legalább is 
olyan értékűek, mint a milyeneknek három-négy 
évtizeddel ezelőtt tartották azokat.

1 Lévay nem is igen barátkozott a Lisznyaiék kompániá
jával, mindössze Székely Józseffel kötött szorosabb barát
ságot. Lisznyaira vonatkozólag ezt Írja Lévay levelében: 
„Lisznyai Kálmánnal a forradalom éveiben ismerkedtem 
meg. Hol ? mikor ? nem tudom ; barátságom s érintkezésem 
vele felületes és rövid ideig tartó volt. Emlékezetes nyoma 
nem maradt nálam.* Mindazáltal Lisznyai, ez a megtestesült 
bonhomia, ki mindenkinek pertu-barátja volt, Lévayról a 
legbizalmasabb hangon, mint »Józsi barátoméról beszél s 
verset is ir Lévay Jó zse f barátom tilinkójára  czimmel 
(Hölgyfutár 1852 jun. 9.).



VIII.

Prózai dolgozatok. Egyévi a ljegyzősége. T o m p á
val való barátsága. M iskolczi tanársága II. 

Megyei fő jegyzővé lesz.

Költőnk élete körülményeinek ismertetését a 
Kazinczy-ünnepnél hagytuk el. Ez ünnepség ter
vének megpenditése és megvalósitása közé eső 
két év alatt még egyéb irói munkásságot is fejtett 
ki Lévay ; czikkeket ir egyes folyóiratokba ekkor 
és később is, figyelemmel kiséri a külföldi irodalmi 
eseményeket s midőn ezekről beszámol s legalább 
nagyjában megismerteti a külföldi irodalmak újabb 
termékeit vagy irányait: szolgálatot tesz a magyar 
közönségnek, melyből csak igen kevesen értettek 
akkor idegen nyelveket s kevesen voltak abban 
a helyzetben, hogy a külföldi eseményekről közve- 
tetlen tudósítások révén értesülhessenek. Lévay 
czikket közöl pl. Béranger halála után nem sokkal, 
hogy a nálunk is népszerű franczia dalnok iránt 
ezzel is lerój ja a kegyelet adóját; e czikk külön
ben nem eredeti czikk, hanem a »Kevue des deux
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mondes« egy közleménye alapján készült, a mint 
Lévay általában valamely külföldi folyóirat vagy 
irodalmi mű megjelenéséhez szokta fűzni meg
jegyzéseit, ez adja az alkalmat czikkei Írására. 
A Bérangerról szóló czikkei egy időben irt czikk- 
sorozatot költőnk a »Vasárnapi Újság «-ba e czimen: 
Arczképek a raguzai herczeg emlékirataiból,1 mely
nek alapjául Marmont raguzai herczeg kilencz 
kötetes emlékiratainak egyes fejezetei szolgálnak. 
Majd ugyanez évben (1858) megindult a Kisfaludy- 
Társaság nagyfontosságu vállalata: Shakespeare 
összes színműveinek magyarra fordítása; Lévay 
összesen öt darabot fordított Shakespearetől (Titus 
Andronicus, A makranczos hölgy, IV . Henrik király 
(I—II. rész), V. Henrik király, Vizkereszt); e dara
bok fordításának rövid ismertetése a fordításokról 
szóló fejezetben található hátrább. — 1859-ben 
ismét czikket ir Lévay a Különhitüek-ről az orosz 
egyház kebelében (ezt is a Revue des deux mondes 
nyomán), a következő kiadja a Széchenyi-gyász 
Borsod vármegye szivében Miskolczon czimü füzetet, 
mely a »legnagyobb magyar« emlékének szentelt 
gyászünnep leírását s Lévay emlékbeszédét tartal
mazza.

E közben a politikai viszonyok terén változás 
történt; a solferinoi szerencsétlen kimenetelű csata

1 Hogy mindezen czikkek hol jelentek meg, megtalálható 
— egy kivételével, melyet majd megemlitünk — Szinnyei 
Magyar írók Életrajzaiban.
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végre rátéritette az osztrák császárt arra a gon
dolatra, hogy a magyar nép rokonszenve nélkül 
birodalmára jót nem remélhet, ellenben minden 
rosszra el lehet készülve. Lehetetlen volt az addigi 
vaskezü önkényt tovább is teljes ridegségében 
fentartani s bár az udvarnál a magyarnak még 
mindig voltak ádáz ellenségeik, kik nem is enged
ték egyelőre a viszonyok szerencsésebb fordulatát 
megállandósulni, mindazonáltal 1860-ban beköszön
tött az ideiglenes alkotmányosság. A mutatkozó 
jó szándék örömre gyulasztotta a jó hazafiak 
szivét, kivált a költőkét s mindjárt meg is jelent 
Lévaytól is A dicső nap czimü emelkedett hangú 
szép költemény, az akkori hangulat kifejezője, 
melyben a költő azon reménye szólal meg, hogy 
a forradalom szörnyűségei s az azokat követő 
gyászos idő után felvirul a jólét, az egyetértés.

Az alkotmányosságnak legalább látszata csak
ugyan el is jött s megnyílván a megyék termei, 
Borsodmegye főispánja a miskolczi ref. gimnázium 
közszeretetben álló tanárát, Lévay Józsefet hivta 
meg a megye főjegyzői székébe, de a szerény 
Lévay csak az első aljegyzői tisztséget vállalta 
el.1 A politika mámora fogta el egy időre költőnk 
lelkét, úgy hogy Arany 1860 decz. 21-én már 
annál inkább kéri Gyulai Pált, hogy küldjön 
valamit lapjába, mert Lévayra és a többire nem

1 Lásd Négyesy László czikkét a Pallas Nagy Lex. XI. köt.
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számíthat, % Lévay politizál, Tompa beteg« stb. 
Tompa is panaszkodva ír Kazinczy Gábornak: 
»Csak irj, az Isten áldjon meg, nekem valamit. 
Lévay nr . . . egészen el van merülve a konstitu- 
cziónális élményekben!«1

Az alkotmányosdi játék azonban alig egy évig 
tartott, a megyei életnek hamar vége lett. A mis- 
kolczi gimnázium alighanem számított erre, mert 
a magyar irodalmi tanszéket fentartotta Lévay 
számára ennek aljegyzővé váiasztatása után i s ; 
és költőnk vissza is tért oda 1861 végén s 
folytatta tanári s irói munkásságát. Nemcsak 
verseket ir, hanem prózai czikkeket, értekezéseket 
is. Erre az időre esik Tompával való barátságá
nak legbensőségesebb része; Aranynyal is meg
marad a legjobb baráti viszonyban, de 1860-tól 
kezdve sűrűbben érintkezik és levelez Tompával, 
mint AranynyaL. Jól esik látni az irodalmi emlé
kekből e triász tagjainak egymás iránti szeretetét; 
kár, hogy Tompa oly hamar elköltözött belőle, 
majd követte Arany is és Lévay magára maradt, 
bár nem maradt barátok nélkül. 1861-ben azon
ban még mind a hárman együtt valának a barátság
ban és szeretetben s ha hármójuk közül akármelyik 
kettőnek nézzük egymáshoz irt leveleit, a harmadik
nak a neve is rendesen előfordul. Arany ekkori
ban a Figyelőt szerkesztette s első sorban termé-

1 Lásd Figyelő  V. (1878) 808. lap.
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szetesen személyes barátaitól kéri a közreműkö
dést. A költeményeken kiyül Lévay hosszabb 
cziksorozatot ir Arany lapja számára ily czimen : 
Régi skót balladák és a vándordalnokság1 ; ennek 
megírására is egy külföldi munkának, t. i. W. E. 
Aytoun népballada-gyüjteményének megjelenése 
adott alkalmat. Lévay itt oly tárgyról ir, mely Arany
nak is kedves thémájavolt. Lévay le is fordit néhá
nyat a skót népballadák közül s Arany Figyelődében 
is nem egyet közöl, majdan pedig egy újkori skót 
népköltő (Burns) versei legnagyobb részének jeles 
fordításával ajándékozza meg a magyar irodalmat.

1862-ben megjelenik Lévaytól a Történeti apró
ságok, azután a Küzdelem az angol protestáns 
egyházban, majd a Mit vár a jövendő a mai magyar 
protestáns ifjaktóll mind a három közlemény a 
Sárospataki Füzetekben olvasható.

Lévayt, mint költőt, az első hivatalos elismerés, 
az első nagy megtiszteltetés 1862-ben érte : ekkor 
választotta tagjai közé a Kisfaludy-Társaság s 
Lévay 1863 február 6-án foglalta el székét A szép 
nyilvánulásáról irt értekezésével, mely a Kisfaludy- 
Társaság évlapjaiban jelent meg. Ezen jól átgon
dolt, kerek dolgozatnak még nagyobb súlyt ad az 
a körülmény, hogy Lévay ezt a hatvanas évek 
elején irta. A következő évben, 1863-ban, az Aka-

1 Szépirod. Figyelő 1861—62. II. félév 1—3. sz. E czikk- 
sorozat a Szinnyei-féle Magyar írók Életrajzaiban nincs meg
említve.

Zsigmond F. : Lévay József élete és költészete. 6
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démia is megválasztotta költőnket levelező tagnak. 
Arany János már négy évvel azelőtt is szerette 
volna Lévayt beválasztatni, de — mint Tompához 
1858 október 17-én irja '— elkésett. 1863-ban 
aztán csakugyan bekerült az Akadémiába Lévay 
is, ki azonban itt nem tartott székfoglalót s 
egyetlen nyilvános szereplése az Akadémiában
(bírálatait nem számitva): 1893 május 14-én
tartott felolvasása Arany lyrájáiól. Nagyon ritkán
ment Tel Pestre1. Araüy^kEdzT^Eänem annál gyak
rabban találkozott Tompával; a két vidéki költő 
— pap és tanár — nélkülözhetetlennek érzi 
egymás barátságát. Hozzájuk kell számitanunk, 
mint jóbarátokat, Kazinczy Gábort, ki Bánfalván, 
Szemere Miklóst, ki Lasztóczon lakott, Szász 
Károlyt, iTóth Lenczi«-t stb. A társaság rend
szerint vagy Miskolczon Lévaynál, vagy Bánfalván 
verődött össze s a találkozás idejét levélben álla
pítják meg. Tompa talán egyetlenegy levelet sem 
irt Kazinczy Gáborhoz olyat, melyben Lévay 
neve elő ne fordulna és pedig legtöbbször azon 
kívánsággal, hogy hívja meg Lévayt is Kazinczy 
magához akkorra, mikor Tompa ott lesz; ez egy
korú levelekből Kazinczy Gábor jelleme, egyéni
sége nagyon nemesnek állapítható meg . . . Tompa 
már ekkoriban állandóan betegeskedett s vagy a

1 „Az a Lévay is — Ötven esztendőben egyszer — oly 
időt választ, mikor nem találkozhatik velem.“ (Arany levele 
Tompához 1862 nov. 16.)
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miskolczi gőzfürdőbe kellett járnia szembajával (egy 
ilyen alkalommal egyhuzamban hat hétig volt 
vendége Lévaynak), vagy pedig, ha messzebb útra 
indult, akkor is útba ejtette MJskolczot és mindig 
felkereste Józsi barátját. »Érkezése mindig baráti 
ünnep volt nálunk. Mi tanárok — akkoriban én 
is az voltam — hol egy, hol más barátunk asz
talánál gyülekeztünk az ő tiszteletére . . . »  Írja 
költőnk Tompáról emlékezve 1890-ben. Tompa 
néha magával hozta Miskolczra Kazinczy Gábort 
és másokat s vidám órákat töltöttek a Hámornál, 
hol Lévaynak pinczéje volt és van, ezen a kies 
fekvésű, gyönyörű helyen, melynek meredek, vad 
kőszikláiról, zuhatagjairól, sötétzöld szinü taváról 
azt mondja Petőfi: »az ember azt gondolja, hogy 
legalább is Helvécziában van, Helvéezia vala
melyik szebb vidékén«. Számos költeményben 
magasztalja Lévay is e helyet, mely körülbelül 
olyan neki, mint Horatiusnak az ő sabinumi kis 
birtoka; oda megy Lévay is ihletet keresni, 
bánatot és gondot elfeledni, szívben és lélekben 
megifjodni. Tompa is nagyon szeretett oda kijárni, 
mert ott talán még legjobban tudott egy-egy kis 
időre szabadulni beteges lelkének borús gondola
taitól, melyek mind jobban-jobban elborították; 
ekkortájban már lelki állapota sokszor zavaros, 
mit bizonyítanak Lévayhoz s másokhoz küldözött 
különös levelei, táviratai ; utolsó levelei között 
azonban van egy, mely Lévay iránti mélységes

6*
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szeretetének megindító tanúsága s mely Lévay 
jellemére is szebb világot vet, mint akármi egyéb 
adat; e levél igy szól :

»Kedves szeretett Józsefem! Nem lehet az 
élettől megválnom a nélkül, hogy hozzád néhány 
meleg szót ne szólanék. Mily sok szép órát 
köszönök barátságodnak! Tiszta nemes, mély és 
kedélyes szellemed lanyha szellő volt, mely 
daczos, komoly, merev le'kemet enyhületre bírta 
társalkodásunk alatt. Melletted csak szelídülni 
lehetett. Én éreztem azt és hálát adok Istennek, 
hogy éreztem ; mert jól esett. Fogadd jobbomat, 
és bucsucsókomat. Élj boldogul. Végig szerető 
barátod. Miska. Hanva. 1868.«

A másik jó barát: Kazinczy Gábor már előbb 
(1864) meghalt; az emlékbeszédet Lévay tar
totta felette a Kisfaludy-Társaságban 1865 febr. 
6-án.

Időközben megint változás történt Lévay életé
ben. A nemzet és a király közötti béke és egyet
értés végre megvalósulván, a király esküvel kötelezte 
magát a magyar alkotmánynak, az ország törvényei
nek tiszteletben tartására. A borúra tehát elkövet
kezett a derű s az alkotmányos megyei tisztikar 
most már az egész országban teljes reménynyel 
alakulhatott meg. A miskolczi gimnázium ékes
szóló tanáráról most sem feledkeztek meg; Vay 
Miklós báró, borsodmegyei főispán, 1865 okt. 11-én 
a vármegye főjegyzői székébe hívta meg Lévay
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Józsefet, ki ekkor aztán már véglegesen búcsút 
vehetett a tanárságtól.

A megyei bureau sokféle ügye-baja se tudta 
Lévay költői erét megapasztani, sem egyéb 
irodalmi munkásságtól egészen elvonni. Költe
ményei évről-évre nagy számmal jelentek meg, 
különösen a Fővárosi Lapok ban (1864-től) és a 
Budapesti Szemlé ben 1873-tól kezdve, midőn a 
szerkesztést Gyulai vette át. Verseken kivül egyebet 
is ir, pl. czikket Egy angol pórköltöröl (John 
Clare), ki nem régen azelőtt halt meg; majd meg- 
irja elhunyt nagy költő-barátjáról, Tompáról 
emlékbeszédét, melyet Vadnay Károly olvasott fel 
a Kisfaludy-Társaságban 1869 febr. 11-én. Tompa 
emléke iránt többször is lerótta a baráti kegyelet 
adóját; Tompa szobrának leleplezésére emlék
verset ir, ünnepi beszédet mond, Tompa műveit 
sajtó alá rendezi több kiadásban, jegyzetekkel 
látja el azokat; legújabban a Magyar Remekírók- 
féle vállalatban Tompa költeményei elé ő irt 
bevezetést (M. Remekirók 37.). — Ugyancsak 
1869-ben, aug. 2-án ünnepi beszédet tartott 
Miskolczon Palóczy László síremlékénél (1. Főv. 
Lapok 1869., 183. sz.); a következő évben Szemere 
Bertalanról mondott emlékbeszédet, 1876-ban 
pedig Deák Ferenczről s mindkét beszéde nyom
tatásban is megjelent.

Lévaynak eddig utolsó költeményes könyve 
— mint emlékezhetünk — 1856-ban jelent meg.
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Azóta természetesen jól felszaporodtak az újabb 
versek, azonkívül a régi két verses kötet darabjain 
is szükségesnek látott megtenni egyes javításokat 
s elhatározta, hogy a két régi kötet jobb darabjait, 
melyek szerzőjök későbbi bírálatát is kiállották 
és az azóta készült költeményeket, melyeknek jó 
része az egykorú szépirodalmi folyóiratokban már 
megjelent, egy közös gyűjteményben bocsátja 
közre, mely az ő egész addigi költői munkásságá
nak tárháza legyen; és az 1881. év elején meg
jelennek két díszes kötetben, a költő arczképével, 
872 lapnyi terjedelemmel a Franklin-társulat 
kiadásában Lévay Összes költeményei.



