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ELŐSZŐ.

Könyvem összeállításában nem az eredetieskedés szándéka 
vezetett. Ellenkezőleg, eljárásom lényege : a Beöthy-féle tan
könyv elméleti anyagának erős megrostálása és helyenként 
korszerű módosítása.

A korszerű módosítás legszembetűnőbb a bevezető fejezet
ben és a középkori irodalomról szóló részben ; itt Horváth János 
irodalomelméleti felfogását és ,,A magyar irodalmi műveltség 
kezdetei“ c. munkájának megállapításait vettem át. Másutt, 
több helyen, Pintér Jenő művéből nyertem okulást.

Eljárásmódom e két irányító szempontja közül bizonyára 
a megrostálás problémája a kényesebb. Tudom, mi minden nincs 
benne ebben a könyvben ; tudom, hogy a kiválogatás terén 
mindenkinek a helyeslését kivívni lehetetlen. De a kényes prob
léma lehetőség szerint való megoldását évek hosszú sora óta 
sürgeti a tanári tapasztalat. Beöthy Zsolt kitűnő munkájának 
elméleti része a maga túlságos anyagbőségével és művészi, de 
emlékezetterhelő stílusával egyre súlyosabban nehezedett a 
tanulókra s elvonta tőlük annak az időnek egy részét, ame
lyet az irodalmi művek közvetlen megismerésére kellett volna 
s kellene fordítaniok. Az én szerény kísérletem külsőleg is 
jelezni igyekszik, hogy az olvasmány az első, a magya
rázat csak utána következő, mintegy amabból önként leszű
rődő, vagy legalább könnyen leszűrhető tudatosítása a 
reánk te tt hatásnak. Hadd legyen kénytelen a tanuló olyankor 
isTolytonosan olvasmányok között, tehát a költők művei között 
lapozgatni, mikor a tankönyvíró vázlatos megállapításait 
keresi. A Váczy János módszere ez, de annyival áttekinthetőbb, 
hogy egy-egy nagyobb írói egyéniségnél, a kisebb íróknak pedig 
egész csoportjánál, külön vannak tömörítve az olvasmányok 
és külön a magyarázat.

E takarékoskodó szövegű magyarázatok természetesen 
nem akkor érik el céljukat, ha a tanuló egyfolytában, lecke
ként elmondja őket, hanem a tanár kérdései segítségével az 
elméleti résznek úgyszólván minden mondatát fel kell oldani, 
igazolni, megvilágosítani a könyvben közölt olvasmányi rész
letek, a kötelező házi olvasmányok, általában az illető író 
minél több művéből vett példák alapján. Tehát az elméleti
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rész nem tekinthető egyébnek, mint tárgyalási alapnak tanár 
és tanuló között.

A magyarázat — az irodalomról adott definíciónak meg
felelően — az író egyéniségével, az írásmű jellemzésével s eset
leges hatásának ismertetésével foglalkozik, a száraz adatokat 
lehetőleg mellőzi. A születés és halál évszáma, a szülők, városok 
neve s más efféle : szintén tudnivalók, de az adattárban van 
a helyük ; a legszükségesebb effajta adatok az olvasmányi sze
melvények után vannak szűkszavúan összeállítva.

A magyarázó fejezetek után könyvészeti jegyzék követke
zik : a) pont alatt a tárgyalt irodalmi művek olcsó (pl. éppen 
iskolai használatra szánt) kiadásai, b) pont alatt a tárgyalt 
irodalmi művekre vonatkozó legfigyelemreméltóbb tudományos 
dolgozatok. Ez utóbbiak közt vannak olyanok, amelyek többé- 
kevésbbé összefoglaló jellegűek; az ilyenekre sok fejezetünk 
végén kellene hivatkoznunk, de a hely szűke miatt csak egy 
helyen említhetjük meg őket. Ilyenek pl. Pintér Jenő nagy 
irodalomtörténetének háromféle kidolgozású kötetei, Bayer 
József drámatörténeti monográfiája, Beöthy Zsolt: A szép
prózai elbeszélés a régi magyar irodalomban, Ravasz László : 
A gyülekezeti igehirdetés elmélete, Császár Elemér : A német 
költészet hatása a magyarra a XVIII. században, stb.

A kiszemelt olvasmányok mennyiségének a mostani ked
vezőtlen gazdasági helyzet szabott határt.

Köszönetét mondok hasznos észrevételeikért bírálóimnak : 
dr. Trócsányi Dezső ref. teol. akadémiai és dr. Futó Jenő ref. 
gimnáziumi tanár uraknak.

Debrecen, 1932 május hava.
Zs. F.
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MI AZ IRODALOM ÉS AZ IRODALOMTÖRTÉNET ?

Az irodalom szó az ír ige származéka,1 tehát 
az irodalom fogalmának az alapja az írásbeliség. Valaki 
megír valamit mások számára: íme ez a lényege mind
annak, amit az irodalom jelent ránk nézve akár a múlt
ban, akár a jelenben, akár a jövőben.

Az irodalom fogalmát eszerint három tényező al
kotja. Az egyik az a személy, aki lelkének tartalmából 
valamit írásban fejez k i: az író; a másik az írótól 
létrehozott írásmű ; a harmadik azoknak az embe
reknek kisebb vagy nagyobb csoportja, akik számára 
az író írta a müvet: a közönség.

Az írók is, a közönség is halandó emberek: nehány 
évtizedig élnek, azután végleg eltűnnek; az írásmü ellen
ben évezredeken át meg tud maradni s nemzedékek vég
telen során át tudja az írónak a mondanivalóját mások 
számára közvetíteni. Minthogy a bárom tényező között 
ez a legállandóbb és legellenőrizhetőbb, ezért az irodalom 
fogalmát a legújabb időkig azonosították az írásmű fogai- 
maval: az írásművek osszeseget, vagy bizonyos csoport
ját értették rajta. Pedig maguk a megírt könyvek 
(pl. amint polcokon vagy szekrényben hevernek) még 
nem irodalom. Csak azáltal lesznek irodalommá, ha hiva
tásukat teljesítik, azaz szerzők mondanivalóit közvetítik 
olvasók számára. A tudomány azonban még csak ezután 
fogja részleteiben tisztázni a „közönség44 hatását az iro
dalmi mű létrejöttére és sorsára.

„Irás"-on a nyelvi kifejezés megrögzítését, 
szövegszerű megkötöttségét, állandósulását értjük: tehát 
kőbe vésést, tollal írást, nyomtatást, gramofon-lemezen

1 Az irodalom szó újkeletű ; Szemere Pál alkotta 1839-ben.
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stb. való megrögzítést egyaránt. A népköltészet termékei 
is csak attól az időtől fogva tartoznak igazán bele az iro
dalomba, mikor már szövegüknek egy-, vagy többféle 
változata le van írva, meg van rögzítve; ezt a feladatot 
a folklorisztika (néphagyománytan) végzi el.

Az irodalom tehát az a szellemi viszony, amelyet írók és olvasók között írásművek létesítenek. A vizsgá
lat legbiztosabb — mintegy központi — anyagául az írás
művek, az irodalmi termékek kínálkoznak. Az irodalmi 
termékek a nemzeti élet talajában gyökereznek és 
színes kivirágzásukat költészetnek nevezzük. A poétika 
csak a virágokkal törődik, az irodalomtörténet a gyökér
zettel is. Hiszen nyilvánvaló, hogy a régi idők írott emlé
keivel szemben nem állhatunk elő olyan követelésekkel, 
amilyenekre a későbbi fejlődés feljogosít. A magyar nem
zet körén belül évszázadokon át túlnyomó részben latin
nyelvű írott művek voltak az irodalmiság képviselői, a 
magyar lelkiség táplálói; későbbi évszázadok iro
dalmi termékeinél pedig a magyarnyelvűségen kívül sok
szor nem igen állapíthatunk meg egyébfajta érdemet, — 
mégis tudomást kell róluk vennünk, mert ők elégítették 
ki a kisebb, vagy nagyobb embercsoportok szellemi szük
ségletét, kezdetleges „irodalmi" igényeit. De vannak ré
gebbi irodalmunkban is olyan művek, amelyeket a művé
szet örök értékei szerint is meg lehet mérni. Vizsgálódá
sunk folyamán az írásműveket egyrészt mint saját koruk
nak termését vesszük majd szemügyre, másrészt keressük 
bennök az irodalom további fejlődésének ható tényezőit 
s amennyiben vannak: maradandó művészi értékeit. 
A vizsgálódásnak ez a módja az irodalomtörté
net feladata. Az irodalomtörténet mintegy a „közönség44 
legműveltebb és legkomolyabb rétegének a szócsöve; 
a helyett, annak nevében beszél. Felülbírálja a régebbi 
idők közönségének ítélkezéseit: egyes méltatlanul mel
lőzött nagy íróknak utólagosan igazságot szolgáltat, má
sok meg nem érdemelt népszerűségét kellő értékére szál
lítja le, — vagyis értékel. Ilyen módon nevelő hatást 
igyekszik tenni a jövendő nemzedékek közízlésére, mert
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tudja, hogy mint magának az irodalomnak, úgy a róla 
kialakult közfelfogásnak is folytonosan fejlődnie kell.

A magyar nemzeti irodalomtörté
net tehát a magyar nemzet irodalmá
nak fejlődési folyamát, okszerű és 
időszerű megnyilatkozásait vizsgálja. 
A fejlődés egyúttal változást is jelent; az irodalom
történet tehát, mikor irodalmunk fejlődését figyeli, a vál
tozások alapján részekre („korszakokra*4) osztja az iro
dalom szakadatlan életfolyamát.

Irodalmunk történetének első korszakául a pogány- 
kort szokta az eddigi tudományos közfelfogás kijelölni. 
De az „irodalombnak általunk elfogadott fentebbi meg
határozása nemzetünk pogány-korát kirekeszti irodal
munk történetéből, mert a pogány-korból egyáltalán 
semmiféle írott emlék nem maradt ránk. Hogy a hon.- 
foglaló magyarság nem volt híjával a szájról-szájra ter
jedő költészetnek, az bizonyosra vehető; sőt valószínű, 
hogy az írásnak egy fajtáját (a rovásírást) is ismerte. 
De, sajnos, egyetlenegy szónyi emlék sem maradt meg 
írásban ebből a korból. A szájról-szájra terjedő, pogány- 
kori magyar költészet felől is teljes bizonytalanságban 
vagyunk. Hősmondáinknak, gyászos, ünnepi, tréfás éne
keinknek kellett lenniök, de nem ismerünk belőlük 
egy sort sem. Későbbkori latin krónikáink regélnek 
ugyan idevonatkozólag egyet-mást, de még ha ezek mind 
megbízható feljegyzések volnának is (pedig többnyire 
nem azok), még akkor sem alapozhatnánk rájok iro
dalomtörténeti korszakot — az „irodalmi** (=  írásbeli) 
emlékek teljes hiánya miatt. A hagyományos közfelfogás 
szerint a pogány magyarok költészetének legfontosabb 
részét az Attila köré csoportosult hún-mondakör képezte. 
De még az is vita tárgya ma is, hogy egyáltalában vol
tak-e a pogány magyaroknak már hún-mondáik, maguknak 
e mondáknak irodalmi jellemvonásaira vonatkozólag pedig 
még csak találgatásokba sem érdemes bocsátkoznunk; 
Arany János megkísérelte ezt „Naiv eposzunkról** c. 
tanulmányában, de megállapításait a mai tudományos 
álláspont már nem fogadhatja el.
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Irodalmunk története tehát csak a keresztyénség fel
vételének idejével kezdődik s fejlődésében a következő 
szakaszokat különböztetjük meg : I. középkor (1001
1526), II. a reformáció kora (1526—1606), 
III. a katolikus visszahatás kora (1606—- 
1711), IV. a hanyatlás kora (1711—1772), 
V. a megújhodás kora (1772—1825), VI. a nem
zeties költészet fénykora (1825—1867), 
VII. modern kor (1867—).

Látjuk, hogy az itt szereplő évszámok — egy kivé
telével (1772) — a nemzeti (politikai) történelem kor
szakjelző időpontjai, vagyis hogy irodalmunk folyamatát 
nem irodalmi jelenségek alapján osztottuk részekre. 
Ennek az az oka, hogy az irodalom is a nemzeti élet
nek egyik vetiilete: a politikai és az irodalmi viszonyok 
rendszerint szoros összefüggésben vannak egymással. Az 
irodalmi élet nem is igen tud felmutatni olyan pontos 
időhöz köthető, mindenkitől korszakalkotónak elismert 
nagy eseményeket, mint a politikai történelem; egy-egy 
jeles író fellépésének vagy halálának, vagy egy-egy 
könyv megjelenésének az időpontja általában nem eléggé 
alkalmas arra, hogy velük irodalomtörténeti korszakot 
jelöljünk. De mint minden önállóságra törekvő tudo
mánynak, az irodalomtörténetnek is kötelességszerű célja 
az, hogy kutassa fejlődésének sajátmagában rejlő okait 
és módjait. Ezideig azonban még nem jutott el tudo
mányunk az önelvűségnek arra a fokára, hogy a 
magyar irodalom fejlődésének belső törvényszerűségében 
az egyes ízületeket biztosan megállapíthassa.