Az Ö sszes Költem ények.

A Lévay költészetét vizsgáló kritikus előtt nagy 
megállóhely az Összes Költemények, de úgyszólván 
az egyedüli hely is, mely érdemes a megállásra. 
A szóban forgó gyűjtemény előtt nincsen hol meg- 
állanunk, mert hiszen az Összes Költemények a 
korábbi gyűjtemények darabjait is — megválo
gatva — magában foglalja s igy amarról szólva 
természetesen ezek is értendők ; de az Összes Köl
temények után sincs olyan állomás Lévay költői 
pályáján, mely igényt tarthatna a hosszasabb 
megállásra; mert Lévay, ha elég hamar magára 
tudta forditani az olvasóközönség és a birálat 
figyelmét s legelső kísérleteivel már szép reményeket 
keltett sokakban tehetsége irán t: ép oly hamar 
el is érte tehetsége a zenithet, melyen túl számára 
nincs emelkedés, csak alászállás. Az Összes Köl
temények után még jelent meg tőle másik vers
gyűjtemény is: az Újabb Költemények 1897-ben s 
az azóta készült versek mai napig megint szépen

IX.
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felszaporodhattak, de már az 1897-ki gyűjtemény 
is, még inkább pedig az azóta napjainkig elszórtan 
megjelent versek mutatják, hogy Lévay lantján 
a húrok az idővel nem szaporodnak, sőt inkább 
le-lepattan közülök egyik másik. Az Összes Köl
temények sem dicsekedhetnek hang-, szin-, érzés
beli nagy változatossággal, a későbbi költemények 
még kevésbbé. Az Összes Költeményeknek még 
legfőbb szépsége, legnagyobb értéke az a tiszta, 
üde népiesség, mely egyrészt néhány halványabb, 
lagymatag darab közül annál tetszetősebben válik 
ki, másrészt meg a mely Lévayt összekapcsolja 
Petőfivel, Aranynyal, Tompával, mint a népszellem 
költőiségének emezekkel egykorú, ha nem is egyen
rangú képviselőjét; de már az Újabb Költe
ményekből majdnem egészen hiányzik a népies 
jelleg, különösen a népi élet képeinek, alakjainak 
jókedvű, humoros, vidám rajzai, melyek az Összes 
Költemények legsikerülteb darabjai. Az 1897 óta 
megjelent legújabb versekről pedig még inkább 
el lehet mondani azt, a mit az Újabb Költe
ményekről mondottunk: ezekben már nagyon fel
tűnő az egyhangúság tárgy és hang tekintetében 
egyaránt, a sok vers jóformán mind csupa elégia, 
melyek külön külön igen szépek, de együtt nem 
egyéb, mint egy mélabus érzésnek szüntelen való 
éneklése. A verselő ügyesség ezekben még talán 
magasabbfoku, mint a korábbiakban s a dallamos 
alakok szempontjából szebbnél-szebb verseket olvas-
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hatunk Lévaytól legújabb időben is, de hiába 
keressük ezekben azt az élénkséget és népies 
zamatot, mely ifjabbkori költeményeinek java
részét oly vonzókká teszi. A s z ív  érzelmeinek 
helyét újabb verseiben elfoglalja az elmélkedő fő 
tanítása s mindenesetre az e nemű, bölcselmi 
költemény terén manapság is hatásos darabokat 
alkot, de ezek sem olyanok, hogy hozzájuk hasonlókat 
már az Összes Költeményekben is ne találnánk. 
Ismételnünk kell tehát, hogy az Összes Költe
mények két kötete maga bemutatja nekünk Lévayt, 
mint költőt, minden jó és rossz tulajdonságával; 
későbbi versei e tulajdonságoknál már inkább 
kevesebbet mutatnak, mint többet; ha tehát Lévay 
költői egyéniségével meg akarunk ismerkedni, 
legfőképen az Összes Költemények anyagára kell 
különböző nézőpontokból fénysugarakat vetnünk.

1.

Az 1848—49 diki szabadságharcz költészete 
szembetűnő különbséget mutat az előbbi forra
dalmak költészetével szemben. Mig pl. a kurucz- 
világ gazdag költészetéből legelső sorban a feje
delem és a bős hadvezérek iránti szeretet, hódolat, 
lelkesedés hangzik ki, a győzelmeket szinte azono
sítják egyes kapitányok vitézségével (a mi nagyon 
kedvez az epikus egységes, kerek előadásnak) addig 
az 1848—49-diki forradalom költészete, legalább 
részben, nem annyira hazafias, mint inkább politikai



90

(talán szabad itt a két fogalmat szétválasztani); 
a franczia forradalom eszméinek hatása alatt nálunk 
is csaknem mindenki republikánus s a költemé
nyek tárgya nem aunyira a vezérek magasztalása 
(hisz a vezér is csak egy »polgártárs*, Petőfi 
egyenesen azt hangoztatja: »tiszteljétek a köz
katonákat !«), hanem a köztársasági eszme dicsőitése 
s ebből folyólag a királyok elleni gyűlölet. Politikai 
agitátorrá lett úgyszólván minden költő (még az 
olyan szelid lelkű emberek is, mint Jókai, Lévay 
stb.), rendszerint lemondva verseikben a művészi 
és költői szempont uralkodásáról. Költőiség szem
pontjából a kurucz világ irodalma határozottan 
felette áll az 1848—49-diki szabadságharczénak, 
mert amabban legtöbbször költői gyöngéd érzelem 
nyilatkozik s szilajabb hangú darabjainál is csak 
a kifejezés az Ízléstelen, goromba, nem pedig az 
érzés ; ellenben az 1848—49 diki lirai költészet 
nagy része valósággal politikai, forradalmi elméletek 
szolgálatában áll. Petőfi a »Kespublica, szabadság 
gyermekéiről énekel, Lévay sem egyik vagy másik 
rossz király ellen versel, hanem általában »a király« 
ellen; azt mondja egy helyen: ha ő király volna, 
nyakát hóhérpallos alá adná, mert nem érdemelne 
egyebet; majd egy másik versében előadja, hogy 
egy király, halála után, hiába zörget akár a menny
ország, akár a pokol kapuján, sehova sem eresztik 
be1 . . . Sietünk megjegyezni, hogy Lévaynak e

1 Lásd Népbarát 1848. 24. s z . ; Nemzetőr 1848. 22. szám.
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versei nincsenek benne az Összes Költeményekben, 
sőt az 1852-diki verskötetben sem találhatók meg, 
mert Lévay maga is kihagyandóknak Ítélte később 
őket; mindazáltal — ez lévén az első alkalom, 
a mikor Lévay költészetéről részletesebben szól
hatunk — megemlékeztünk ama versekről is, 
jelezve azt, hogy senki sem zárkózhatik el korának 
eszméitől, a korszellem áramlaitól, a közfelfogás 
irányaitól: a lírikus költő legkevésbbé ; a politikai 
mozgalmak megtermékenyítik az irodalom művelői
nek szellemét is. A költőkre nézve néha szükségesek 
és szerencsések a közélet mozgalmai, ezek nélkül 
sok költő nem jutna el az egyéniségét leginkább 
jellemző eszmék erélyes és hatásos kifejezéséhez; 
azonban nem minden költőre nézve mondhatjuk 
szerencsésnek a politikai eszmények és eszmék 
befolyását; némelyiknek a jelleme, gondolkozás
módja nem igen fér össze az említett eszmékkel, 
de ezek ellenállhatatlan befolyásukat az ilyen 
költőkön is éreztetvén, megmagyarázzák az afféle 
irodalmi termékek keletkezését, melyek szerzőjük
nek nem igazi, állandó természetök alapján szü
letnek, hanem idegen eszméktől való túlságos, de 
ideiglenes befolyásoltságnak köszönik létezésüket 
s néha alig vehetők komolyan, ha ismerjük a 
szerző igazi egyéniségét.

Ez az irány és eszmekor természetesen a rend
kívüli eseményekkel együtt elenyészik; Lévaynál 
nem is volt egyéb, mint Petőfi túlzásainak hatása
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egy másik fiatal lélekre. Lévay Ízléséről s igazi 
egyéniségének felülkerekedéséről tanúskodik az a 
körülmény, hogy effajta verseit csaknem mindet 
mellőzte már az 1852-diki Költemények kiadása
kor is, még inkább megrostálta pedig azokat az 
Összes Költemények rendezése alkalmával, mely 
utóbbi gyűjtemény hazafias tárgyú darabjaival 
akarunk most röviden foglalkozni.

Az Összes Költeményekben található hazafias 
tartalmú versek (egy pár későbbi időből való 
darabon kivül) az I. kötet elején vannak össze
gyűjtve. A szigorú önbirálatot alkalmazó költő 
1848-ban irt versei közül egynek sem juttatott 
helyet az uj gyűjteményben 1849 dikiekből is 
csak kettőnek; a többi mind a szabadságharcz 
lezajlása után készültek, nagyrészt 1850-ben s 
mind a honfi bánat, a haza sorsa felett való töp
rengés kifejezői. A csendes szomorúság jellemzi 
Lévay ekkori hazafias költészetét; mint Arany, 
úgy Lévay se tudott oly erős hittel és állandó 
reménynyel nézni a jövőbe s oly lankadatlan 
hévvel költögetni a kétségbeesett nemzetet, mint 
pl. Tompa. Lévay csak vergődik, töpreng. Vissza
tekint a nagy küzdelem dicsőséges idejére ; mily 
roppant különbség van az »akkor« és a »most« 
között, mily nagyot lépett a vén idő (Akkor és 
most) . . .  A hazának kétségbeejtő helyzetében 
aztán olyan költemények fogannak, mint a Boron- 
gás (1850).
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„El-elgondolkozom, mennyivel jobb volna 
Aludni ott, hol a többiek alusznak . . .“

vagy a Szeretnék változni, mely szerint nem 
bánná a költő, akármivé válnék, csak le tudná 
vetkőzni azt az érzést, mely nem hagyja nyugodni, 
sőt befejezésképen igy sóhajt fe l:

„Óh volnék ma bármi,
Csak magyar ember ne !";

a sivár reménytelenség hangulata szülte még a 
Babiloni vizeknél czimü jelképes költeményt vala
mint a Gyötrődést is. Bizonyos idő szükséges 
ahhoz, hogy töprengései között számitásba vegye 
a jobbra fordulás eshetőségét is, hogy bubánatos 
versét legalább egy-egy felcsillanó reménysugár 
deritse fel végezetül. Itt is bizonyos fokozatos 
átmenet állapitható meg ; a Babiloni vizeknél-ben, 
ha vet is a reménység nagy félve egy egy sugarat 
a költőre, az is »a könny setét hullámaiban 
ég ;« a Magyarok istene utolsó része már hirde
tője az istenben való bizodalomnak, ez pedig már 
a reménység forrása; áhitozik az »égi szép szabad
ság« visszatérése után; elhagyná hazáját s ha 
örömhirt hallhatna hazája felől, nem bánná, ha 
idegen hon földje takarná is aztán [Felhő) . . . 
Egészen ezen hazafias versek közé sorozható a 
De La Grange asszonyhoz irt dal-sorozat;1 hogy 
csakugyan ide kell soroznunk, bizonyltja az a

1 Lásd e könyv IV. fejezetét.
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tény, bogy e költeményfüzért a rendőrség elko 
bozta s egy pár elkeseredett és nagyon őszinte 
szavú verset kitörölt közülök.

Az idő lassan telt, a helyzet nem igen változott, 
ha változott is, tán még reménytelenebbre fordult; 
a Szegény magyar beszédes emléke a költő komor 
hangulatának; kifakadásában azt mondja: „mélyen 
alszik az égben az isten« ; de ilyen hangon mégis 
átallja befejezni a költeményt s végül felkiált, 
hogy: nem, nem alszik . . .

„Tudom én azt, hogy egyszer megunja
S földre szakad villámos borúja.“

Ilyen hangulatkörben mozognak Lévay hazafias 
költeményei. Költői érték tekintetében az Összes 
Költemények különböző fajtái között leghátul 
állanak, annak ellenére is, hogy Lévay csak a 
legjobb darabokat vette be közülök e gyűjteménybe. 
Némelyik vers tagadhatatlanul sikerült, különösen 
borongós hangulatával hat meg egyik-másik, annál 
inkább, minél egyénibb jellegűvé lesz a versben 
kifejezett bánatos érzés. A Bujdosó, Vágy, Felhő, 
s még egy pár a legszivhezszólóbb költemények 
közé tartoznak, de a többi többé-kevésbbé idegen- 
szerüleg hat ránk, mint egy letűnt korszak ter
méke. Az a kirivó s a fejlettebb Ízléssel legtöbb
ször ellenkező hang és stilus, melyet Erdélyi 
János már Petőfiben megrótt s melylyel a »kelmei- 
ség« költői a képtelenségig visszaéltek: itt-ott 
Lévaynál is megüti fülünket ezen hazafias költe-



95

Edényekben; a »magyarok istenéi nek pathetikns 
aposztrofálása teszi a Petőfi-utánzók egyik vissza
taszító jellemvonását s Lévaynál is kellemetlenül 
érintenek bennünket, mint a gyűjteményből kirívó 
versek: pl. a Magyarok istene és a Szegény magyar. 
Elismerjük, hogy ha e versekben ma teljes mű
élvezetet nem találhatunk, ennek oka nem kizáró
lag a költő, hanem részben a tárgy is, mely ma 
már nem időszerű; tény az is, hogy ilyen költe
mény kevés akad a szóban forgó gyűjtemény 
darabjai között; ám az is tény, hogy Lévay mégis 
a hazafias tárgyú költészet terén érezteti leginkább 
Petőfinek nem a legszerencsésebb hatását; csakis 
e nemű verseiben mutat költőnk némi egyezést 
az ötvenes-hatvanas évek verselőinek nagyhangú, 
ízléstelen kifejezésmódjával. Lévaynak talán vala
mennyi többi költeményében együttvéve nincs 
annyi kellőleg át nem gondolt, tartalmatlan kép, 
hasonlat, mint a Lagrange asszonyhoz irt emlék
dalokban s néhány egyéb hazafias versében. . .

Körülbelül ezen fejezet alatt kell megemlékez
nünk Lévay néhány olyan ódájáról, melyek hazafias 
eszmék szolgálatában állanak s magas szárnyalásu 
gondolataik és erőteljes hangjuk előkelő helyet 
biztosítanak számukra a magyar ódaköltészetben. 
A Wesselényi temetésén, Kölcsey sirján, Kazinczy 
Gábornak főképen azért szépek és hatásosak, mert 
az ódái hevület, nemes páthosz mellett is a vers 
kerekségét és az összhangot, mely a műélvezet
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egyik fontos feltétele, semmi sem zavarja. A Dicső 
nap, A vándor világa, Engesztelés az eszmei fenség
nek és kifejezésbeli erőnek megannyi szerencsés 
terméke. Mindazáltal, ha az idetartozó verseket 
(az 1897-diki Újabb Költeményekből is) össze
gyűjtjük és egymásután olvassuk, mintha nem 
találnék meg köztük és bennük azt a változatos
ságot, mely pedig szintén szükséges az igazi 
műélvezet nyújtásához. Pl. az Újabb Költemények
ben Arany János emlékezete, Erdélyi János emlék- 
lapja. Tompa sírjánál, Kölcsey sírjánál mind 
irodalmunk jelesednek emlékét dicsőiti s midőn 
költői munkásságuk és nemzeti missziójuk jelentő
ségét a hálás utód kegyeletével nyugtázza, szinte 
kikerülhetetlenné lesz rá nézve, hogy a rokon 
eszméknek még a kifejezései is itt-ott némileg 
hasonlókká vagy párhuzamosokká ne váljanak. 
A változatosság hiánya különben legnagyobb 
fogyatkozása, általában véve is Lévay költészeté
nek, mely fogyatkozásról még többször kell 
szólanunk; mindjárt az alábbi sorokban is.

2.