Horváth János : Magyar irodalomismeret. Minerva 1922. —- Thie
nemann Tivadar : Irodalomtörténeti alapfogalmak. 2. kiad. Pécs 1931.



KÖZÉPKOR.





AZ Ä R P Ä D - I I Ä Z I  K I R Á L Y O K  KORA.

R ÉSZLETEK  ANONYMUS MŰVÉBŐL.

(Pais Dezső fordításában.)

Álmos vezér.
Álmos vezér pedig, miután világra született, nagy örömére 

szolgált Ügyeknek és rokonainak, továbbá Szcitia majdnem 
összes előkelőinek, mert hogy az apja, Ügyek, Mágóg király 
nemzetségéből eredt. Maga Álmos meg szép, de barna orcájú 
v o lt; szeme fekete, de nagy ; a termete magas és karcsú; a keze 
nagy, az ujjai vaskosak. Álmos egyszersmind kegyes, jóakaratú, 
bőkezű, bölcs, derék katona v o lt; vidám, adakozó mindazok 
részére, kik Szcitia országában abban az időben katonák voltak. 
Midőn pedig Álmos az érett kort elérte, mintegy a Szentlélek 
ajándéka jutott neki s így pogány létére mégis hatalmasabb 
volt és bölcsebb Szcitia összes vezéreinél. És az országnak 
minden dolgát abban az időben az ő tanácsai szerint, vagy az ő 
segítségével intézték. Mikor érett ifjúvá serdült, Álmos vezér 
akkor feleségül vette azon a földön egy igen nemes vezérnek a 
leányát. Ettől született Árpád nevű fia, akit magával v itt 
Pannóniába...

Tétény okossága.
Az említett Tétény, ez az igen okos ember, kiküldött egy 

furfangos embert, Apafarkas-Agmánd apát, hogy loppal bejárva 
vizsgálja meg neki az erdőn túli föld minőségét és termékeny
ségét, meg azt is, hogy miféle lakosai vannak. Ha lehet — gon
dolta — háborúra kel majd azokkal. Ugyanis Tétény a maga 
emberségéből akart magának hírnevet és földet szerezni, mint 
ahogy a regöseink mondják : Maguknak ők mind helyet szereztek 
és hozzá még jó nevet is nyertek. De elég ebből! Midőn Agmánd 
apa,Tétény kéme, rókamódra körözve a föld jóságát és termékeny
ségét, továbbá annak lakosait — amennyire csak az emberi 
látás bírja — kifürkészte, kimondhatatlanul megszerette azt 
és nagy gyorsan visszatért urához. Mikor megérkezett, urának 
sokat beszélt a föld jóságáról, aztán arról, hogy azt a földet 
igen-igen jó folyók öntözik; s ezeknek a nevét és minden hasz
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nát is felsorolta ; hogy fövenyükben aranyat gyűjtenek s annak 
a földnek az aranya a legjobb, meg hogy ott sót ásnak. Előadta, 
hogy annak a földnek a lakosai az egész világon a leghitványabb 
emberek. Még pedig azért, mivel oláhok és szlovének; aztán 
fegyverük sincsen más, csak íj és n y íl; a vezérük, Gyalu, maga 
is csak kevéssé állja a próbát, de meg nincsenek körülötte jó 
vitézek sem, akik helyt mernének állani a magyarok merészsé
gével szemben ; végül azért is, mivel a kúnok és a besenyők 
sokat bántják őket.

Magyar vezérek győzelmei.
(Lél, Bulcsú és Botond vezérlete alatt a magyarok a rác 

föld meghódítása után) egészen a tengerig jutottak s annak a 
hazának minden nemzetét erőszakkal és szépszerével a magya
rok vezérének, Árpádnak az uralma alá hajtották. Spaláto 
városát szintén elfoglalták, sőt egész Horvátországot meg
hódították. A nemesék fiait kezesül összeszedve, vonultak 
innen el és visszatértek Magyarországra Árpád vezérhez. Hábo
rúikat és egyes hőstetteiket, ha e lap írott betűinek nem akar
játok elhinni, higgyétek el a regösök csacsogó énekeinek, meg 
a parasztok hamis meséinek, akik a magyarok vitézi tetteit és 
háborúit mind máig nem hagyják feledésbe menni. Azonban 
némelyek azt mondják, hogy egészen Konstantinápolyig men
tek ők, sőt Konstantinápoly aranykapuját is bevágta Botond 
a bárdjával. Mégis én mivel ezt a históriaíróknak egyetlen 
könyvében sem találtam, hanem csupán a parasztok hamis 
meséiből hallottam, azért jelen művembe nem akartam beleírni.

Anonymus művében olvashatók a következő pogánykori 
vonatkozású mondák : Álmos fejedelemsége és kievi győzelme, 
Árpád fejedelemmé választása, a vérszerződés, a fehér ló mon
dája, Zalán alpári veresége, a Lehel-monda, Tanuzaba halála.

Anonymus, aki „Belae regis notarius“-nak mondja magát, 
valószínűleg II . Béla király jegyzője volt, talán Péter óbudai pré
post. Művét 1150 táján írhatta. Másolatban fennmaradt egyetlen 
kéziratos példánya a bécsi Nemzeti Könyvtár tulajdona. Ez a 
nagyjelentőségű kézirat a X V I I I .  század közepéig ismeretlen volt.

KÉZAI SIMON KRÓNIKÁJÁBÓL.
(Császár M ihály foráíiásában.)

Az augsb'urgi veszedelem.
A magyarok gyűlése Lélt és Bulcsot Németországba kül

dötte és mikor Augsburg alá értek, a Lech (Lieh) folyón túl a 
réten ütöttek tábort és a várost éjjel-nappal zaklatták támadá
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saikkal. Miután pedig hirtelen rohammal be nem tudták venni, 
megátalkodva nem akartak elvonulni a külváros alól. Ulrik 
püspök a polgárokkal együtt követeket küldöttek a császárhoz 
és buzdították, segítse meg a várost, mert az ostromló magyarok 
sokan vannak ugyan, de nem vigyáznak magukra s ezért köny- 
nyen le lehetne verni őket. A császár tehát ulmi udvarából 
gyorsan és titkon odaérkezett és miután a magyarok állását és 
seregét kikémlelte, három órával napkelte után, esőzés közben 
rájuk támadt és egyik csapatukat, amely a városhoz közel 
állott, hamarosan leverte. Lél és Bulcs ennek láttára futásban 
keresett menedéket, hajóra szálltak s a Dunán lefelé ereszked
tek, hogy Magyarországba meneküljenek. De mikor Regens- 
burgnál átkeltek, elfogták s a császárhoz küldötték őket, a 
császár pedig akasztófára ítélte és Regensburg alatt bitófán 
végeztette ki őket. Mások pedig mese módjára azt erősítgetik, 
hogy mikor a császár elé állították őket, egyikük magát a csá
szárt agyoncsapta kürtjével. Ez a mesebeszéd természetesen 
ellenkezik a valószínűséggel és aki ilyesminek hitelt ad, gyenge
elméjűségéről tesz bizonyságot, mert a vétkes személyeket 
összekötött kézzel szokták a fejedelmek elé állítani. Hanem 
az tény és a krónikák könyvében is meg van írva, hogy vak
merőén káromkodva, tiszteletlenül beszéltek a császárral és 
szemébe mondták, hogy ha megöleti őket, akkor népéből többé 
egyetlen egy fogoly sem marad életben, hanem vagy örökös 
rabszolgaságra vetik, vagy minden bírói eljárás nélkül megölik 
őket. Ez meg is történt, mert amint meghallották a magyarok, 
hogy a császár kivégeztette őket, valamennyi német foglyot, 
asszonyt és gyermeket egyaránt, mintegy húszezret, felkoncoltak.

Kézai művében olvashatók a következő hún-mondák : 
a gímszarvas mondája, a tárnokvölgyi és zeiselmaueri (cezu- 
móri) ütközet, a katalauni ütközet, Buda halála, Aquileia be
vétele, Etele menyegzője, halála, temetése, a hún birodalom 
felbomlása, Csaba és a székelyek.

Kézai Simon a fehérmegyei Kézáról (ma Dunakesz) szár
mazott, jobbágy-családból. Valószínűleg olasz egyetemen szerezte 
meg a magisteri címet ( krónikája latin szövegében sok helyt akad 
egy-egy olasz szó). IV . László királynak lett udvari papja s ki
rálya számára írta meg a magyarok történetét. Kézai meglepő elő
adása szerint a hún és magyar : egyugyanaz a nemzet. A magyarok 
történetét 1282-ig, tehát a saját jelenéig beszéli el. E mű kézirata 
elveszett. Nyomtatásban először 1781-ben jelent meg.

A népköltészetet lenéző tudós önérzet és a fejledező kritikai érzék 
Anonymusnál is, Kézainál is jól megfigyelhető.
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LATIN NYELVŰ ÍROTT EMLÉKEK.

A magyar nemzet irodalmának gyökerei 
Szent István király vallási nagy reformjához 

nyúlnak vissza. Az írás-olvasás intézményes meghono
sítása a keresztyén hittérítők érdeme, líetűrendszerük 
egészen idegen volt ugyan a magyarságra nézve és ez az 
új írásmód évszázadokon át majdnem kizárólag idegen 
nyelv kifejezésére szolgált: a latinéra. Mégis az irodal- 
miság létfeltétele valósult meg ezzel; írott szövegek kelet
keztek s ezeken keresztül távolabbi-közelebbi szerzők ke
resték a másokkal való lelki érintkezést.

Az egész középkorban, de különösen az Árpád-házi 
királyok korában, az írni-olvasni tudás a papok kivált
sága volt s hosszú időn át ezeknél is csak a latin nyelvre 
szorítkozott. A latin nyelv volt az a híd, amely a p ogány 
barbárságból megtérőfélben levő magyar fajt bekapcsolta 
a keresztyénség nyugateurópai kultúrájába. A katolikus 
egyház vette munkába művelődésünk kiépítését anyagi 
és szellemi téren egyaránt, elsősorban a Dunántúlon. 
Szerzetes-rendek telepedtek le nálunk s ezeknek a sok
oldalú munkássága kiterjedt az irodalmiság útjának meg
alapozására is.

Az egyházi élet nálunk sem nélkülözhette a kötelező 
szertartási szövegeket, készültek tehát a magyarországi 
papok számára is latin miséskönyvek, karénekeskönyvek, 
imádságoskönyvek, bibliai szemelvények stb. A kézzel írt 
könyvek neve: kódex. Mindez persze csak a papság 
szellemi kincse volt. A papok, mint a latin műveltség 
birtokosai, az egyházi életen kívül is jelentős szerepet 
játszottak. A papirend kiválóbb tagjai külföldi híres egye
temeken végezvén be tanulmányaikat, széles látókörűekké 
nevelődtek s ezért az állami élet is nagy hasznukat vette. 
A királyi udvarban mint kancellárok, alkanecllárok, vagy 
jegyzők, ők voltak az egyre fontosabbá és általánosabbá 
váló írásbeliségnek a képviselői. Az oklevelek, 
törvénykezési iratok, jegyzőkönyvek stb. elkészítése (ter
mészetesen latin nyelven) az ő tisztük volt.

A kat. egy
ház szerepe
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Az írásbeliség effajta ágainak azonban kevés közük 
van az irodalom fogalmához. Minket az olyan írott mü
vek érdekelnek, amelyek önkéntes olvasóközönségre szá
mítanak, minél több olvasónak az értelmére és egyúttal 
szívére, képzeletére akarnak hatni.

A magyarországi latin írásbeliségnek már az Árpádok 
korában kialakult egy pár olyan ága, amely a szorosabb 
értelemben vett irodalom fogalmi körébe sorozható. Ilye
nek : a legendák és gesták.

A legendának már a neve is olvasnivalót 
jelent. Szentek élettörténetén alapul, de a 
csodahívő képzelet színezi ki. Rendszerint az íratlan nép
költészet talajából sarjad fel s onnan kerül át az irodalom 
előkelőbb területére. A magyar keresztyénség diadalmas 
ereje rövid idő alatt bő anyagát termelte ki a legenda
műfajnak s az Árpád-kori magyar szentek alakjai a latin 
legendairodalom közvetítésével bevonultak az egész világ 
művelt embereinek a köztudatába. István királyról, Imre 
hercegről, Gellért püspökről, László királyról, Erzsébet és 
Margit királykisasszonyokról hamarosan legendák szö
vődtek, némelyikükről több is. De latin nyelvük miatt 
itthon csak szűk körben váltak ismeretessé.