Csodálatos egyhangúság van pl. Lévay szerelmi 
költeményeiben. Véget nem érő sorozatban zengi 
szerelemért sóvárgó szivének azt az olvadó, hatá
rozatlan érzelmét, mely olyformán hat reánk, mint 
egy fátyollal eltakart tárgy. Bajzáék óta aligha 
van érdemesebb költőnk, kinek versei között
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ekkora tömegét találnék az egyforma hangulatú, 
egyformán borongós szerelmi elégiáknak. Az Összes 
Költemények első és az Újabb Költemények végső 
darabjainak keletkezése közé majdnem ötven évi 
idő esik, de e félszázad szerelmi tárgyú termékei — 
számításba vehető kivételek nélkül — mind 
annyira rokonok egymással, hogy az 1896-dikiakat 
az 1856-dikiak helyére tehetnők és viszont, a nél
kül, hogy változást szenvedne a gyűjtemény alap- 
hangulata. Mindig, mindenütt sóvárgás valami 
elérhetetlen, eszményi szerető u tán ; se arra nincs 
eset, hogy legalább két olyan vers volna egymás 
mellett, melyek ezen csendes vergődés helyett 
határozottabb, világosabb érzelemről zengenének 
(akár pl. arról, hogy a költő uj ideálra talált, 
tehát boldogságról zenghet, akár a hűtlenség által 
fakasztott heves, indulatos vádaskodásról, szóval 
erősebb szenvedélyről); sem pedig ilyen ötven 
esztendőn át tartó szerelmi bánatnak (s egyálta
lán viszonynak) nyomát a költő reális életében 
nem találjuk, pedig megszoktuk, hogy a lirikusok 
verseikkel saját életük történetét illusztrálják. 
Mindennek emlegetéséről azért nem tudunk lemon
dani,. mert épen ezek alapján akarjuk magya
rázatát adni a szerelmi költemények egyhangúsá
gának, melynek fejtegetése — hisszük — utóvégre 
is bir annyi fontossággal, hogy beszéljünk róla, 
hiszen azt, a mit Lévuy e nemű költeményeiről 
mondani lehet, majdnem épen az egyhangúság

Zsigmond F . : Lévay József élete és költészete. 7
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-— ✓ kérdése meríti ki, ennek alapján kell és lehet e 
versek értékét megállapítani . . .

M_ Lévay az Összes Költemények vége felé, tehát
eléggé meglett korában, mikor annak a bizonyos 
elérhetetlen szeretőnek szépségét isten tudja 
hányadszor énekli, a többek közt igy szól:

„Bájaid virágát dér meg nem ütötte,
Mintha nem is volnál föld gyenge szülötte. .

Bizony, alighanem úgy van, hogy az az esz
ményi kedves, ki után költőnk sóvárog s ki nem 
öregszik az idővel, kinek varázsa nem szűnik az 
évek forgásában: az tényleg bajosan a »föld 
gyenge szülötte“, az nem a külső világban létezik, 
hanem a költő képzeletében, mely a maga kedves 
alakj ait híven megőrzi; Lévay szerelmi elégiái
nak — legalább nagy részüknek — a forrása 
valószínűleg egy érzelmekben gazdag költői s z ív  

ábrándja, mely utóvégre sok szép költemény
nek adott már létet máskor is s egyik jogos 
forrása a költői műveknek, de szinte kikerülhe
tetlenül egyhangúságra vezet. Hogy a Lévay sze
relmi verseiből egy ilyen ábrándkép után való 
epedés hangzik ki, mely eleinte igen homályos, 
határozatlan: sok darab bizonyítja; halljunk pl. 
három versszakot a Szerelmesem-bői:

„Hol van, a kit úgy szeressek,
Mint szeretni vágyom,
Kitől fényét visszanyerje 
Elborult világom ! ? — —
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Hol van, a kit úgy szeressek,
Mint szeretni vágyom,
Ismeretlen kép alakja,
Életem, világom I ? -------

Hol keressem, hogy szeressem,
Vájjon hol találom ?
Van-e ily kép, vagy nem egyéb 
Az egész, csak álom ! ?

A Kétkedés-ben meg épen azt mondja, hogy:

„ Kétség száll meg olykor-olykor,
S Önmagámtól kérdezem:
Múló tűz-e, a mit érzek,
Vagy igazán szerelem ! ?“

nem múló tűz, de nem is igazán szerelem, hanem: 
ábránd, egy nőtlen, magános költő ábrándja, 
kinek szive, ha nincs szerető társa, keres magá
nak ott, hol mindenki ta lál: a képzelet vilá
gában s ezt az ábrándképet, ezt a képzeleti ideált 
keresi egész életében . . .

„Holtomig kereslek fájva,
Mint a puszták délibábja.“

Egyik versében pedig maga a költő is kénytelen 
belátni — bár nem akarja — hogy szerelme 
csak ábránd:

„Ne mondd, ne mondd, hogy tünde álom 
S hiú ábránd ez érzelem,
Hogy lángja mindhiában éget 
S való képét föl nem lelem.

7*
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Ha ábránd, óh, ezt már elűzni 
E percznyi földi lét kevés;
Ha álom, úgy a túlvilágon 
Lesz ebből a felébredés.“

Igenis, holtig tartó ábránd ez az érzelem, mely 
Lévay szerelmi költeményeit szüli. Hogyne ural
kodnék most már egyhangúság e versekben, mikor 
valamennyinek megalkotásában a költő múzsája 
egy phanthom, melynek »bájai virágát dér meg 
nem ütötte«, mely nem jön közelebb, nem vál
tozik s a melyet költőnk holtig keres fájva, »mint 
a puszták délibábja« . . . így igenis érthető azon 
érzés- és hangulatbeli egyformaság, mely nem 
egyéb, mint egy soha nem változó, soha el nem 
érhető, légi ideál után való ábrándos vágyakozás. 
Ha ez igy van, ezzel Lévay szerelmi költészetének 
értéke is meg van határozva; wl egyhangúság 
nemcsak itt, hanem Lévay másfajta verseinél is 
az a nagy hiba, mely az olvasót mintegy kiábrán
dítja, midőn Lévaynak nem egy-egy különálló 
versét olvassa, hanem költeményeinek valamelyik 
gyűjteményét; mert egyenként kétségtelenül szépek 
szerelmi versei is, hiszen minden érzelmesebb em
berre kellemes hatással van egy egy méla ábrándot 
kifejező költemény, de ha nagy csomó van együtt 
ilyen fajtából, azt már megsokaljuk, megunjuk. 
Legújabb időben készült versei is, melyek egyes 
lapokban jelentek meg, mind nagyon szépeknek 
tűntek fel, mikor olvastuk, az ábrándos érzés, a
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szelíd mélabú bizonyos vonzó varázszsal fogja törül 
lelkünket; de meg lehet jósolni, hogyha ezek 
valaha egybegyűjtve fognak megjelenni, a külön- 
külön szép költemények áldozatul esnek az egész 
egyhangúságának, ügy, hogy talán a gyűjtemény 
ismertetője kedvezőtlenebbül Ítél, mint az egyes 
versek megérdemelnék; mert ismételjük, Lévay 
szerelmi dalai, mig meg nem sokaljuk, igen 
kedveseknek tűnnek fel s művészeti szempontból 
csinos, sikerült s z i r ^  a^mennyi ; nemcsak jeles 
verselés tün+°̂ s ^ rany uanem kerek szerkezet 
és hatásos r^*uA pél ', alig egy kettőről mond
hatni azt, életénél hosszabbra van nyújtva
(Egy kisasszonyhoz Rövid ismeretség). Legszebbek 
közöttük a népdalézerü költemények, épen költőnk 
érzelmeinek ábráéi szerű volta miatt, a mennyi
ben ezen meg#! ekeit érzelmek és helyzetek egy
általában n e^  speciális jellegűek, hanem olyanok, 
hogy minden^elmerengő, fájó szivü, szeretni vágyó 
bús férfi magára illőnek érezheti s a költő hely
zetébe magét könnyen beleképzelve, a dalba szövött 
ábrándokkal szívé megtelik s ama dalok, mint 
csaknem mindnyájunk ábrándos érzelmeinek kpltői 
kifejezései, a nóta szárnyán közös kincsesé vádnak. 
Hogy Lévay szerelmi dalainak egy része mily 
közel áll a nép nótáihoz, arról még majd szólunk 
alább. A népköltészettel való rokonság közel hozza 
Lévayt a népies költőkhöz ; a tehetség- és hangulat
beli gyakori egyezésektől eltekintve, pl. az Isten
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tudja czimü vers a szerelmes szív sorsára vonat
kozó alternatíva tekintetében igen emlékeztet Petőfi
Megfagy a szív, ha nem szeret kezdetű rövid 
reflexiójára; a Bübáj gyönyörű sorai pedig:

„Nem barna fürtöd vitte véghez,
E fényben omló habfodor

egy másik népies költőnek Burnsnek bájos versét 
csendítik fülűnkbe:

Az uralkodó tehetségről (faculté maitresse) 
szóló elméletre gondolva, Lévaynál tréfásan ezen 
elméletnek a fonákját alkalmazhatnék: az ural
kodó hiba vagy fogyatkozás elméletét, mely fogyat
kozás Lévay tehetségének mivoltát legjobban meg
határozza. Aligha szükséges megjegyeznünk, hogy 
ez a fogyatkozás nem egyéb, mint a tehetség sok
oldalúságának, a változatosságnak hiánya, vagyis

Sem őzi termeted növése,
Mely karcsú nádként lengedez, 
Sem lépted kőinjgv Jgbbenése 
Ah!^a c s q ^ 5 ^ b ^  ker(

De a mi rajtad egy^ő.V ig0T> 
Szived, lelked sugára a z* ^ —

„It is na, Jean, thy bonnié face,
Nor shape, that I admire,
— — But, dear as is thy form to me, 
Still dearer is thy mind.*

3.



103

az a sokat emlegetett egyhangúság . . .  Lévay 
lírikus költő; a lírikus költő pedig a külső világot, 
a természetet csak annyiban érzékeli és rajzolja, 
a mennyiben az az ő sajátos képzetkapcsolódásai
nak megfelel; nem annyira a külső tárgyakat, 
hanem azt a hatást festi, melyet azok az ő kép
zeletére gyakorolnak. Lévaynak a képzelő ereje 
igen mérsékelt, minthogy pedig a költői alkotá
soknál egyik legfontosabb szerepe a képzeletnek 
van, már akár a lírai, akár az epikus fantáziának 
(v. ö. Petőfi és Arany képzelő erejét), a csekély 
képzelő erejű költőnél nem is találhatjuk a külső 
világnak azt az ezer alakban való »életre keltését«, 
a megszemélyesítésnek azt a rendkívüli mennyi
ségét és változatosságát, melyet a Petőfi-féle magas 
röptű képzelettel megáldott költőknél lelünk. Lévay 
sem versenyezhet korántsem e tekintetben Petőfi
vel, de e nemű képzelő ereje azért mégis sokkal 
nagyobb, mint a fantáziának az a fajtája, mely 
a legbehatóbb, legpontosabb szemléleten és emlé
kezeten alapszik s a melyet nálunk leginkább 
Aranynál csodálhatunk. Ez utóbbi a külső ter
mészetet úgy igyekszik festeni, a mint az a való
ságban van s épen a legkisebb részleteknek is 
bámulatosan hű megfigyelésével nyeri el a babért 
(gyönyörű a Buda Halálában a vihar keletkezésé
nek szemléletes leírása stb.); ebben a tekintetben 
Lévaynál még kísérleteket sem igen találunk; 
ő különben is lirikus s a képzelő erőnek inkább



104

azzal a fajtájával dolgozik, mely nem az apró rész
letek pontos rajzával akar jeleskedni, hanem a külső 
világ jelenségeit az ő egyéni képzetvilágában meg- 
fürösztve mutatja be s e rajzok nem hűségük 
által, hanem épen újszerűségük, szokatlanságuk 
által tűnnek ki. A képzelő tehetségnek ez a módja 
is igen fontos a költőre, mert a külső világ fes
tésének a módja sokszor biztosabban megha
tározza valamely költő tehetségének irányát, 
mivoltát mint bármely egyéb körülmény. Tompa 
valószinüleg azt hitte magáról, hogy ő epikus 
költőnek született, mi azonban — csupán ter
mészetrajzolásának módja alapján is — ráolvas
hatjuk, hogy ő bizony lirikus. Vajda János is 
Írhatott volna még akár tizannyi elbeszélő költe
ményt, mint a mennyit irt, azért ő mégis alanyi 
költő maradna. A lírai képzelet eredménye a 
versek romantikus jellege szokott lenni (az erdők 
zúgásában szellemek beszédét vagy szerelmesek 
suttogását vélik hallani stb., stb.) s e tekintetben 
Lévay messze elmarad Petőfi és Vajda János 
mellett, bár idevonatkozó példákat Lévaynál is 
találunk s minthogy a köztudat még a valónál 
is kisebbnek tartja a Lévay képzelő erejét, muta
tóba hirtelen összegyűjtjük az Összes Költemények
ből azokat a megszemélyesítéseket, melyeket egy 
természeti tárgyra: a »nap«-ra, e fénylő égi testre 
vonatkoznak s a melyek érdekesen bizonyítják, 
hogy a lírai képzelet Lévaynál eléggé élénken és
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sokféleképen működik a nap látásakor, hogy mily 
különböző dolgokkal hasonlitja össze a napot. 
Például a téli nap egyik versben úgy szerepel, 
mint a halál ^zeme, melylyel a halál a szivekbe 
lát (A tél haragja); a nap a föld régi szerelmese 
s mikor a tél kezdetén a földtől eltávozik, a föld 
szive a hűtlen szerető utáni bánatban megszakad 
s a tél a földre halott-ruhát ad (Megsárgult a 
levét); őszszel a nap távolabb jár, föllegekkel fedve, 
mosolyogni, ha van is, nagy ritkán van kedve, 
jókor fekszik, későn kel s akkor is oly bágyadt, 
hogy el kellett hagynia a nyugalmas ágyat {Őszi 
táj); az őszi nap busán néz az aradi vártömlöcz 
ablakára (Az aradi nap); néha a nyájas őszi nap 
biztatón is tekint a búskomoly vidékre (Őszi kép); 
télben a nap, az ég királya, rövid útját busán 
járja, leteszi fejéről sugárkoronáját (Falun); tavasz 
közeledtével azonban megint üditően tekint szét 
a királyi nap (Közelgő tavasz); nyáron a nap, mikor 
lepillant az égről, pillantásaival erőt önt a költőbe 
(Gyógyíts meg); sőt néha annyira lángol, hogy a 
föld alig tűri már (Lángol a nap); mikor aztán 
elfárad — mert hiszen a nap is elfárad — akkor 
lángszekerével nyugalomra mégyen (Alföld) . . . 
Az effajta megszemélyesitések ép oly fontosak, 
lényegesek a lírikusokra, mint az invenczio, az 
érdekes mese-szövés az epikusokra, regényirókra 
nézve. S bár az effajta képzelő erő sem valami 
magas röptű Lévaynál, mindazáltal e tekintetben
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még sem oly nagy az egyhangúság verseiben, mint 
a minőt az előbbiekben láttunk.