Fontosabb ránk nézve a középkori latin tör
ténetírásnak az a fajtája, amely a maga idejében 
főként francia és olasz földön virágzott s gesta néven 
szerepelt. (Gesta=res gestae: történelem.) Hasonlít a 
legendához annyiban, hogy a történeti valósággal többé- 
kevésbbé önkényesen bánik el, de különbözik is tőle, 
mert a gesta-író nem az alázatos, naiv hívő álláspontjá
ról nézi a témáját, hanem ellenkezőleg : a tudós önérzet 
és kritikai fölény magaslatáról (tehát másforma közön
ség számára dolgozik) ; ez a komolykodó mód azonban 
még feltűnőbbé teszi a gesta-író helyenkénti naivságát 
s emberileg érdekesebbé az egyéniségét.

Az Árpádok korából két nevezetes gesta 
maradt ránk; mind a kettő mintegy világi 
tárgyú testvére a legenda-műfajnak: félig igaz, félig 
költött elbeszélés a magyar nemzet múltjáról. Az egyik, 
ANONYMUS Gesta Hungaroruma, a magyarok

Anonymus

Gesták

Legendák
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eredetét, honfoglalását s a fejedelmek korának kalando~ 
zásait adja elő. Hiteles történeti tények közé idegen 
krónikákból való önkényes átvételeket vegyít, azonkívül 
mondái elemek is sűrűn szerepelnek a szerző tudós szigo
rúsága ellenére is. Felemás jellege és sok gyanús adata 
sem rontja le azonban Anonymus előadásmódjának erős 
varázsát: tüzes hazafiúi érzés és hatásos írói rátermett
ség nyilatkozik meg benne. Nyomtatásban való meg
jelenésekor (1746) mindjárt óriási érdeklődést is ébresz
tett történettudósaink közt s a vita még manapság is 
folyik e mű tartalma és szerzőjének személye körül. 
Költőink egy évszázadon át négy kedvvel fordultak tárgyi 
motívumokért a titokzatos névtelen jegyzőhöz.

A másik nevezetes gesta ebből az időszak
ból : KÉZAI SIMON Chronicon Hunga

ricuma. Ez a munka még az Anonymusénál is meré
szebb példája a középkori udvari történetírás mód
szerének. Kézai a külföldi magyarellenes előítéletek meg
cáfolása végett írta s lelkesen dicsőíti benne a maga 
uralkodóját: IV. Lászlót. Jó messziről (az özönvíztől) 
kezdi a magyarok történetének elbeszélését, hún és ma
gyar részre osztja anyagát, sőt a hűn történet sokkal 
színesebb, mint a tulajdonképpeni magyar vonatkozású 
rész. Anonymus is emlegeti Attilát, de a „húnokról" 
jobbnak látja bölcsen hallgatni, hiszen a középkori keresz
tyén köztudat irtózattal gondolt reájuk. Kézai ellenben 
a pápától kiátkozott, kun vérű, laza erkölcsű IV. László 
szája íze szerint alakítja műve anyagát s tüntetőleg hir
deti a hűn és magyar nemzet azonosságát.

Kézait is nagytehetségű írónak kell mondanunk. 
Meggyőző, sőt szemfényvesztő ügyességgel tolta kijjebb 
majdnem félévezreddel a magyar nemzet történelmi sze
replésének a kezdetét s ezzel meg duzzasztotta a nemzet i 
önérzetet. A húnök történetének elbeszélése közben az 
idegen krónikákból átvett mondai elemeket olyan hatásos, 
olyan elhitető módon költötte össze, hogy hatszáz év 
múlva a magyar irodalomtörténetírás megteremtője, Toldy 
Ferenc, a keletkezőben volt magyar naiv eposz alkotó részeit 
látta bennük, teljesen megbízott népmondai eredetükben

Kézai



17

S főként Kézai krónikájára alapozta irodalmunk „pogány- 
korára“ vonatkozó tanítását. . .  Ma már tudjuk, hogy 
Kézai nem a regösök énekeiből, vagy éppen a nép ajkáról 
szedte össze a liánokra vonatkozó mondákat, hanem 
ennek a véleménynek inkább az ellentéte igaz: első
sorban Kézai krónikájából terjedtek el és mentek át a 
köztudatba a hún monakör részletei.

A nyolcvan év óta tartó tudományos 
vitának mai állása a hún mondák erede
tére vonatkozólag abban foglalható össze, hogy különbséget 
kell tennünk hún hagyomány és hún mondák között. A hún 
atyafiság tudatát már magával hozhatta keletről a hon
foglaló magyarság, ahol hún törzsekkel érintkezhetett 
(talán egyikkel össze is olvadt), de a hún mondakör, 
mely át meg át van szőve nemcsak germán, hanem ó- 
és középkori egyéb monda-elemekkel, legnagyobbrészt 
gesta-írók félig költői ihletű, félig ludákos alkotása; leg- 
fellebb itt-ott akadhat benne magyar népi eredetű részlet, 
de ezekről sem tudunk semmi bizonyosat.

a) Magyar Anonymus. Ford. Pais Dezső. 1926. Napkelet-Kvt. — 
Kézai Simon magyar krónikája. Ford. Császár Mihály. 1901. Magy. Kvt.

b) Horváth Cyrill: Középkori legendáink és a Legenda Aurea. 
1911. —• U.-ő : Szent László-legendáink eredetéről 1928. —- Hóman 
B álint: A Szt. László-kori Gesta Ungarorum és XII—-XIII. századi 
leszármazói. 1925. — Sebestyén Gyula :0Ki volt Anonymus? 1898. — 
Jakubovich Emil : Adalékok az Anonymus-kérdéshez. Akadémiai Érte
sítő 1926. -— Domanovszky Sándor : Kézai Simon mester krónikája. 
1906.

A tihanyi apátság alapító okleveléből (1055).

. .  . v ia , quae ducitur iterum  ad  monorau kerekű . .  .
( =  M onyorókerék).

. .  . inde ad castelic e t  feheruuaru rea meneh hodu utu rea 
posthaec petre zenaia hel rea . . . (— O nnan K aszte licre  [m a : 
K esztölc-re] és a Fehérvárra m enő hadi útra, azu tán  P etreszé 
n ája-helyre.)1

A hún mondák
kérdése

1 Petre a Petrus (Péter) név becéző alakja, a latin vocativus tréfás 
felhasználásával.
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A Halotti Beszéd és Monitio.
A z eredetinek másolata sorról

sorra : Sermo sup. sepulchrum.