A képzelő erőnek az a másik fajtája, mely a 
pontos szemléleten alapul s mely a legapróbb 
részleteknek is hű leírásával teljesen meg tudja 
adni a leirt tárgynak vagy jelenetnek a valóság 
látszatát, — már sokkal csekélyebb mértékben 
van meg Lévay tehetségében ; ám Lévay helyesen 
meg is tudta Ítélni eleitől fogva saját tehetségé 
nek a természetét s hosszabb elbeszélő költeményt 
nem irt, mindössze kettőt, mely hosszabbnak 
nevezhető ; az egyik 58, a másik 37 versszakra 
terjed (ez utóbbihoz még 46 bevezető sort kell 
számítani). Ezt a kettőt is jobb lett volna meg 
nem Írnia. Az első (A vadon tündéré) már nincs 
is benne az Összes Költeményekben, azért bővebben 
nem is foglalkozunk vele, csak megemlítjük, hogy 
az epikus fantázia itt nem valami jogos módon 
nyilatkozik, mert nem valóságos szemléleten alapul, 
t. i. Lévay, ki az ország határán túl soha nem 
volt, »ohne Genierung« rajzolja a tenger bömbölő 
viharát, a hajótörés borzalmait stb., a nélkül, hogy 
valaha látott volna tengert, az ilyen fantázia nem 
egyenes szemléleten, hanem olvasmányokon alap
szik. A másik hosszú költemény az Elpusztult ország 
(Összes K. II. kötet) lengyel népmonda után 
készült; a pompa és fényűzés pusztító hatását 
rajzolja Lévay ebben a hosszú és unalmas allegó
riában ; maga a tárgy, a mese is idegen, a Visz-
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tula mellől való, a szörnyen hosszadalmas előadás 
ilyen versekben, hol megszemélyesített fogalmak 
szerepelnek, különösen fárasztó. Szerencsére nem 
is próbálkozott Lévay többet e nemben, melyhez 
nincs tehetsége s nagyobb sikerrel működött a 
népies románcz és életkép terén, itt sem azért 
ugyan, mintha az epika bármely kisebb fajtájában 
valami különösebb tehetséget árulna el, hanem a 
tárgy és előadásmód népiessége miatt. A népies 
vonás az, mely — mint az Összes Költeményekről 
szóló fejezet bevezető soraiban is mondottuk — 
Lévay költői tehetségének legszebb, legrokonszen
vesebb vonása s ennek üdeségével, természetessé
gével sikerültté tudja tenni minden olyan versét, 
melyben tehetségének emlitett vonása nagyobb 
mértékben nyilatkozik. Annyira eltanulta a nép 
eszejárását, gondolkozásmódját, beszédét, a nép- 
költészet naivitását, hogy népies dalai közül egyik
másik egészen átment a nép ajkára nótaképen 
(pl. »Száraz ágon vad gerlicze turbékol . . .«), 
népies románczai és genre-képei közül pedig egy
néhány oly sikerült, mint akár Petőfi hasonló 
fajtájú versei. A románczok közül nevezetesebbek : 
Vitéz Mariska, Öreg ur, Éjjeli kép, Hegyen-völgyön 
túl, A ló és lovag, Bornemissza Péter, Fehér czicza, 
életképek : Furcsa Balog] Szüretünk, Márton bátya, 
Koldus Peti, Fecske czigány. Sajnálni lehet, hogy 
Lévay nem irt minél nagyobb számmal ilyen 
darabokat, hiszen ezek azok a versek, melyek
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annyira-amennyire ellensúlyozzák a gyűjtemény 
többi részének egyhangúságát s melyek egy kis 
változatosságot adnak a szerelmi költemények 
örökös epedése és a bölcselmi versek azonos 
eszméi között. Az imént emlitett életképek leg
nagyobb része humoros, vidám tartalmú s az elő
adás módjában annyi természetesség, a népkölté
szettől tanult elevenség, könnyedség nyilatkozik, 
hogy e genre-képeket csak dicsérni lehet; még a 
komolyabb hang is, maly ezekben néhol meg
megcsendül, egészen más hatással van ránk, mint 
többi, csupa lirai kesergéseiben; pl., midőn a 
Szüretünk vidám, élénk népségét, a szüreti 
mulatság egyes mozzanatait pompás élénkséggel 
rajzolja, mily kedves és megható a befejezés :

„Csak édes anyámnak 
Felhős itt a képe,
Mivel én jutottam 
Talán az eszéb e!
Ha szép gerezoet lát,
Azt is nekem szánja . . .
Áldja meg az isten,
Mikor nem is várja,
Mikor nem is látja,.“

Románczai is általában derült, vidám tartalmúak, 
némelyiknek hangjába belevegyül a gúny és paj- 
zánság is (öreg ur, Keresztelő, Boldog házasélet), 
mely egy-két helyen a Burnsnél is megtalálható 
finom pikantéria határát érinti. Általában e rövides 
románczok hangja, előadásmódja nem egyszer
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emlékeztet bennünket Burnsnek a modorára ; az 
Öreg ur, Pusztafalvi malom olvasásakor önkénte
lenül is a hires skót népköltőre gondolunk, kit 
Lévay oly szeretettel tanulmányozott, forditott, 
ennélfogva nem tarthatjuk különösnek, ha tanult 
is valamit tőle . . . Lévay románczainak főképen 
Ízléses, rendkívül költői, minden groteszktől ment 
előadása érdemel dicséretet; a Rózsa könyje egyike 
a leggy öngédebb, legbájosabb költeményeknek, 
konkrétebb és szebb Tompának akárhány virág
regéjénél.

Az elbeszélő költemények között több olyan van, 
melyekben Lévay — úgy látszik — balladát akart 
írni. Ilyenek pl. A hős gyerek, A szerelmes betyár, 
A sajka, Siralomház, Szép hajadon, Romok felett. 
Az első a legfiatalabbkori versek közül való, mind- 
azáltal elég mozgalmas, a versforma is balladához 
való, a refrain is hatásos ; a többieknél azonban 
majd mindenütt meg kell rónunk a hosszadal
masságot, az elnyújtott előadásmódot. A Sajka 
egész I. része felesleges, a verset a II. részszel 
lehetne és kellene kezdeni; a Szerelmes betyárban 
is a bevezetés maga akkora terjedelmű, mint a 
költemény további része; a Szép hajadonban 
felesleges az utolsó versszak; a költemény meséje 
az, hogy az erdőben eltévedett alvó leányt egy 
haramia — minthogy elcsábítani nem tudta — 
tőrével leszúrja; a leány három barátja siet az 
erdőbe; az első a vérben heverő leány láttára
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mindjárt mély ájulásba esik, a második csak 
gyilkos üldözésére gondol, —

»Harmadik odalép 
A szép lányhoz nyomban.
Bekötözé sebét 
S ápolgatja ottan,
A három közt vájjon melyik 
Szerette legjobban!

Világos, hogy ezzel a versszakkal kellett volna 
a költeményt befejezni, mert minden olvasó tudja 
és kiegészíti magában, hogy a három közül melyik 
érdemli hát meg a leány szerelmét; Lévay azonban 
még egy versszakkal megtoldja a verset s ezzel 
csak csökkenti a hatást. A most emlitett versek 
azért sem válnak be balladáknak, mert lélektani 
mozzanatok feltüntetésének, általában az egyes 
részek közötti szoros kapcsolatnak s a tömörségnek 
majdnem semmi nyoma sincs. Csak az olyan kisebb 
elbeszélő költemények terén tud Lévay értékes 
darabot alkotni, a melyekben szerkezettel és jellem 
fejlesztéssel nem kell bajlódnia; igazi balladát nem 
tud Írni, mert költeményéből vagy lirai vers válik, 
vagy románcz, vagy genre-kép, de ez utóbbiak 
terén aztán, kivált ha egészen népi alapon áll, 
néhány igen ügyes és szép darabbal gazdagította 
e nemű irodalmunkat.

4.
Lévay és Horatius költészete, illetőleg a költé

szetükben megnyilatkozó bölcseim! felfogás több
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lényeges pontban megegyezik és összefügg egy
mással. Ezen összefüggést, a világnézetnek a rokon
ságát semmi esetre sem szabad véletlen talál
kozásnak tekinteni, annál kevésbbé félni olyas 
vádtól, mintha ezt a rokonságot Horatiússzál, a 
bölcsei mi felfogás e hasonlóságát csak bele akarnók 
magyarázni Lévay költészetébe. Épen nem ! sőt 
nagyon természetesnek találjuk azt, hogy Horatius- 
nak nem kis hatása mutatkozik költőnkön. Ne 
feledjük, hogy Lévay ifjúkora a XIX. század 
második negyedére esik, a mikor az ókori (külö
nösen a latin) klasszikusoknak szinte kizárólagos 
tanitása körülbelől csak azon a fokon állott, melyen 
pár évtizeddel előbb, a mikor pedig a Yergilius- 
és Horatius kultusz szinte a tultengés egyoldalú
sága volt. Körülbelől ilyen szellemben nevelte 
még a miskolczi liczeum Lévayt is. S hogy Lévay 
nemcsak mint köteles leczkét tanulta Tibur és 
Praeneste költőjének műveit s tanitotta később 
mint tanár, hanem Horatiust nagyon meg is sze
rette, ennek szellemét, gondolkozásmódját a magáé
val rokonnak érezte s a Horatius életfelfogását 
több tekintetben magáévá tette : hiven tanúskodik 
erről élete és költészete. Horatius két ódáját 
(II. 10. és 16.) le is fordította, a magyar fordítók 
között legszerencsésebben; nem egy költeménye 
elé — kivált öregebb korában — horatiusi idé
zetet tesz (A hámori völgyben, Más ég; más föld, 
Mártonnap után), azonkívül sok költeményében
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megcsendül egy-egy eszme, gondolat, tanács, életelv, 
mely Horatiusra emlékeztet, néha egyenesen tőle 
való; Tompáról irt emlékezésében (Budapesti 
Szemle 1890.) mily szivesen vesz idézetet Horatius- 
tó l.. .

Horatius életbölcseletének leghíresebb és valóban 
leglényegesebb része az »aurea medioeritas« elvének 
magasztaló hirdetése; ajánlja a végletektől való 
óvakodást, az arasznyi élet felhasználását, a tőle 
nyújtott örömök józan élvezését, a jövő esélyeivel 
való nemtörődést, a kétségbeeséstől való óva
kodást stb. Terünk nem engedi, bogy a két költő 
művei között levő minden egyezést jegyzetekkel 
kisérjünk, csak néhány egyező helyet ideirunk 
minden kommentár nélkül: ezekből is meggyő
ződhetik akárki a két költő életfelfogása közötti 
hasonlóságról.

Horatius :
„remittas

Quaerere, nec trepides in usum 
Poscentis aevi pauca. Fugit retro 
Levis iuventas et decor . . .
Non semper idem floribus est honor 
Vernis, neque uno Luna rubens nitet 
Vultu: quid aeternis minorem 
Consiliis animum fatigas ? (Od. II. 11.)

„Quid sit futurum eras, fuge quaerere.“ (Od. I. 9.)

„Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
Finem di dederint . . .“ (Od. I. 11.)
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„Mit aggódó], mit tűnődői, 
Repkedő vágy mért epeszt ?

Vágyakozván a jövendő 
Boldogabb határihoz, 
lm előtted a jelennek 
Nyilt virága hervadoz.“

(M it aggódol ?)

„most, mig körültünk uj virágok nőnek, 
Alijuk együtt útját a futó időnek,
Bánatért örömet cserélve vidámon.
------- És ha ránk borul a hajnaltalan éjjel,
Hagyjuk egymást nyugton pihenni békével
------- Ne is búslakodjunk egymás kedve végett,
Igyunk itt az élet örömpoharából! * ( Sirom felöl.)

„rapiamur amici
Occasionem de die, dum virent genua“ (Epod. 13.)

Lévay:
„Szeressetek gyorsan, siessetek é ln i!“

(Oh mikép szeretnék . . .)

Horatius :
„Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat?“

(Od. I. 18.)
„ 0 ................... M assicum ---------
Tu spem reducis mentibus anxiis 
Viresque et addis cornua pauperi . .

(Od. III. 21.)

Lévay :
„Bor ! bor ! bor ! 
Kedves, édes b or!

Zsigmond F. : Lévay József élete és költészete. 8
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Előtte a setét bánat 
Felderül, vagy fel se támad,
Minden csöppje, minden habja
Csillogó öröm patakja“ . . . stb. (Dal.)

»A bubánatot is könnyű jégre v in n i:
Borba vele szépen s igyátok meg, igy n i!“

(Felköszöntés)

»Igyál ma is, ha tegnap ittál 
S holnap felejtsd el a mait.“

(H ajdani tanítóm )

Horatius:
„Desine mollium

Tandem querelarum . . .“ (Od. II. 9.)

Lévay:
»Bár magamat vérig gyötörjem 
S bus lelkemet izekre törjem :
Abból ugyan kinek mi haszna ?“ (Bölcseség)

Horatius költészetének s ebben megnyilatkozó 
egyéniségének legvonzóbb vonása: a falusi életnek, 
az elvonuló csendes magánynak a szeretete, A lélek 
hajlandóságának ezen irányát tekintve a rokonság 
a két költő között talán még szembeötlőbb, mint 
a minő rokonságot a fentebbiekben láttunk. Lévay 
is egész életével bizonyította és bizonyítja, hogy 
a csendes magányt többre becsüli a nagyvárosi 
zajos életnél; pesti barátainak minden hívása 
ellenére is megmaradott a kis Miskolcz kies vidékén, 
boldogan, habár nem »procul negotiis« . . .* Köl- 1

1 1895. óta valahára csakugyan »procul negotiis.
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tészetének legszebb darabjai közé tartoznak azok 
a versek, melyekben a bükkös rengeteget, a hámori 
völgyet, a »kedves zugot«, szüleinek ősi kertjét, 
kicsi fehér házát magasztalja. Minden további 
beszéd helyett itt is egy pár idézethez folyamodunk.1

Horatius:
„ego lau do ruris amoeni 

Rivos et musco circumlita saxa nemusque.“
(Epist. I. 10.)

Lévay :
„Más keresse a dicsőség 
Fellegtartományait,
Védjen engem sűrű bokrok 
Enyhe, lombos árnya itt.“ (Ide lent.)

Horatius:
„Ille terrarum mihi praeter omnes 
Angulus ridet . . .“ (Od. II. 6.)
„Tibur Argeo positum colono
Sit meae sedés utinam senectae . . (Ibidem.)
„Cur valle permutem Sabina
Divitias operosiores ? . . .“ (Od. III. 1.)

Lévay:
„Órák, napok mélázva folynak 
Árnyában e kedves zugolynak 
Hüsét könnyen elérhetem.

Kényelme bár csekély a háznak, 
Van benne biztos nyugalom, 1

1 Ismétlések kikerülése végett az 1897-iki Újabb költe
ményekből is idézünk idevágó verssorokat.

8 *
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Ha kurta életem patakja
Itt e magányban futna le . . .“ {Órák, napok.)

Horatius:
„Si te grata quies et prímám somnum in horam 
Delectat — —

------- Ferentinum ire iubebo.“ (Epist. I. 18.)

Lévay :
„Jer fussunk e rideg világtól,
Hegyek közé temetve, távol
Keressünk egy szerény lakot! . . .“ {Elrejtve.)

Oly sok a bizonyító példa, hogy szinte zavarba 
jövünk, hogy melyiket mellőzzük, minthogy vala
mennyit nem idézhetjük. Az eddigi párhuzamos 
idézetek is — reméljük — beigazolják, hogy a 
két költő felfogása a földi életre vonatkozólag 
lényegesen egyezik egymással. E rokonságot joggal 
tárgyalhattuk volna még akkor is, ha véletlen 
egyezés volna, annyival inkább helyén való és 
szükséges a párhuzamba állítás, ha látjuk és tudjuk, 
hogy Lévayra egyenes hatással volt Horatius.

A fenti párhuzammal természetesen nem merí
tettük ki Lévay elmélkedő, bölcselmi költészetét. 
A mily érthető a rokonság Horatius és Lévay 
között a földi életről való józan és derült felfo
gás tekintetében, ép oly természetes, hogy köl
tőnk élet- és világnézete más oldalról különb
séget is mutat a Horatiuséval szemben. Csak két 
körülményt emlitünk, melyek mindegyike hatha-
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tós okul szolgálhat arra, hogy a két költő böl
cseleti költészete között erős válaszfal képződjék; 
az egyik körülmény, mely elkülöníti őket egymás
tól, az, hogy Horatius nem keresztyén, Lévay 
pedig vallásos, buzgó keresztyén a szó legneme
sebb értelmében; a másik körülménynek emlit- 
sük meg azt, hogy egy olyan lirikus modern 
költő, mint Lévay, sokkal inkább rabja a han
gulatoknak (ezek pedig változók,) semhogy elmél
kedő költészete örökké az epikureizmus derült, 
könnyelmű tanaitól legyen hangos. Lévaynak 
egyfelől keresztyén vallásossága magával hozza, 
hogy bölcselmi költeményei jó részben a bibliai 
és krisztusi eszmék tolmácsolása és visszhangja, 
másfelől gyorsan hangolódó lirikus természete 
eredményezi, hogy midőn az ember sorsán stb. 
el-elmereng: pillanatnyi hangulata szerint majd 
derültebb, majd szomorúbb konklúziókhoz jut, a 
mint hogy lirikus költőnél ez nem is lehet 
másképen.

Lévay most tárgyalandó bölcselő költészetének 
főjellemvonása is az, a mit már láttunk fentebb, 
t. i. bizonyos »középszer«, a tulságtól való óva- 
kodás, csakhogy ezen középszer tanitása itt egé
szen más szinezetü, sokkal több erkölcsi tarta
lommal, mint az előbbiekben és sokkal komo
lyabb, sokszor nagyon is komoly, hangulattal. 
Nagyobb részükben mély vallásos érzés és keresz
tyén hit nyer kifejezést, úgy hogy némelyik
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odaillenék akármely keresztyéni imakönyvbe. Az 
ilyen költemények vannak a legszorosabb kapcso
latban minden költőnél magával a költő egyéni
ségével ; s ez a körülmény, a mint egyrészt a 
legszebb világításba helyezi költőnk vallásos, 
nemes jellemét, másrészt természetszerűleg kivánja 
a Lévay és Arany közötti hasonlóság megemlíté
sét, mely hasonlóságra könyvünk legelején czéloz- 
tunk. Ha igaz, hogy a bölcselmi költeményekből 
lehet legbiztosabban következtetni a költő egyéni
ségének mivoltára nézve, ha továbbá meggyőző
dünk arról — a mit igen röviden alább bebizo
nyítani iparkodunk — hogy Lévay és Arany 
effajta költészete jelentékeny egyezést mutat egymás
sal : ezekből következik, hogy egyéniségük, világ
nézetük szintén közel áll egymáshoz. Hogy elmél
kedő költészetük rokon egymással, azt hálás fel
adat volna részletesen kimutatni; mi azonban itt 
is csak egy két példára, idézetre hivatkozhatunk. 
Arany az ő Enyhülés czimü szép versében igy 
tanit bennünket:

„Fájdalom a boldogságnak
Egyik alkatrésze ; -------
Az örömnek levegőjét 
Megtisztítja bánat . . .“

vagy m ásutt:
„Keserűből jön az édes,
Édesből a keserű;
Rekkenő nap nyugta kétes,
Szebb, borúra várt derű.“ (E x  tenebris.)
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Egészen ezek az eszmék visszhangzanak Lévay- 
nál is, nem kevésbé szép költeményekben.

„Édesebb az öröm íze 
Bánat és keserv után 
És az örök változásban 
Bátorító biztatás van,
Értened kell azt csupán.“ {Biztatás.)

Igaz, hogy Arany elmélkedő versei tulnyomólag 
komorabb, pesszimisztikusabb hangulatúak, de az 
ilyen borús hangulat Lévayt is meg megszállja 
(Töprengés, Hiú remények) — hiszen azért lirai 
költő ! — s itt is egyezővé lesz Aranynyal, vala
mint jellemöknek azon vonásában is teljesen meg
egyeznek, hogy a csendes magányosságot mind
ketten sokkal többre becsülik, mint a zajos ünne- 
peltetést, lélek-ölő feltörekvést és ranghaj hászást; 
sok költeményük és levelük bizonyítja ezt. A 
különbség köztük csak az, hogy Lévay meg is 
valósította eszményét: viszatért örökös tartózko
dásra a szép Borsodba, hol életbölcseleti elveinek 
teljesen megfelelően éli az ő hosszú életét, máig 
jó egészségben; Arany ellenben csak vágyakozott 
azon kis független nyugalom után, »melyben a dal 
megfoganhat,« — de soha el nem érte.

5.

Taine hires elméletének, a milieu alakitó befo
lyásának igazságát, legalább bizonyos fokig, senki 
kétségbe nem vonhatja; s mi is elejétől fogva



120

súlyt helyeztünk azon irányító hatások lehető 
feltüntetésére, melyek főkép a környezet részéről 
befolyásolják azt az egyént, kit ezen környezetből 
kiemelve megfigyelni s fejlődésének fokozatosságát 
és szabályszerűségét kimagyarázni törekszünk.

Figyeljük meg a Lévay József i környezetét;« 
azt a milieut, mely költőnk hajlamainak, tehet
sége irányának kialakulására döntő befolyással 
vala. Ez a környezet — költőnk első feltűnéséig 
— szűkebb értelemben a családi kör, tágabb 
értelemben a szülőföld, a környező vidék.

A szülők hatásának elősegítő voltát fiuk népi 
jellemének kialakulására nézve felesleges hosz- 
zasabban bizonyítgatni, mert könyvünk elején már 

megemlítettük, hogy Lévay Péter és Dobai Szabó 
Juliánná tősgyökeres magyar alakok, mindkettő 
tipikus népi jellem; öltözetük, életmódjuk, ennek 
minden nyilvánulása, olvasmányaik (Csokonai, 
Kisfaludy ak1 stb.) hathatósan bizonyítják ezt. 
Hiszen Lévay József és Arany János bölcselő 
költészetének hasonlóságát a két költő fiatalkori 
élményeinek, benyomásainak hasonlóságából ma
gyaráztuk, ezt pedig ismét a két szülői környezet 
azonosságából; már pedig az Arany János csa
ládja köréről (és igy a Lévay éról) senki se fogja 
mondani, hogy nem népies. Igen, Lévay is, mint 
említett nagy kortársa és testi-lelki barátja, ott
hon, a szülei háznál kizárólag az igazi népi nyelv-

1 Pallas Nagy Lex. Budapest, 1895. XI. kötet. 464. lap.
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ben, szokásokban, erkölcsökben és hagyományok
ban nevelkedett, tehát — szellemi táplálékra 
gondolva — ép úgy a nép emlőjén táplálkozott, 
mint szülei és mint hasonló környezetben felnőtt 
kortársai: Petőfi, Arany, Tompa.

Ez a tétel igaz marad, ha nemcsak a családi, 
hanem a tágabb környezetet figyeljük is meg. 
A népi jelleg, népies szellem szempontjából aligha 
találnánk tipikusabb és kedvezőbb vidéket költőnk 
szülőföldjénél: a Sajó völgyénél. Kerékgyártó Elek, 
Tompa Mihály költészetéről Írván,1 mint Tompa 
egész költői jellemének kialakulására egyik leg
fontosabb körülményt említi meg, hogy Tompa 
Borsodban született, hogy népi szellemének ala
kulására mennyire kedvező volt egyfelől a ter
mészet szépsége, másfelől a tősgyökeres magyar 
nép, ennek regéi, meséi, dalai . . . Lévay is Bor
sodban született, a sajóparti kies fekvésű Szent- 
péteren,2 ép’ oly dalos, költői természetű nép 
körében, mint Tompa s hogy mily erős és jóté
kony hatása lett ennek a körülménynek költőnkre, 
azt kisértjük meg az alábbiakban ismertetni.

Lévayra különben a Taine-féle milieu másik 
alkatrésze: a korszellem is kedvező hatást gya
korolt e tekintetben; a korszellem — nemcsak 
hazánkban, hanem a nyugati külföldön is — a

1 Figyelő  VI. 1879.
2 Lásd Sajószentpéter költői leírását Lévay Gyermek

korom tanúi I I .  ez. versében. Összes Költ. II. k. 394. lap.
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demokratizmus diadalát, a népjog és nép-szellem 
érvényre jutását eredményezte; a szabadsághar- 
ezok a nemzetek nagy egyetemét, mint »népet« 
igyekeztek felszabadítani a kény uraság igája alól. 
E korszak összes nagy költői a népi szellem 
hatalmas kifejezői voltak.

A nép költői szellemének termékenyítő hatását 
Lévay nem a regék, mondák, szóval nem az 
elbeszélő költészet terén érezteti első sorban, mint 
Tompa, hanem a dal terén; igazi »művészi nép
dalokat« ir. »A műköltésnek . . . különféle . . . 
törvényei vannak, melyek közül némelyeket maga 
a műköltés is megsokalt és mellőz; — — a nép
költés . . .  az marad, a mi száz évek előtt vo lt. . .  
A tanok elvesztik uralm ukat: de az emberi 
érzések . . . soha ki nem pusztulnak, végkép ki 
nem irtodnak.«1 Lévay számos dala is azért 
örökké vonzó, mert egyéni sajátságok, különös 
gondolatok, speeziális érzelmek helyett az emberi 
szív általános és örök érzésein alapulnak tartal
milag s az örök szép érzésén alaki tekintetben. 
Igaz, hogy az emberi s z ív  sokféle érzelmeinek 
korántsem egész világa tárul fel előttünk, a vál
tozatosság nagyobb foka itt is csak előnyére 
válnék e népies daloknak, mindazáltal itt már 
legalább nem csupán örökös szomorú epedéssel, 
bánatos merengéssel találkozunk, hanem a s z ív

1 Imre Sándor: A népköltészetről és a népdalról. 1900. 
Olcsó Könyvtár. 1148—1152. sz. 38. lap.
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vígabb érzelmeivel, fel-felkerekedő jókedvével i s ; 
s mig Lévay egyébfajta szerelmi versei elevenség 
és valószerüség tekintetében messze elmaradnak 
pl. Tóth Kálmán e nemű költeményei mellett is, 
addig a népies dal terén egyedül Petőfi mnlja 
felül, más senki, se Tompa, se Arany, se Tóth 
Kálmán. Lévay is ép úgy jár el, mint Petőfiék; 
a nép naiv dalköltészete alapján, ennek forrásából 
táplálkozva, az örökértékü tartalm at: az érzést 
művészi vagy művészibb alakban fejezi ki, mint 
a sokszor pongyola népköltés; sőt gyakran — 
ugyancsak Petőfiékhez hasonlóan — még az alak, 
előadásmód pongyolasága tekintetében is utánozza 
a népköltészetet s az ilyen dalok egyikét-másikát 
át is vette a nép s mint sajátját dalolja, a nélkül, 
hogy a szerző kilétére kiváncsi volna.

így Lévaynál megtaláljuk a magyar népdalok 
érdekes és jellemző bekezdést formáit. Népünk 
dalaiban nagyon gyakori a lelki világnak, a szív 
érzelmeinek kapcsolatba állítása a külső világ 
egyes tárgyaival vagy jeleneteivel s ez utóbbiak 
kezdik a költeményt, hozzájok csatlakozik aztán 
a tulajdonképeni tartalom. Néha ez a kapcsolat 
igen laza, homályos, sőt néha egyáltalában nem 
tudjuk kitalálni a dal tartalma és a dal kezdete 
közötti összefüggést. Mindegyik esetre bőségesen 
hozhatnánk elő példákat Lévay népies dalaiból; 
itt azonban meg kell elégeednünk egy párnak 
idézésével:



„Mit ér a fa, ha rossz fajta,
Ha virág se nyílik rajta?
Mit ér a mély, hű szerelem,
Ha virága csak gyötrelem?“

(Isten tudja.)
„Fehér galamb száll a levegőbe,
Megy a rázsám, elbúcsúztam tőle.*

(Fehér galamb.)
„Sok a föveny a Sajóban,
Gabonaszem száz csomóban,
Felhő meg a kerek égen :
De több az én ellenségem.“

(Sok a föveny.);

sokszor a bevezető sorok és a többi rész közötti 
kapcsolat laza, nem világos :

„Déli szellő fujdogál a kopáion,
Megüzenem a rózsámnak, ne várjon . . .“

(Déli szellő.)
„Esik eső, csepeg-csurog az eresz . . .
Látom én, hogy szivünk egygyé sose lesz.*

(K is kertemben.)

A népdal bekezdés! módjának egy másik fajtája 
az u. n. anakoluthia, vagyis az az eset, midőn a 
kapcsolat hiánya nem értelembeli, hanem nyelv
tani (pl. egy valódi népdal igy kezdődik: »Debre- 
czeni kerek erdő — Lakik abban szarvas kettő. . .« 
az első sor nem teljes mondat); Lévaynál is van 
erre több példa, ezek közül egy:

„Komámasszony fejketője —
Ha meglátod, szaladj tőle “

(Komámasszony) stb.

124
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Egyéb tekintetben is hasonlítanak Lévay dalai 
a népdalokhoz, a stilus, a kedveskedő, beezéző bájos 
szók használása tekintetében is. »A nép virágnak 
mondja kedvesét«, Írja Imre Sándor említett művé
ben; »erősebben érzi a nép, mi hasonlat van egy 
vasárnapra világos színekbe öltözött vagy legalább 
virító arezu leány és egy szál virág közt.« Lévay- 
nál egész sereggel találunk ilyesmit, epészen azzal 
a kedvességgel, mint az eredeti népdalokban; 
csupán az Összes Költemények I. kötetében a 
virág megszólítás hatszor, a rázsám ötször, a liliom 
kétszer, a gyöngyvirág és az ibolya egyszer*egyszer, 
a galambom hétszer fordul elő.

A népdal, mint ál a'ában a népköltészet, szereti 
a hyperbolákat, naiv nagyításokat; ezt a nép
költési jellemvonást is fellelhetjük Lévaynál igen 
sok helyen:

„Kökényszemed égő parázs,
A derekad karcsú darázs,
Ingó-bingó rózsafa vagy,
Kiviritott viola vagy.“

(Kökény szem.)

„Gyémánt ragyog a maga szemében,
Ragyog pedig éjjeli setéiben — —
Rubinból van picziny ajka vésve,
Csengő ezüst annak csevegése . . .
Termetének nincs e földön párja,
A liljom is elbámul, ha látja.“

(Egy kisasszonyhoz.)
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A dallamosságra is nagyon szép példákat talá
lunk ; midőn az ilyen sorokat olvassuk, m in t:

„ Szövetséget a bánattal sose köss,
Nem lesz a mi elválásunk örökös,“

(Szomorú vagy.)

szinte daloljuk magunkban a verset, annyira tele 
van zenei elemekkel s annyira rokon — ritmus 
tekintetében is — népünk legismertebb dalaival, 
hogy a kedvencz szövegek és dallamok emlékei 
akaratlanul is felébrednek bennünk.

Lévay költészetének és a népköltészetnek egy
mással való rokonságát nemcsak a dal terén lehet 
kimutatni. Rövid elbeszélő versei, életképei Írása
kor is a népköltészet örök forrásából merit Lévay, 
épugy mint nagy népies költőtársai; Furcsa Balog, 
Márton bátya, Hopp uram, Fecske czigány stb. oda 
illenének Petőfi, Tompa, Arany költeményei közé; 
néha mintha egyenesen Petőfi hangját hallanók 
(Pipagyujtó csárda, Furcsa Balog stb.), másutt meg 
mintha Arany Tokjának gyönyörű alexandrinjei 
s tőről metszett, egyszerű kifejezései csendülnének 
fülünkbe:

„Még csak nem is pillant, annyira elnézett:
A hol semmit sem lát, vájjon mire nézhet?“

(A bojtár.)

És igy tovább. Mindent összefoglalva, ismétel
ten hangoztatjuk, hogy Lévay összes költeményei
nek legjavát azok a darabok teszik, melyek a
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népköltészet szerencsés hatását m utatják; s Lévay 
költői jelentőségét épen az a körülmény adja 
meg, hogy a nagy újítókkal, a népies-nemzeti 
irány halhatatlan művelőivel egy időben lát hozzá 
a nép költői szellemének tanulmányozásához, tol
mácsolásához, művészivé emeléséhez. Kár, hogy 
későbbi verseiben mind kevésbbé érzik a hami
sítatlan népköltészet üdesége, természetessége, vál
tozatossága.

6 .
A legelső nagy műveltségű magyar kritikus. 

Kölcsey Írja a következő szép szavakat: »Minden 
iró, ki a klasszikusság magvait keblében hordja, 
bizonyos jókori szerelemmel viseltetik a nyelvhez . .. 
Minden nemzetbeli klasszikus . . . ezen oldalról 
tündökölteti legnagyobb erejét.« Ha Lévayt nem 
számítjuk a nemzet klasszikusai közé, bizony annak 
nem nyelv-tehetsége az oka, sőt ez nagy mértékben 
ellensúlyozza egyéb hibáit is. Valóban Lévaynál 
sokszor a vers sikerét csakis a nyelvezet és ver
selés szépsége tudja annyira a mennyire biztosí
tani ; stílusát, a verselés ügyességét, a dikczió 
művészetét legtöbbször dicséret és koszorú illeti 
meg. Még Toldy Ferencz is az bj Magyar Muzeum- 
ban, egyéb kifogásaival szemben, elismeréssel szól 
Lévay »figyelemreméltó nyelvképességéről« már 
1852-ben. A Pákh és Gyulai szerkesztette Szépirod. 
Lapok 1853. 13ik száma is azt mondja Lévayról
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egyik költeménye alapján, hogy »nyelve szabatos, 
költőileg tömött s azon ép magyar nyelv, mi 
újabb lírikusaink közt neki van leginkább hatal
mában.« Pedig Lévay ekkori verseit nyelvezet 
tekintetében később gondosan átjavitotta, csinosí
totta s igy vette be az Összes Költeményekbe, 
mely gyűjtemény darabjait veszszük most vizs
gálat alá a külső alak szempontjából.

Ha Lévay költői szereplésének irodalomtörténeti 
jelentőségét meg akarjuk határozni, azok közé 
kell őt sorozni, kik a szabadságbarcz előtt és 
alatt diadalra jutott népies-nemzeti költészetet a 
szabadságharcz lezajlása után tovább művelték, 
költői tehetségükkel a nemzetre legjellemzőbb 
népi alapon igyekeztek irodalmunkat művészivé 
emelni, távol maradva a kelmeiség költőinek 
ízléstelen czifraságától, eszmeszegénységétől. S 
valamint ez utóbbi körülmény nem kis érdeméül 
tudható be Lévaynak, úgy mi talán legjobban 
azért szeretjük Lévayt, hogy ő, noha már 1843-tól 
kezdve nyilvánosan versel s noha a latin 
klasszikusokat buzgón tanulja, egyetlenegy hexa
meteres költeményt sem irt s általában antik és 
igy a magyar nép szellemének idegen versmér
téket nem használt; ő mást tanult a klasszikusoktól, 
nem külső formát ; érezte, hogy népünk szellemé
nek a görög-római metrumok nem felelnek meg; 
azért fordította le még Horatius két ódáját is 
(nem úgy mint Szász Károly) rimes modern
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versekben s ezen eljárásért mi Lévayt helyeslőleg 
üdvözöljük.