1. L atia tuc feleym zumtuchel
2. mic vogmuc. ysa pur es cho 

muv vogmuc. Menyi milost- 
ben

3. terum teve eleve miv isemu- 
cut adam ut. es odu tta  vola 
neki

4. paradisum ut hazoa. És mend 
paradisum ben uolov gimil- 
cictul

5. m unda neki elnie Heon tilu- 
toa w t ig fa gimilce tvl. Ge

6. m undoa neki m eret nu eneyc 
ysa ki nopun emdul oz gimils

7. twl. halálnec halalaal holz. 
H adlaua choltat terum teve 
isten

8. tv l ge félédévé. Engede u r
duiig intetvinec. es evec oz 
tiluv t

9. gimilstwl. es oz gimilsben ha- 
lalu t evec. Es oz gimilsnec wl

10. keseruv uola vize húg turchu- 
cat mige zocoztia vola.

11. Num heon muga nec. ge mend 
w foianec halai ut evec.

12. Horoguvec isten, es veteve jvt 
ez inuncas vilagbele. es levn

13. halalnec es puculnec feze es 
mend w nemenec. Kic ozuc

14. mic vogmuc. Húg es tiv  lati 
atuc szumtuchel. isa es num

15. igg ember m ulchotia ez ver 
m űt ysa mend ozchuz iarov

16. vogmuc. Wimagguc uromc 
isten kegilmet ez lelic ért húg

17. iorgossun w neki. es kegiggen 
es bulscassa mend w bűnét

18. Es vimagguc szén achscin 
m ariat. es bovdug michael 
archangelt

19. es mend angelcut. hug uimag- 
gonoc erette. Es uimagguc

20. szent peter urot. kinec odút 
hotolm, ovdonia. es ketnie

Valószínű egykorú olvasása
Szinnyei József szerin t:

1. L á tjá tuk , feleim, szümtükkel
2. mik vogymuk ! Isá pur és 

homu vogymuk 1 Menyi 
milosztben

3. terüm téve eleve mi isemüküt, 
Á dám ut és odu tta  vola neki

4. párádicsum ut házóá. És 
ménd párádicsum ben volo 
gyimilcsiktűl

5. m unda neki élnie. Héon 
tilutóá ű t igy fa gyimilcsétűl. 
Gye

6. m undoá neki, m érétt nüm 
enéik : „Isá, ki nopun éindül 
oz gyimilcs-

7. tűi, hálálnék háláláal holsz. 
H ádláva ho ltá t terüm teve 
Isten-

8. tűi, gye félédévé. Engede 
ürdüng intetvinek és évék 
oz tilv u tt

9. gyimilcstűl és oz gyimilcsben 
halálu t évék. És oz gyimilcs- 
nek uly

10. keserű vola vize, hogy turku- 
k á t migészokosztjá vola.

11. Nüm héon mugánek, gye 
ménd ű fojánek halálu t évék.

12. Horoguvék Isten és vetéve 
ű t ez m unkás világbele, és Ion

13. hálálnék és pukulnek fésze 
és m énd ű némének. Kik 
ozuk?

14. Mi vogymuk. Hugy és ti 
lá tjá tu k  szümtükkel, isá és 
nüm

15. iggy embér m úlhotjá ez ver- 
m ü t ; isá ménd ozhuz járó

16. vogymuk. Vimádjuk Uromk 
Isten kégyilmét ez télikért, 
hugy

17. jorgossun űneki és kegyidjén 
és bulcsássá ménd ű bűnét

18. És vim ádjuk szen(t) áhszin 
M áriát és bodug Mikáéi 
árkángyélt

19. és ménd ángyélkut, hugy 
vimádjonok érétte. És 
vim ádjuk

20. szent Péter urot, kinek odu tt 
hotolm ódoniá és kétnie,



19

21. hug ovga mend w bunet. Es 
vimagguc mend szentucut

22. hug legenec neki seged uromc 
seine eleut. hug isten iv ui

23. madsaguemia bulsassa w bu
net. Es zoboducha wt urdung

24. ildetuitul. es pucul kinzot- 
viatwl. es vezesse w t para- 
disu

25. nugulmabeli. es oggun neki 
m unhi uruzagbele u to t. es

26. mend iovben rezet. Es keas- 
satuc uromchuz charmul. Kiri.

27. Scerelmes bratym  uimaggo- 
muc ez scegin ember lilki ert.

28. K it vr ez nopun ez homus vi
lág timnucebelevl mente.

29. Kinec ez nopun teste t tum et- 
iuc. hug ur uv t kegilmehel

30. abraam . ysaac. iacob. kebele
ben helhezie. hug birsagnop

31. iv tua mend w szentü es unut- 
tei cuzicun iov.

32. felevl iochtotnia ilezie wt. 
Es tiv  bennetuc. clamate III. 
K.

21. hugy ódjk ménd ű bűnét. 
És vim ádjuk ménd szentüküt

22. hugy legyenek neki segéd 
Uromk szine előtt, hugy 
Isten 1 vi-

23. rnádságuk miá bulcsássá ű 
bűnét. És szoboduhhä ű t 
ürdüng

24. ildetvitűl és pukul kinzot- 
viátű l és vezesse ű t pärädi- 
csum

25. nyugulm ábeli és odjun neki 
m ünyi uruszágbele u tó t és

26. ménd jóben részét. És kéát- 
sátuk Uromkhuz hárm ul : 
Kyrie eleison !

27. Szerelmes brátim  ! Vimádjo- 
rnuk ez szégíny embér lilkiért,

28. k it Ü r ez nopun ez homus 
világ timnücebelől m ente,

29. kinek ez nopun tes té t tüm et- 
jük, hugy Ü r ű t kegyilméhel

30. A bráám , ízsák, Jákob kebe
lében helyhézje, hugy bír- 
ságnop

31. ju tv a  ménd ű szentii és ünüt- 
tei küzikün jó

32. felől jok to tn ia  íleszje űt. És 
t i  bennetük 1 Clamate tér : 
Kyrie eleison !

Mai nyelven :
A beszéd.