Ha most egy pillanatra eltekintünk a verselés
től s a nyelvet, a stílust önmagában nézzük: a 
népies zamat természetesen a népdalszerü költe
ményekben mutatkozik legjellemzőbb módon; de 
azért nem kizárólag itt mutatkozik, hanem a 
genre-képekben, románczokban s más tersekben 
is. Az ide bizonyságul szolgáló költeményeket — 
nagy számuk miatt — bajos volna elszámlálni; 
egy pár szempontot az előbbi fejezetben meg- 
viJágositottunk. Kénytelenek vagyunk csak egy 
néhány olyan kifejezés idézésére szorítkoznunk, 
melyek igazán a nép szókincséhez és beszéd
módjához tartoznak, némelyik egészen népi speczia- 
litás a Sajó vidékéről, bár ilyen csak egy-kettő 
fordul elő . . . Mily népies íz és természetesség 
nyilatkozik az ilyen kifejezésekben:

„Jó kedvének harag a szomszédja.“ (Márton bátya.)
„Rajta is ám a látatja.“ (Fehér czicza.)
„Melyben egyik hajszra megy,
A másik meg csára“ (Buzdítás)

mikor a furcsa tyűkről azt mondja, hogy »csupa 
tiszta szemmel él«, ez igazi, tősgyökeres, magyaros 
beszéd, a nép szokta a szem szót gabonaeledel 
értelmében használni. Mint említettük, előfordul 
néhány tájszó is, pl. uHuritja a vén czimbalmost« ; ^
pitlekö, völgy teher, cseplye, marha-pőcsik, mezgerlőy 
kuncsorogva stb.

Zsigmond F, : Lévay József élete és költészete. 9
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Szóval a nyelvezet magyaros és népies; a 
magyarosság elleni egy pár vétséget vagy a rim, 
illetve versmérték okozza (pl. »S vitetem a más
világra másnap«) vagy az akkori általános nyelv- 
használat, széltében szokásos latinizmusok ; pl. a 
tárgyeset latinos használata:

„Nem féli a veszélyt,
Nem rettegi a vért . . .“

(az ilyen latinosságot még Arany Tokjában is meg
találjuk : »Futá minden ember a bizonyos halált«). 
Másik latinosság Lévaynál a feltételes mód haszná
lata a latin mondat-alárendelésnek megfelelően; pl.

„Három éve esdeklem immár 
Hoznátok  emléket nekem . .  .*
„Szemembe tűnt, hogy megkeresném.“
„Állna meg egy szóra.“

Ha most már a költeményeket a verselés tech
nikája szempontjából nézzük, első sorban meglep 
bennünket a versalakok és strófaszerkezetek nagy 
változatossága. A mit a tartalomban hiába kere
sünk, t. i. a változatosságot, azt nagy mértékben 
megtaláljuk a külső alak terén s Lévay a tartalom
nak sokszor ismétlődő, azonos voltát gyakran a 
versalakok különféleségével igyekszik elfelejtetni. 
Nem kevesebb, mint százbatvan különböző vers
mértéket használ; a kétsoros strófáktól a tizenkét- 
sorból állóig mindenik fajtát megtaláljuk a leg
különbözőbb szótagszámmal, a legváltozatosabb 
rimeléssel. Legjobban szereti használni a négy-
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soros versszakot és pedig a 12 és a 10 szótagu 
sorokat; ez a körülmény is a népköltészet hatását 
mutatja; azonban a legkomplikáltabb, legművészie
sebb és legnehezebb versalakokat is legtöbbször 
nagy sikerrel alkalmazza (Akkor és most, Mikes, 
Dal, Láng, Alom és való, Búcsúzó szerelem, Szózatos 
dal, Ó év, Búcsúzó virágok, Az idő patakja, Vihar 
után stb.).

A hangsúlyos modern verselésnél a legfontosabb 
és legkényesebb dolog a rím. Lévay versei a rím 
dolgában sikerültebbek talán mint akármi egyéb 
tekintetben ; még a rímek ellen felhozható egyes 
kifogások sem a rímek rosszaságára vonatkoznak, 
hanem a rímek keresettségére. így például a rím 
kedvéért a leghasonlóbb szókat válogatván össze, 
ha egyik sor az ég (caelum) szóval végződik, 
szinte bizonyosak lehetünk arról, hogy a rímelő 
sor a másik ég (ardet) szón fog végződni; ilyen 
állandó kapcsolatban van egymással a csillag és 
csillog szó, az érte ige és értté névutó, a kétféle 
értelmű monda (»Bz csak mende monda, Mind
egynek ilyen szent fogadást monda«), a két hajlék 
(»Falu szélén kiesi nádas hajlék, Oda tértek, utjok 
arra hajlék«), a kétféle ellenem (»Ellenem szél, csap
kodó hab ellenem, Látom én, hogy mind a világ elle
nem«) stb. Ilyenforma a rím a következő sorokban is:

„S a mit nem tőn ellenség fegyvere,
Szivünkbe tőrt nem önkezünk ver-e ?“

9*
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„S szárnyait, hogy zajt ne költsön, 
A vihar nem adja kölcsön !*

A rím kedyéért néha erőltetett kifejezésekkel 
is találkozunk, pl.

„Ma itt vagyunk, holnap másiitt,
A nap itt is, ott is rám süt

„S holnapután olyan messze vágtass,
Hol eszembe sem jut ez a táras.*

„Mikor a légy s marha-/>öm&
Szörnyen megérezhetőt csip, —

világos, hogy a másutt, váras, pöcsik csak a rím 
kedvéért fordulnak elő -ilyen alakban . . .  Ezek 
azonban csak kivételes esetek, egyébkor csak 
dicséretünket érdemli ki a művészi rímelés és 
ritmus. A Hívogató hoz talán az egész magyar költé
szetben csupán Arany Ártatlan dacz czimü verse 
hasonlítható, mint a dallamosság mesterművéhez. 
Vannak szép alliterácziók :

„Szabad szárnyát ott szabadon bocsátja.“ 
„Tengereken £úl íündér-íáj“ stb.

Találunk szép sorközépi rím eket:

„Koszorúja | széjjelhulla . . .“
„Könyjét sirja | annyi sirra . .  .“ stb.
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Lévay, mint lírikus költő, a képes beszédet 
nagyon szereti, bőven alkalmazza, úgy hogy néha 
meg is sokalljuk, annál inkább, mert néha a 
halmozott képek nem találók, sőt egyszer-egyszer 
értelmetlenek. Némelykor a vers elveszti mintegy 
a költészet varázsát az aprólékosság és szükség
telen abstrakezió m iatt; pl. a Hazafelé ötödik 
versszakja igy hangzik:

„Hegytetőn áll az én házam,
Négy aranykeréken,
Emlékezet- s óhajtáson,
Képzelet- s reményen,“ —

az ilyen szörnyen »pontos«, kipéczézett verset 
senki se találhatja szépnek, legfeljebb a — mér
nökök . . .  Néha a kép nagyon ügyetlen, pl. az 
ilyen hasonlatban:

„Mosolygásod szilaj madárka,
Mely a magasba jár ;

itt-ott pedig egészen homályos, alkalmazása nem 
helyén való; például szolgálhat a Mi száll ott 
czimü költemény, mely ekkép szól:

„Mi száll ott felettem,
Madár e vagy felleg,
Melyek e vidékről 
Más vidékre mennek ? !
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Tán bujdosók álma ,
Tán halottak árnya,
Melyek itt lebegnek 
S villámot terem nek!
Vagy az én lelkem száll,

Viszi a szél szárnya,
Hazám szenvedésit 
Kebelébe zárva?“ ;

ha már a költő egy puszta kérdésből álló költe
ményt úgy kezd, hogy »Mi száll ott felettem?« 
akkor el kell hinnünk róla, sőt bizonyosra kell 
vennünk, hogy költőnk tényleg látott vagy látni 
vélt (testi szemeivel) a magasban valamit, mert 
csak ez esetben gondolhatta azt először madárnak, 
majd fellegnek : no most már egy fizikailag észlel
hető tüneményről olyasmit »hinni«, hogy az a 
bujdosók »álma«, vagy épen az ő saját lelke 
(borzasztó!), — Ízléstelen, dagályos kifejezésnél 
nem egyéb.

Persze ezek az árnyoldalak; de ezeket, mint 
kivételes eseteket, könnyebb volt elősorolni az 
előnyös tulajdonságoknál, melyeknek száma minden
esetre sokkal nagyobb. Nyelvtehetsége Lévaynak 
elsőrendű s ha a régi nyelv tanulmányozása 
nem ismerszik is úgy meg nála, mint pl. Arany
nál, de az élő nyelv kitünően birtokában van, 
mely nem annyira változatosnak, mint inkább 
választékosnak mondható; még ott is, a hol nyel
vezetben is egészen népies, ott is ment marad 
minden póriasságtól. A nyelvezet választékosságára
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való ügyelés későbbi költeményeiben arra vitte 
Lévayt, hogy a népies előadást (s vele együtt a 
népies tárgyakat) mindinkább elhagyja, a mit mi 
sajnálattal látunk s inkább szivesen feláldoznánk 
egy kicsit a stílus finomságából, választékosságá
ból, ha cserébe érte kapnánk erős, zamatos, népies 
stílust.



Hivataloskodása idejének utolsó része és 
nyugalomba vonulása.

Az Összes Költemények-hö\ egy példányt sietett 
Lévay elküldeni Arany Jánosnak. Tartozott vele; 
ugyanis kevéssel előbb, 1879 deczemberében 
Arany a Toldi Szereiméinek egy példányával aján
dékozta meg költőnket, ki ezt deezember 21-én 
azzal a gyönyörű levelével köszöntßjneg, mely 
mindennél szebben és hitelesebben tanúskodik 
arról az eszményien nemes és önzetlen barátságról, 
mely a két költőt egybekötötte ; e levél a Lévaytól 
ez alkalomra irt epigrammával együtt igy hangzik : 
»Kedves szeretett barátom ! Az isten áldjon meg 
azon örömért, a melyet nekem a Toldi Szerelme 
elküldésével szereztél. Tőled, sajátkezű névírásoddal, 
emlékül birnom a gyönyörű példányt, mindig 
emelő és vigasztaló lesz reám, bármeddig élnék is. 
Mert úgy vagyok én teveled, a te személyeddel, 
mintha a magam családi tűzhelyéhez tartozó 
olyan legközelebbim volnál, a ki után a távolból

X .
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egyre óhajtoznom kell. ügy vagyok költészeteddel, 
mint mikor valaki a lapályon fekvő város gőzéből, 
zajából egyszerre az erdős sziklák tetejére hág s 
ott a természet nagy csendességében, az erős 
üdítő levegőtől melle csak úgy feszül, hogy magát 
szinte ifjodni érzi! — Hidd el, bizony én is 
együtt ünnepeltem az ünneplőkkel, bár némán és 
feltűnés nélkül, akkor, midőn műved váratlan 
megjelenését harsány örömmel hirdették a hír
lapok. Oly dicső egy hadicsel volt az, hogy 
azzal felérőt, vagy annak tárgyánál tovább élőt, 
maga Moltke sem birna teremteni. M ert:

„Gyenge virág elhull; hiszen ah! ezt könnyezem én is»
Ifjú tavasz tüntén, a ragyogó szerelem ;
Gyenge virág mit félsz ? . . .  ha a költő éneke zendül,
Újra virulsz s báj ölsz : Toldi Szerelme örök!“1

Mikor aztán 1881 elején megjelent Lévay Két köte
tes gyűjteménye: az Összes Költemények, ő is első köte
lességének tartotta, hogy elküldje egy példányát 
Aranyhoz, ki szintén levélben köszönte meg az aján
dékot 1881 február 21-én. Ez a levél is, melynek 
Írása után nem sokáig élt már Arany, mutatja, hogy 
mily őszinte barátság uralkodott köztük. Ez a 
benső baráti viszony vezette arra a Kisfaludy- 
Társaságot Arany halálakor, hogy az Arany 
emlékét dicsőítő ünnepély egyik főpontjának:

1 Erre válaszolta Arany: Köszönöm a múltkori szép 
epigrammát i s ; de a végét alkalmasint igy gondoltad: 
„Toldi Szerelme öreg / •
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Az Arany* ódának elkészítésével és elszavalásával 
Lévay Józsefet bizza meg. Ifj. Ábrányi Kornél 
szép czikket ir ez alkalommal Lévayról (Pesti 
Napló 1883 okt. 28.), kiről azt mondja, bogy az 
Arany-ódát a hámori völgyben irta Diós-Győrben, 
sokat bolyongott és sokat mélázott, mig meg
találta, a mit keresett, de megtalálta s pedig 
nemcsak azt, a mit ő keresett, hanem azt is, a mit 
a Kisfaludy Társaság várt tőle. Valóban a Lévay 
ódája, melyet Arany emlékezetére irt, egyike a 
legemelkedettebb hangú, megható s egyszersmind 
lelkesítő költeményeknek, Lévay versei között 
minden bizonynyal a legnagyobb szabású . . . 
Az Arany-emlékünnep 1883 okt. 28 án folyt le 
a Kisfaludy-Társaság kebelében; Szász Károly 
megnyitó szavai után, Gyulai emlékbeszéde előtt, 
a közönség által csak hiréből ismert Lévay József, 
egyszerű magyar ruhában lépett a zöld selyem
takaróval bontott asztalhoz és kissé elfogó- 
dott, de világosan érthető hangon szavalta el 
ódáját. így referál az ünnepről az Egyetértés 
másnapi száma s hangoztatja, hogy a Kisfaludy- 
Társaság nem tehetett jobb választást, mint midőn 
Lévayt bizta meg az óda megirásával. Az Arany
ünnepen való szereplése egyrészt jelentékenyen 
emelte költőnk hirnevét a közönség előtt, más
részt még közelebb vitte őt a Kisfaludy-Társa- 
sághoz, ennek belső ügyeihez, vezető embereihez, 
ezek között főképen az elnökhöz : Gyulai Pálhoz,
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kivel mai napig a legmeghittebb baráti viszonyban 
van. Gyulaihoz való ezen barátsága magyarázza 
meg valószínűleg azt is, bogy a Gyulaitól szer
kesztett Olcsó Könyvtárban Lévaytól több füzet 
jelent meg; nevezetesen 1886 ban itt adta ki 
Bozzai Pál irodalmi hagyományait, 1892 ben 
ugyanitt adta közre Carlyle magyarra forditott 
essayjét Burnsról (ugyanebben az évben jelent 
meg Lévaytó] a Kisfaludy-Társaság kiadásában 
Burns költeményeinek forditása külön testes 
kötetben); 1893-ban megint az Olcsó Könyvtár 
füzetei között, Seneca Vigasztalásai.

Ez irodalmi működésre a sóba nem szünetelő 
bivatali tevékenység között kellett időt szakitania, 
mert megyei főjegyzői tisztét a legnagyobb oda
adással végezte 1865 óta, tehát 1890 ben már 
25 esztendeje. Ezt az évfordulót ünneppé tette 
Miskolcz város és Borsodvármegye közönsége; az 
ünnep a közönség óhajtása volt, korántsem az 
ünnepelté, a szerény Lévay József nemcsak hogy 
nem vágyakozott a jubiláris ünnepre, hanem az 
ünnep eszméjének felmerülésekor egyenesen úgy 
nyilatkozott, hogy »a mai korban a tömjénezés 
a kor betegségei közé tartozik«.1 Lévay főjegyzői 
vezetése alatt álló megye azonban ez esetben az 
ünneplést nemcsak méltónak, hanem kötelesség- 
szerűnek tartotta s úgy gondolkodott, bogy a

1 Lásd a Borsod-Miskolczi Közlöny 1890 okt. 9-diki sz.
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Lévay ünneplése: a megye méltó dicsekvése; 
Kozma Andor is úgy végzi ez alkalomra irt 
költeményét, hogy

* Mikor lelkes tűzben ő érette égünk,
Dicsekvés az, — mert ő a mi dicsőségünk.“

Az ünnepély 1890 okt. 10-én folyt le Borsod- 
megye diszközgyülésén, mely kizárólag Lévay 
József ünneplésének volt szentelve, melyen az 
ünnepelt iránti tisztelet jeléül más tárgyak nem 
vétettek elbírálás alá. A vármegye aranytollat 
adott neki emlékül, a megyei tisztikar pedig 
albumot az összes tisztviselők arczképeivel. Az 
üdvözletek elhangzása után Lévay mondta el 
gyönyörű köszönő beszédét. Ez alkalommal az 
üdvözlő versek és egyéb czikkek egész serege 
jelent meg a hírlapokban.