1. L átjá tok  feleim szemetekkel,
2. mik vagyunk. Por és ham u vagyunk ugyanis. Mennyi m alasztban
3. terem té elé (isten) a mi ősünket, Ádám ot, és ad ta  vala neki
4. a paradicsomot lakóhelyül. És az egész paradicsom ban való

gyümölcsökkel
5. mondá neki, hogy éljen, csupán egy fa gyümölcsétől tiltá  el őt, de
6. megmondá neki, hogy m iért ne ennék. ,,Mert amely napon eendel

e gyümölcs-
7. bői, halálnak halálával halsz.“ H allá h o ltá t a terem tő Isten-
8. tői, de elfeledő. Engede az ördög csábításának és evék a tilto tt
9. gyümölcsből. És a gyümölcsben halált evék. És a gyümölcsnek oly

10. keserű vala a leve, hogy to rk á t m egszakasztotta.
11. Nemcsak m agának, hanem egész fajának halált evék.
12. Haraguvék isten és belevető őt e gyötrelmes világba. És lön

(t. i. ez a világ)
13. halálnak és pokolnak fészke, és az ő egész nemének. K ik azok?
14. Mi vagyunk, ahogy ti is lá tjá tok  szemetekkel. Mert egy
15. ember sem kerülheti ki e (sír) verm et ; m ert mind ahhoz járók

(a felé tartók)
16. vagyunk. Im ádjuk (kérjük) urunk isten kegyelmét e lélekért, hogy
17. irgalmazzon neki és kegyelmezzen és bocsássa meg minden ő bűnét.
18. És kérjük M áriát a szent asszonyt és boldog Mihály arkangyalt
19. és minden angyalokat, hogy im ádkozzanak érette. És kérjük
20. Szent Péter urat, kinek ad a to tt hatalom  oldani és kötni,
21. hogy oldozza fel minden ő bűnétől. És kérjük minden szenteket,

2*



20

22. hogy legyenek neki segítségül urunk színe előtt, hogy az ő i-
23. mádságuk m iatt bocsássa meg bűnét, és szabadítsa meg őt az ördög
24. üldözéseitől s a pokol kínzásaitól, és vezesse őt a paradicsom
25. nyugalm ába, és adjon neki u ta t a menyországba és
26. részt minden jóban. S kiáltsátok urunkhoz háromszor : Kyrie 

eleison I

A monitió.
27. Szerelmes barátim  (atyámfiai), im ádkozzunk e szegény ember

leikéért,
28. k it az Ür e napon e hamis világ tömlöcéből kimente,
29. kinek e napon testé t tem etjük, hogy az Ür őt kegyelmével
30. Ábrahám , Izsák és Jákob kebelébe helyhezze és az ítélet napja
31. elkövetkezvén, őt minden szentéi és boldogai között jobbjára
32. ik ta tn i élessze fel. És ti benneteket is. K iáltsátok háromszor : 

Kyrie Eleison !

A Halotti beszéd és Monitio az összefüggő szövegű magyar 
írott emlékek között a legrégibb. Egy latinnyelvű, vegyes tartalmú 
kódex egyik lapjára van írva. A kódexet első ismertetőjéről, Pray 
György történettudósról Pray-kódexnek nevezik. 1192 és 1203 
között íratott. Főrésze miséskönyv, melyet valószínűleg valamelyik 
dunántúli bencés monostorban készítettek. Két pozsonymegyei kis 
egyházról (Deáki, Taksony) tudjuk, hogy ezt a miséskönyvet hasz
nálták. Később a pozsonyi káptalan könyvtárába került, 1813 óta 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára őrzi.

A miséskönyv egyik része a temetési szertartásokat tartal
mazza s itt van kellő helyen beiktatva a magyar Halotti beszéd és 
Könyörgés.

Ez a 274 szónyi terjedelmű írott emlékünk nyelvtudományi 
szempontból is alapvető fontosságú. Régiességei ellenére is meg
győzően mutatja, hogy nyelvünk kilenced félszáz évvel ezelőtt is 
ugyanaz volt lényegében, mint ma. Az eltérések : megannyi• nagy
becsű adat nyelvünk történetének ismeretéhez.

Nyelvészeti megjegyzések.
Ma már elavult szavak : feleim =  felebarátim ; isa =  mert 

(vagy talán : bizony) ; heon =  csak ; feze =  talán : fészke ; 
unuttei =  boldogjai, szentjei.

A magánhangzó-illeszkedés törvénye még nem érvényesül : 
paradicsumben, hálálnék.

A magánhangzók általában egy fokkal zártabbak, mint ma : 
pur, szümtükkel, nopun.

Ma már elveszett szókezdő és szóvégző mássalhangzó : 
vimádjuk, keserüv.

Szóvégi mássalhangzó-torlódás : hotolm.
A mai határozóragok a fejlődésnek egy régebbi, átmeneti 

fokát m uta tják ; valaha ragozott önálló névszók voltak : bel-ől, 
bel-é, azután névutói szerepet kaptak : timnicébelől, uruszág-
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bele. A-ben, -tűi, -nek ragok már egytagúak, de mélyhangú pár
juk még nincs.

_ A személyrag az ige egyes 3. személyében is megvan : 
teremtéve (teremtéje), félédévé. A mai -nk személyrag teljesebb 
alakban él: -műk; ez világosan mutatja egyrészt az 1. személyű 
„m“ ragot, másrészt a többes „k“ jelt.

Mária-siralom.
Az eredeti szöveg másolata sorról- 

sorra :

Yolek syrolm thudothlon sy 
rolmol sepedyk. buol ozuk 
epedek. W alasth vylagum 
tú l sydou fyodom tul ezes

5. urume (m) tuul. O en eses 
urodu (m)
eggen yg fyodum | syrou a 
n iath  thekunched buabeleul 
kyniuhhad. Scemem kunüel 
arad | en iunhum  buol farad 

10. the werud hullo tthya en 
iu(n)-hum olelothya Yylag 
uila ga viragnac uiraga. Kese
rűen kynzathul uos scegegkel 
werethul. Yh nequem en 

15. fyon ezes mezuul | Scegenul 
scepsegud wirud hioll wy^eul. 
Syrolmom fuhazatum  ther- 
the tyk  kyul en ium hum nok 
bel írna qui

20. sumha nym (kyul) hyul 
Wegh halai enguemet | egge- 
dumillen | maraggun urodum | 
ky th  wyalag felleyn

A mai nyelvnek megfelelő olvasása: 

(Lásd Beöthy—Kéky-kézikönyv 1928.)