Az ünnepség lezajlása után megint a csendes 
és komoly munka napjai következtek. Folyt a 
főjegyzői munkásság 1894 deczember 10-ig, a 
midőn Borsod vármegye közgyűlése az alispáni 
jogokkal ruházta fel Lévayt, ki az uj tisztségben 
már nem sokáig működött, mindössze egy évig 
s ekkor nyugalomba vonult,1 a megye őszinte

1 Nyugalomba vonulásának csak egyik oka volt az ő 
aggkora, a másik, talán fontosabb ok, a főispán viselkedése 
v a la ; bizonyltja ezt Horváth Lajos főrendiházi tagnak, 
Lévay egyik legbizalmasabb barátjának e sorok Írójához 
küldött levele, melynek idevonatkozó néhány szavát — úgy 
gondolom — habozás nélkül közreadhatom : „Lévayt 1894
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sajnálatára. A. király már előbb a III. oszt. vas- 
koronarenddel tüntette ki Lévayt a közügyek és 
az irodalom terén szerzett kiváló érdemeiért 
(1895 jan. 21.).

végén a megye osztatlan bizalma az alispáni székbe ültette, 
de Miklós Gyula főispán akadékoskodó eljárását nem 
tűrhetvén, 1895 végén megvált attól.



Újabb költem ényei és fordításai,

1.

Szóljunk először az XJjabb Költemények-xö\, mely- 
lyel — sajnos — igen röviden végezhetünk. Ismé
telnünk kell azt, mit a IX. fejezet elején már 
elmondottunk, hogy az Összes Költemények után 
az emlitett 1897-diki újabb versgyűjtemény nem 
jelent haladást, inkább hanyatlást; mert az Újabb 
Költeményekből még inkább hiányzik a változa
tosság, mint az előbbiekből. Nagyon igaz a költő 
őszinte sóhaja, talán nem is gondolta Lévay, 
mennyire igazat mond, mikor igy énekel:

„Ah! veszem észre, fogy, fogy a dal,
Gyengül is hangja minden nappal;
Szegen függő lantom nem zendül újra,
Legfölebb ha lepattan egy-egy húrja.“

Oda van a hangulat minduntalan való változása; 
most már nem igen változik: állandóan bús, levert, 
szomorú; nem igen néz már előre, csak hátra, 
nem remél már, csak emlékezik; a jövőre gon-

X I.
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dolás már csak az enyészetre, a sirra vonatkozik, 
melytől hol meg-megrebben, hol pedig várja azt 
keresztyéni megnyugvással, miután e világból már 
kezd kiöregedni:

„A világnak idegen vagy,
Neked is az a világ,
S mint a költöző madárka,
Szived innen csak kivágy.“

Az elégia hangulat varázsa a maguk nemében e 
költeményeket rendkivül vonzókká teszi, de egy 
gyűjteménynek nem szabad csupa ilyen darabok
ból állania; pedig majd mindenik ilyen, a melyik 
eredeti (azaz nem forditás). Az elégiákon kivül 
néhány tanitó, elmélkedő vers érdemel emlitést, 
melyek ismét igen szépek, de e kétféle hangon 
kivül (s e kettő is át-átolvad egymásba) az egész 
könyvben úgyszólván semmi, de semmi. Ódái len
dületet mindössze négy költeménye mutat, melyek 
irodalmunk egy-egy jelesét dicsőítik; Aranyt, 
Kölcseyt, Erdélyit, Tompát; e versek hangja is 
inkább csak ünnepélyes, nem pedig hatalmas 
siárnyalásu. Az Összes Költemények kedves 
románczaiból, sikerült népies rajzaiból, genre- 
képeiből, mondhatni semmi, a népdalszerü ver
sekből épen semmi. Néhány szerelmi költemény, 
az élete alkonyán álló férfiú borongó bánatával, 
féltésével, elégiák az élet múlandóságáról, költői 
tanítások egy hosszú élet tapasztalatainak gazdag 
kincstárából: ime ezek alkotják néhány fordított
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verssel együtt az Újabb Költemények kötetét; külö
nösen szépek a tanitó hangú rövides versek, 
emlékkönyvbe való sorok, melyek nemes gondo
latokat röviden költői szavakkal fejeznek ki. 
A nehány idegenből forditott darabról s általában 
Lévay fordításairól az alábbi sorokban mondunk 
egy pár szót. 2.

Lévay fordításainak legnagyobb része az ide
gen müvek szerzői iránt való vonzalomnak és 
szellemi rokonságnak köszöni létét. Két prózai 
értekezés fordításától eltekintve, költeményeket és 
színdarabokat ültetett át magyarra. A költemé
nyek fordításának a színdaraboké felett való némi 
előnyét nemcsak az magyarázza meg, hogy Lévay 
maga is vers-költő, hanem az is, hogy ha a for
dítások valamelyik részénél az önkéntességnek 
és választási szabadságnak némi korlátozottságá
ról szó lehet Lévaynál, ez csakis a forditott 
színdarabokra nézve állhat, mer bár igaz, hogy 
pl. a Shakespeare-darabokat is maga választotta 
ki, a fordítás munkája itt mégis holmi »megbí
zás «-féle volt, melyet bizonyos határidőre meg 
kellett csinálni, azonkívül válogatni is csak azon 
darabok között lehetett, melyekre előtte mégnem 
akadt fordító ; úgyszintén a két Moliére-vigjáték 
lefordítása alighanem a Kazinczy Gábor felszólí
tásának eredményeképen tekinthető. Ellenben a
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Burns, Longfellow, Musset stb. költeményeiből 
az ihlet vonzalmas perczeiben fordította le azokat, 
melyek neki megtetszettek s melyeknek minél tel
jesebb élvezését honfitársai számára is lehetővé 
iparkodott t$nni.

Lévay műfordítói munkásságának legbecsesebb 
eredménye Burns költeményeinek átültetése ; csak 
ez jelent meg külön kötetben, azért csak ezt 
ismertetjük aprólékosabb részletességgel.

Jóllehet pl. Burns verseinek lefordításához 
tisztán saját lelke ösztönzéséből, Burns iránti 
rokonszenve következtében fogott, mindazonáltal 
itt sem tudott mindig egyenlő szerencsével eljárni; 
ezek közül is kiválnak azoknak a verseknek for
dításai, melyek legközelebbi viszonyban vannak 
a Lévay saját költészetével. Értjük Burns dalait 
és rövid románcz-szerü vagy balladás költemé
nyeit, melyeknek Lévay költészetével való hason
lóságát az Összes Költemények tárgyalásánál meg
említettük. Eleinte nem is fordított Lévay más
nemű darabokat Burnstól, csak később, hogy a gyűj
temény minél teljesebb legyen, bár igy sem teljes, a 
mint hogy ez esetben nem is lehet a fordítótól teljes
séget követelni, mert Burns költeményeinek átülte
tésénél a fordító elé óriási nehézségek gördülnek, 
hiszen Burns költészetének egyik fővarázsát épen 
a népi sajátság, a skót tájbeszéd kedvessége képezi, 
már pedig ezt a fordító kénytelen legtöbbször 
elejteni, mert csak nem szólaltathatja meg a skót

Zsigmond F . : Lévay József élete és költészete. 10
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költőt valamelyik magyarországi vidéki dialektus 
szerint ? ! Ennek következtében feltétlenül szükséges 
a lefordítandó darabok megválogatása, az olyanok
nak elhagyása, melyek csaknem teljesen értékűket 
vesztik, ha más nyelvre lefordítják őket; sőt egyes 
költemények tárgya és tartalmi vonatkozása is 
azt követeli, hogy a forditó az átültetésnél bizonyos 
kritikát gyakoroljon, mert pl. Burns egyes pole
mikus és pártszenvedély szülte verseit a magyar 
közönség nem igen tudná élvezni; Lévay mind
ezzel tisztában volt s első sorban a dalokat és 
egyéb kisebb költeményeket igyekezett átültetni, 
bár a hosszabbak közül is lefordította a neve
zetesebbeket (Tam O’Shanter, The twa dogs) s álta
lában a Lévay tói forditott versek sokkal teljesebb 
gyűjteményét adják Burns költeményeinek, mint 
pl. a német Silbergleit által kiadott Burns füzet, 
mely az Universal Bibliothekben jelent meg; ez 
utóbbi 106, Lévay könyve 266 vers fordítását 
közli. A német forditó munkájától a Lévay for
dítását nemcsak a teljesség, a terjedelembeli fölény 
különbözteti meg, hanem a fordítás hűségének 
nagyobb foka, az eredeti szöveghez való^ontosabb 
ragaszkodás,1 mely különben nem válik mindig

1 A magyar fordításnak a német fordítással szemben való 
nagyobb hűségére és pontosságára példa a többek közt a 
Szombat estve a kunyhóban (The cotter’s Saturday Night), 
mely szép költeményt Burns Aiken Róbertnek ajánlott s a 
vers az ajánlással kezdődik; ez ajánlás a vers további
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dicséretére Lévaynak és a mely (sokszor túlságos) 
»hűség* más Burns fordítókkal szemben is jel- 
jelemzi költőnket, úgy hogy nem egyszer hibájául 
róható fel. A fordítás túlságos hűsége (persze ez 
már nem igazi hűség) kivált a Kóbor Tamás-ban 
hívja ki maga ellen a bírálatot; határozottan 
bizonyítja e fordítás, hogy Lévay csak a dalokat, 
érzelmes rövid költeményeket tudja művészi töké
letességgel megszólaltatni magyar nyelven; az 
olyan hosszabb és sajátságos brit humorral teljes 
epikus műnek a fordítása, mint a milyen a Kóbor 
Tamás, nem igen sikerül neki; tartalmi vétség 
nélkül fordít ugyan, de a hiba épen a kelleténél

tartalmával nincs összefüggésben s Silbergleit csakugyan 
el is hagyja és mindjárt a 2-ik strófán, azaz a skót családi 
kör leírásán kezdi a fordítást; Lévay ellenben az ajánlást 
is lefordítja, mely ha nem függ is össze a vers többi részé
vel, de az eredeti szövegben benne van s a lelkiismeretes 
Lévay nem mellőzi. Különben Lévay ilyetén eljárását itt 
nem kifogásolhatjuk, a kifogás inkább a német fordítót 
illetheti, annyival is inkább, mert nem elégszik meg az 
ajánlás mellőzésével, hanem a 13-ik versszakot is — nem 
tudni mi okból — kihagyja a fordításból s igy az eredeti 
költeményt két versszakkal rövidíti m eg ; máskor meg 
elhagyja a refrain-szerü ismétlődő sorokat s a nyolcz- 
soros strófákból négysorosakat csinál (Duncan Gray) stb. 
Egyébiránt a német fordítónak az eredetitől való ezen elté
rései néha érdekesek s bizonyos „egyénités“ különbözteti 
meg ezeket a Lévay fordításaitól, a mint ezt egy pár pél
dával világossá tehetjük : A Green grow the rashes-ben ezen 
kifejezést „The wisest man the wharf e ’er saw “ Lévay

10*
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nagyobb ragaszkodás az eredeti szöveg szavaihoz, 
mondataihoz: a vers hangulatát is át kellene 
ültetni, a mint ezt épen a Kóbor Tamás-nál 
művészien megvalósitotta Arany János.

Annál szebben tudja forditani Lévay a dalokat, 
a pajzán tréfa vagy kesergő bánat szülte rövid 
lirai verseket, melyek — ismételjük — rokonok 
a Lévay költészetével, már csak azért is, mert 
mindketten népük költészetéből meritenek, a skót 
és a magyar nép költészete pedig tagadhatatlanul 
hasonlóságot mutat egymással, a mint ezt már 
sokan észrevették. Avagy nem illenék-e egészen 
a magyar nép dalai közé Burns sok dala, pl. ez:

pontosan lefordítja ig y : „Ki a földön legbölesebb volt“, 
mig Silbergleitnál ez a sor igy hangzik : „Der weise König 
Salamon“, tehát Silbergleit biztosra veszi, bogy Burns a 
„wisest man“-ben Salamon királyt é r t i; vagy pl. a The tv: a 
dogs-ban az ide például szolgáló két-két sor az eredeti 
nyelven és a kétféle fordításban a következő :

But whalpit some place fa r  abroad,
Where sailors gang to fish for cod.

De messze tájék kölyke, hol 
Halász zsákmánya tőkehal.

Aus Neufundland da stammte er,
Da wo der Stockfisch auch kommt her#

Tehát a „messze tájékot“ Silbergleit mindjárt speczializálja 
(Neufundland); és igy tovább.
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„Nyárba nyit a piros rózsa,
A hóvirág meg a hóba’,
Télen befagynak a vizek,
Vén emberé sobsem leszek . . .* stb.

Az effajta költeményeket, ideértve a népdal- 
szerii verseken kívül általában a rövidebb dara
bokat, nagyon szépen, igaz kongénialitással tudja 
Lévay fordítani (Lásd: Montgomery Margit, A 
felföldi leány, Erzsitől, Mari, Láttam a reggel 
fényiben, Felföldön a szivem, ^3 stb. stb.);
pedig Burns e rövidke verseinek szép és találó 
fordítása nehéz dolog; a verselő művészet, a 
mesteri ritmus és bravúros rimelés terén Burns- 
szel kevesen mérkőzhetnek a világirodalomban. 
Persze ebből a szempontból Lévay fordítása igen 
sokszor messze el is marad az eredetitől, bár 
igy is elismerésre ragad bennünket sok oly kiváló 
ügyesség, melyet Lévay a fordításnál érvényesít. 
Burns talán a szinte páratlanul változatos sor- 
középi rimelésben a legnagyobb specziálista és 
ezt sokszor jelentékeny sikerrel tudja Lévay 
utánozni, a mint ezt egy pár kikapott példa 
bizonyítja:
„Legfőbb Való ! tőled v a ló . . .“
„Nem oly kedves, mint te, kedve3!“
„Együtt szépség s vagyon, Miss Mortonnál vagyon. . stb.

Néha persze ezen a téren sem tud megbirkózni 
Lévay az óriási nehézségekkel, mert előfordulnak 
olyan költemények, melyeknél az eredetiben min- 
denik versszaknak például 5-dik és 7-dik sorai-
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ban egyenlő szótagszámu és hasonló hangzású 
két-két szó van, pl. egyik versben: smiling—wy- 
ling, pleasure—treasure, warming—charming, fea
ture— nature, beaming—streaming stb .; az ilyen 
költemények megalkotásához nem csupán a nagy 
verselő ügyességű költő szükséges, hanem szük
séges — maga az angol nyelv is, vagy legalább 
olyan nyelv, mely nem agglutináló, mint a 
a magyar, hanem rokona az angolnak, mint 
a német; innen érthető meg, hogy a különben 
igen ügyesen forditó Lévay a rimelés szempont
jából a német forditó (Silbergleit) előtt kénytelen 
meghátrálni.1 Úgyszintén az ilyen vonatkozó 
szókkal jól megtömött sorokat (melyek különben 
az eredetiben sem mondhatók valami szépnek), 
minő pl.
„Where the flow’r which bloom’d sweetest in Goila’s green

[wale —
nagyon nehéz úgy lefordítani magyarra, hogy 
szörnyű lapossá ne váljék a fordítás . . . Érthető 
ennélfogva, hogy itt-ott idegenszerü kifejezésekre

1 A német nyelv eszejárása — elletétben a magyarral — 
igen hasonló az angol nyelvéhez ; Írjunk ide egy példát a 
The twa dogs-bü\ :

angolul: „After some dog in Highland sang . . .“
ném etül: „Nach einem Hund in Hochland sang . . 

látható, hogy még a szavak is csak részben különböznek 
egymástól, a szórend, észjárás pedig tökéletesen egyforma 
a két nyelvben; mig ellenben a magyar fordítónak ugyan
csak kell küzködnie, hogy egy akkora mondatban sem keve
sebbet, sem többet ne mondjon.
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akadunk a Lévay fordításában is, mely idegen
szerűségek legtöbbször az eredeti angol kifejezé
sekhez való túlságos ragaszkodásból erednek1 ; már 
pedig, mig az idegen nyelvi sajátosságok megérze- 
nek a fordításon, a fordítás teljes élvezhetése 
mindaddig ki van zárva. Épen ezért még azt az 
állítást is meg merjük koczkáztatni — bár lehet, 
hogy e tekintetben sokan nincsenek velünk egy 
váleményen — hogy még az idegen tulajdon
neveket, helységelnevezéseket stb. is lehetőleg 
kisebb számra redukálnia, egyszerűsítenie vagy 
valamennyire magyarosítania kellett volna a for
dítónak. Akárki mit mond, de midőn egy 8—12 
soros kis dalocskát olvasunk egyébiránt igen 
csinos magyar fordításban, nemcsak a vers rit
musából, de néha valósággal még a dal ébresz
tette érzelmes hangulatból is ki-kizökkenti a 
magyar olvasót egy-egy Mauchline, Ballochmyle, 
Auchtertyre, Stewart Kyle, Craigie-Burn stb. »ki- 
mondhatalan« név, mely az eredeti szöveg olva
sásakor szemünkbe sem ötlik, de a magyarra

1 Pl. „Hagyj bolygni, merengni“ (let me waüder, let me 
m use); „(A hold) hazavezetni tündököl“ (She shines to 
wyle us hom e); „Hogy őt szeretni éljek“ (That I may live 
to love her) stb. Az angol sajátos kifejezéshez való túlságos 
ragaszkodást kell látnunk pl. abban, mikor a milk-withe 
thorn t tej fehér bokor-nak forditja Lévay (a magyar a 
bokrot, virágot „hófehér“-nek szokta mondani stb .; az 
ilyenekre a fordítónak ügyelnie kell, hisz épen az ilyenek
ben nyilatkozik érdekesen az egyes nemzetek eszejárása 
közötti különbség.
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fordított versikékből roppantul k irínak; a magyar 
fordítás elsősorban úgyis azok számára készül, a 
kik nem értik az illető idegen nyelvet s az 
imént említett idegen szavaknak még a szótagszá
mát sem igen tudván megállapítani, a költemény 
ritmusát nem érzi kellőleg. Egy két esetben Lévay 
meg is próbálja az idegen nevek magyarosítását, 
pl. mikor az Ayr-1 Er-nek, a Peggy-1 Margitká-nak 
förditja stb. s ez helyes is, csakhogy nagyobb 
arányban és gyökeresebben kellett volna ezt az 
eljárást alkalmaznia; de Lévay legtöbbször túl
ságosan ragaszkodik az idegen nevekhez s pl. a 
többek közt a Kóbor Tamásban meghagyja min
denütt a Tam és Meg elnevezéseket, melyek pedig 
a magyarban mm jelentenek semmit; Arany 
János igen helyesen a Tam-ot a Tomi tréfás 
népies névvel cserélte fel a maga fordításában, 
a ló Meg nevét pedig Rózsira változtatta.

Természetesen elfogultak lennénk, ha csupán 
a fogyatkozásokat emlegetnők ; azért emlegettük 
inkább ezeket, mert hiszen a jó tulajdonságokat, 
a fordítás szépségeit, előnyeit inkább észre tudják 
venni és méltányolhatják azok is, kik az angol 
nyelvet nem ismerik. A hol az angol nyelv 
sajátosságai alól fel tudja magát szabadítani 
Lévay, akkor nemcsak nagyon szép, de néha tős
gyökeres magyar kifejezések ékesítik fordítását1

1 íme egy pár példa : saucy quean =  gőgös vászoncseléd; 
just a drappie in our e’e =  csak kissé pity okosak (vagyunk);



s ha tekintetbe veszszük azokat a nehézségeket, 
melyekkel egy Burns-forditónak meg kell küz
denie : el kell ismernünk és örömmel ismerjük el, 
hogy Lévay derék munkát végzett, jeles kötettel 
gazdagította irodalmunkat, midőn a skótok kiváló 
költőjét magyar nyelven szólaltatta meg.

*  *  *

Minthogy csak a Burns-forditás jelent meg 
önálló, külön kiadásban, azért Lévay többi 
forditásairól csak igen röviden essék szó.

Jelentőségre az első szó a Shakespeare forditást 
illeti. Shakespeare fordítására bizonyos tekintet
ben rátermett Lévay. más tekintetben meg nem. 
Öhakespearnek nem épen legelőnyösebb irói sajátos
ságai azok, melyek némi rokonságban állanak Lévay 
tehetségének természetével, melyeknek forditására 
ennélfogva Lévay mintegy hivatva van. A britt szel
lem óriás oly pazar módon ontja a képes beszédet, 
metaforás kifejezéseket, akárcsak egy tizenhárom 
próbás lirai költő, mely eljárását Sbakespearenek a 
drámai művekben néha meg is sokalljuk, mert 
gyakran a monologok czikornyás, meander- 
szalagboz hasonló mondatai egészen körülfonják a 
tulaj donképeni tartalmát, minek következtében I

I had wooers aught or nine =  volt nekem kérőm hat i s ; 
az angol „Juno“ helyett a virágfakadás kedves idejének 
jelzésére helyesen mond Lévay „Május“-t, viszont szintén 
a magyar nyelv szellemében történik az afféle általánositás , 
midőn Longfellow költeményének czim ét: „It is not always 
May*j igy fordítja: „Nincs ám mindig tavasz*; stb. stb.
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az egész beszéd túlságosan virágos, dagályos 
ömlengésüvé lesz. Ám Lévay — a múzsa osz
totta szellemi adományok rokonsága alapján — 
ép’ az ilyen részleteket tudja szépen, hűen és 
folyamatosan leforditani. »Több sikerrel a lirai, 
mint a drámai részekben« : jellemzi röviden 
Széchy Károly Lévay e fordításait; hozzátehetjük, 
hogy az epikus részekben is, szemben a drámaiak
kal. A hol egyes személyek ömlő áradozással tár
ják fel előttünk szivüket lelkűket, vagy pedig 
kényelmes bőbeszédűséggel adnak hirt valami 
elmúlt dologról vagy jövő teendőről: ilyenkor 
a Lévay magyar jambusai pompás folyamattal 
kanyarognak, hömpölyögnek előre, épugy mint az 
eredetiben. IV. Henrik királynak fiával való 
beszélgetése, főkép a király hosszas, fellengős, 
méltóságos feddő beszéde; másutt meg lirai 
ömlengése, merengő elmélkedése az álomról, 
melynek jótékony hatását épen csak a pompás 
királyi palotákban nem ismerik; Percy hevületes 
beszéde Blunthoz; a yorki érsek és Westmoreland 
udvarias, itt-ott kenetteljes, mindig bőbeszédű 
pourparlais-ja; az V. Henrik kar prológja, Can
terbury érsek lelkes beszéde, — mind a legszebb 
jambusi lüktetéssel szólal meg nyelvünkön. Ezen 
adatok arra vezetnek bennünket, hogy Shakespeare 
történeti szinműveinek fordítását tartsuk leg
sikerültebbeknek Lévay Shakespeare - fordításai 
között, tehát a két részből álló IV . Henrik királyt
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és az V. Henrik királyt. De a többi darabnál is 
(Titus Andronicus, A makranczos hölgy, Vizkereszt), 
méltánylandó a nyelvezet magyarossága (melybe 
ugyan egy-két idegenszerü kifejezés becsúszott), a 
szójátékok ügyes átültetése (melyben az összes 
magyar Shakespeare-forditók jeleskedtek), a verse
lés tisztasága. Nagyon helyes pl. az is, hogy 
Lévay nemcsak Vörösmarty hoz, hanem Szász 
Károlyhoz képest is ritkábban folyamodott a 
fordításnál ahhoz, hogy a jambusi versláb hosszú 
szótagját í/^irrichiussal helyettesítse, mely módot 
a magyar nyelv nem szereti; inkább sántítson 
egy-egy jambus, sem hogy két rövid szótagról 
kelljen a magyar olvasónak elhinnie, hogy azok 
egy hosszú szótagot helyettesítenek.

A Moliére-ből fordított két vígjátékról alig 
mondhatunk valami nevezetesebb megjegyzést. 
A Shakespeare fordítás általában is nagyobb jelentő
ségű volt irodalmunkban, mint a Moliére-é, azért 
szóltunk amarról kissé bővebben ; továbbá a 
Lévaytól lefordított két Moliére-darab épen a 
kevésbbé fontosak közé tartozik Moliére többi 
színműveihez képest. Ez a két vígjáték: Melicerte 
és Don Juan ; egyiknek fordításában sem fordul 
elő különösebb egyéni jelleg, melynek megemlítése 
Lévayra nézve érdekes volna, sem fontosabb 
tévedés; a nyelvezetre nézve megemlítjük a 
latinizmus, illetőleg gallicizmus gyakoriságát, 
melyet a franczia nyelvvel együtt szintén lefordi-
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tott Lévay ; gyakoriak az ilyen kifejezések: »Nem 
szünsz-e igy gyötörni engemet?«, »Ezt érdemelni 
én kicsiny vagyok*, »Ha ti szóltok, szivem hall
gatni fél azt», »Oly nagy hevük van birni őt«, »Ha 
oly kész vagy te el nem hinni azt* stb.

A versek fordításai az 1881-diki Összes Költe
ményekben és az 1897-diki IJjabb Költemények
ben jelentek meg. Említést csak a francziából és 
angolból fordítottak érdemelnek, ezek közül is 
az utóbbiak sokkal inkább, mint az előbbiek; 
a francziából való fordítások alatt Bérangernek 
négy, Mussetnek két, Hugó Viktornak egy költe
ménye értendő. Fontosabbak az angolból fordított 
versek. Lévay, mint az életrajz fonalán említettük, 
hosszú időn tanulmányozta az angol, kivált pedig 
a skót nép költészetét, a régi skót balladákról 
tudományos értekezést is irt, azonkívül sokat 
lefordított közülök. Az 1881. és 1897-diki két 
verses gyűjteményben összesen tizennyolcz angol 
és skót ballada fordítása található; e fordítások 
egytől-egyig kifogástalanok, sikerültek.

Az angol műköltészet híresebb képviselői közül 
Lévay talán legjobban szereti Longfellow-t, kinek 
költői egyénisége meglehetős hasonlatosságot is 
mutat a Lévayéval; különben Longfellow magyarra 
fordításának érdeme első sorban Szász Bélát illeti 
meg, ki külön kötetben adta ki Longfellow 
fordításait a Kisfaludy-Társaság költségén, úgy, 
mint Lévay az ő Burns-forditását. Lévay Long-*
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fellowtól nyolcz verset fordított; e fordítások egy 
színvonalon állanak a Szász Béla fordításaival, 
néhol nagyon hasonlít is egymáshoz a két költő 
fordítása, a mint különben egy-egy rövid lírai 
költeménynél nem is lehet csodálni, ha a fordí
tásokban némi találkozások vannak. E fordítások 
is dicséretet érdemelnek.1

Az 1897-diki Újabb Költeményekben található 
fordítások közt legnevezetesebb: Poe A. Edgar 
The rávenne magyarul. Ezt a hires költeményt 
többen lefordították, legelőször Szász Károly; 
hogy az ő kiváló fordítása után is megpróbál
koztak mások a Holló átültetésével, annak főoka 
az, hogy a Szász Károly fordításában a költemény 
refrainje nem felel meg kellőképen az eredetinek, 
pedig Poe ezen versében a hollótól ismételt refrain 
rendkívül fontos szerepet játszik, a mint ezt maga 
Poe elméletileg is fejtegeti. Ez a refrainjf a 
nevermore szó, mely értelmileg azonos ugyan a 
Szász Károly sohasem-jével, de hangzás tekinteté

1 Csak egy helyre vonatkozólag kell megjegyzést tennünk; 
nevezetesen a Nincs ám mindig tavasz czimü vers harmadik 
strófájának két első sora az eredetiben és a Lévay fordítá
sában igy hangzik:

All things are n ew ; — the buds, the leaves 
That gild the elm-tree s nodding crest . . .

=  Minden u ju l: bimbó, levél,
Mely a sziklát borítja már . . .

Itt a sziklát minden bizonynyal sajtóhiba, e helyett: 
szilfát (elm-tree). (Újabb Költ. 1897. 290. lap.)
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ben elütő attól. Poenál a nevermore alkalmazása 
nagyon öntudatos és megokolt; Poenak olyan 
szóra volt szüksége, melyben meglegyen a mély- 
hangú o magánhangzó és az r-nek rejtelmes rez
gése, hogy ez a »két legzeneibb hang«1 minél 
misztikusabbá tegye a hangulatot. Ezt Szász 
Károly forditásában nem találjuk meg. Legköze
lebb jár az eredeti nevermore hoz a Ferenezi 
Zoltáné : vége már, habár ide is kellene még egy 
r hang. Lévay a soha már t választotta, mely a 
magyaros használat szempontjából mögötte áll a 
Szász Károly sohasem-jének, de szerencsésebb a 
Ferenezi vége már kifejezésénél, viszont az eredeti 
refrain hangzása szempontjából jobb a Szász 
Károlyénál, de mögötte van a Ferencziének. Az 
egész költeményt tekintve tagadhatatlanul a Szász 
Károly forditása a legsikerültebb; Lévay forditá
sában az első versszakok semmi más végszava 
bizonyos egyhangúságot és rosszhangzást (kako- 
phonia) okoz az által, hogy mindig -ás végű 
szónak kell rá rímelnie.

Emlitettük fentebb, hogy Lévay az ő kedves 
Horatiusától is leforditott két ódát (Lib. II. Od. 
X. és XYL), melyek kétségtelenül legmodernebb 
és legjobb Horatius-forditásaink.2

1 Lásd Ferenezi Zoltán bevezetését. Olcsó Könyvtár. 355.
2 A II. könyv X. ódáját Simonyi Zsigmond is leforditotta 

(Budap. Szemle 1876.) szintén magyaros versnemben, ügye
sen, szépen.
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Végül említsük meg költőnk két prózai fordí
tását; az egyik Carlyle essayje Burnsról (Olcsó K. 
1892.), a másik Seneca Vigasztalásai Helviához, 
jolybiushoz, Marciához. Olcsó K. 1893.)



XII.

„Procul negotiis . .

Az 1895-ik év vége óta élvezi Lévay József a 
jól megérdemelt nyugalmat. Ezen nyugalom alatt 
azonban csak a hivatalos és kötelességszerü mun
kától való megszabadulást kell értenünk, mert 
egyébként Lévay József mai napig sem pihen s 
a megyei bureautól való elbucsuzása óta nemcsak 
Múzsájának áldozhatik szabadabban, hanem köz
művelődési tevékenységének is tágabb tere nyilott 
azóta. Mint megyei bizottsági tag, mint a tiszán* 
inneni ev. ref. egyházkerület tanácsbirája, mint 
a miskolczi ev. ref. egyházközség presbitere s az 
iskolatanács tagja, a ref. zsoltárkönyv átjavitására 
kiküldött bizottság egyik kiváló munkatársa stb. 
sokoldalú tevékenységet fejt ki s ékesszólásával 
a közügyek folyamába is hathatósan szól bele 
néhanapján. Költemények folytonosan jelennek meg 
tőle, leginkább a Budapesti Szemlében és a 
Vasárnapi Újságban; kiadásra váró műforditásai 
is egyre szaporodnak; például e sorok Írójának
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L ra a kérdésére: miért nem található meg 
a Lévay Burns-forditásában a Yolly beggars czimü 
darab, melyet Carlyle Burns legkitűnőbb alko
tásának tart, azt felelte Lévay, bogy a magyar 
Burns-kötet kiadásakor (1892) még nem tudott 
megbirkózni a Yolly beggars fordításánál felme
rülő nagy nehézségekkel, később azonban lefordí
totta s ma már ez a fordítás is készen van. Az 
Akadémia és a Kisfaludy-Társaság pályakérdéseire 
beérkező szépirodalmi munkák fölött, mint állandó 
műbiró Ítélkezik nagy szaktudással. A hosszú 
évtizedek szakadatlan fáradságos munkája daczára 
Lévay Józsefnek nemcsak szellemi ereje maradt 
meg teljes épségében, hanem testi egészsége is 
teljesen kielégítő, a mi mindenesetre a szigorúan 
egyforma rendes életmódnak köszönhető. »Pár 
évvel ezelőtt még szenvedélyes vadász volt« Írja 
róla Horváth Lajos; »együtt vadászgattunk a 
rengeteges Bükk erdőségben. En már felhagytam 
e férfias időtöltéssel, ő még most is vadászgat a 
síkon nyulakra és foglyokra.« Majd igy folytatja 
Horváth : »A bosszú téli estéket a Casinóban 
töltjük olvasgatva, beszélgetve és filléres preferánczot 
játszva. Nyáron 4—5 hetet a Magas Tátrában töl
tünk el, ő 5—6 év, én 30 év óta«.1 Szenvedélyes 
kertész is Lévay ; a szüleitől örökölt kertet nagy 
gonddal átalakította s egy ritka virág vagy

1 Horváth L. főrendiházi tagnak hozzám irt leveléből.
Zsigmond F .: Lévay József élete és költészete. 11
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gyümölcsfajt tréfás dicsekvéssel mutogat és 
magyaráz Gyulai Pálnak, ki Lévayt évenként 
megszokta látogatni Miskolczon vagy Sajószent- 
péteren. Ehhez a faluhoz köti Lévayt lelkének 
minden szála, a hol született, ahhoz a vidékhez, 
melyen hosszú és nevezetes pályájának legnagyobb 
részét megfutotta. 0 elnyerte valahára azt a 
boldogságot, mely után Arany csak epekedett:

„Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat . .
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