1. Valék siralm -tudatlan : 
Siralmai sepedek1,
Búval aszok, epedek.

2. Yálaszt világomtól 
Zsidó, fiadomtól,
Ézes örömemtől.

3. Óh én ézes uradom 1 2, 
Egyenegy fiadom •
Siró anyát tekőncsed, 
Bujából könnyőhhed.

4. Szemem könnyel árad,
Én jonhom 3 búval fárad ;
Te véröd hullatja
É n jonhom  alélatja.

5. Yilág világa 
Yirágnak virága ;
Keserűen kínzatol, 
Yasszegekkel veretöl.

6. Ja j nekem, én fiam !
Ézes mézül. . .
Szegényül szépségűd,
Yéröd higul vízül.

7. Siralmam, fohászatom 
T ette tik4 kívül.
Én jonhom nak bel búja 
Ki soha nem hüL

8. Végy halál engömet, 
Egyedöm éljen !
M aradjon uradom,
K it világ féljen.

1 Bizonytalan értelmű ; sápadok, süppedek, vagy talán  : sopán- 
k.
2 Az „uram “ szó kicsinyítő-képzős, becéző alakja.
3 Belső részem, szívem.
4 Megtetszik, meglátszik (?)
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O ygoz symeonnok bezzeg 
25. scouuo ere en erzem ez bu- 

th u ru th  | k y t niha egyre. 
Tuled ualm un de num 
ualallal | hűl yg kynzassal 
fyom halallal. Sydou 

30. m yth  thez teruentelen
fyom m erth hol buyntelen | 
fugva i huztuzw a wklel 
-ue kethwe ulud. Kegug 
-gethuk fyomnok \ ne leg | 

35. kegulm mogomnok | owog 
halai kynaal | anyath  ezes 
fyaal | egembelu ullyetuk.

1. Oh igaz Simeonnak 
Bezzeg1 szava éré ;
É n érzem ez bú-tőröt,
K it néha igére ;

2. Tőled válnom,
De nem valállal,2 
H al így kínzással 
Fiam , halállal.

3. Zsidó m it tész, törvénytelen : 
Fiam  m ert hal büntelen, 
Fogva, húztozva, öklelve, 
K ötve ölöd.

4. Kegyögygyetök3 fiamnak,
Ne légy kegyölm magam nak, 
Avagy halál kínjával,
A nyját ézes fiával 
Egyembelé4 öljétök.

II.

Ezt a Mária-siralmat 1922-ben fedezte fel Leidinger György, 
a müncheni bajor állami könyvtár igazgatója egy olyan latin kó
dexben, amelyet Németország a löweni egyetem könyvtárának volt 
köteles átadni. Ezért ,,Löweni Mária-siralom“ néven is szokták 
említeni költeményünket. A becses emléket Gragger Róbert nyomatta 
ki először.

MAGYAR NYELV ÍJ ÍROTT EMLÉKEK.

Az írók eleinte el sem tudták képzelni, 
hogy a latin írásmódot egyébre is lehessen 

alkalmazni, mint latinnyelvíí szövegek megrögzítésére. 
Egy ideig teljes volt a szakadás az írni-olvasnitudás és 
a magyar nyelvűség szempontja között. Lassanként azon
ban megkezdődött az egymással való találkozások és át
menetek ideje. Latin nyelven készült prédikációkat, hogy 
hatásuk legyen, magyarul is elmondogattak a papok, 
latin oklevelekbe kénytelenségből magyar szók, sőt ki
fejezések is belekerültek. így hova-tovább összefonódott 
a sorsa nálunk a latin írásmódnak és a magyar beszédnek. 
Nem ment könnyen ez a folyamat, mert a latin betűk

1 Bizonyos.
2 Elválással (?)
3 Kegyüd ige felszólító módja =  kegyelmezzetek ; (v. ö, a H alotti 

beszédben : kegiggen.)
4 Egyetem ben, együtt.

A latin betűk 
átvétele
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nem tudták hiánytalanul megjelölni a magyar beszéd 
hangjait, ezért sokáig nagy az ingadozás és a fogyaté
kosság a magyar szöveg írása terén, de a fejlődés fel
tartóztathatatlanul megindult.

Az írástudás a papok kiváltsága lévén, a magyar 
nyelvű írott szövegek is egyházi cél szolgálatára készültek. 
Összefüggő magyar szöveg az Árpádok korából mind
össze kettő maradt ránk, de jelentőségük annál nagyobb.

Prózai szöveg az egyik: egy Halotti 
beszéd és a hozzá tartozó „Monitió“, 
azaz könyörgésre való felhívás 1200 tájáról. Nem olva
sásra volt ugyan szánva, hanem élőszóval való elmon
dásra, de a Halotti beszéd egyik érdekessége éppen az, 
hogy mindenkép átmeneti fokozatot mutat: egyrészt a 
szóbeliség és írásbeliség, másrészt a latin- és magyar 
nyelvűség között; t. i. eszmemenete latinul is le van 
írva ugyanabban a kódexben. Fontos jelenség, hogy nem 
szószerinti fordítás a magyar szöveg, hanem tömör, 
szabad, talpraesett tolmácsolása a latin mintának. Még 
nem indult meg a latin vallásos szövegek olvasásra szánt 
tömeges és sürgős átültetése, most még a „fordító" 
nem tapad szolgailag az idegen szöveghez, hanem tud 
viszonylag eredeti, egyéni maradni. A Monitió már szó
szerinti fordítás, mert kötött szövegű szertartási formula... 
A Halotti beszéd nemcsak nyelvi, hanem általánosabb 
irodalmi szempontból is fontos emlékünk.

Másik emlékünk verses magyar szöveg 
az Árpád-kor legvégéről: egy Mária- 
siralom, melyben az istenanya zokogja fia kínhalálán 
érzett fájdalmát. A középkori latin egyházi lírában szebb- 
nél-szebb Mária-siralmak (ú. n. Planctusok) szület
tek s egy ilyet ültetett át magyarra a mi emlékünk meg
lepő sikerrel, olyan időben (a XIII. század legvégén), 
amikor nemzeti nyelvű Mária-siralmak Nyugaton is ritka
ságszámba mentek. Mint a Halotti beszéd, ez sem szó
szerinti fordítás, hanem átköltés. Az érzés őszintesége 
éppúgy erénye, mint a ritmus párosütemű lüktetése s a 
rímek és az alliteráció zenéje. Kiváló költői tehetség 
alkotása. Nevezetes körülmény, hogy ez a vers már (sem

Mária-
siralom

A halotti 
Beszéd
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latinul, sem magyarul) nem templomi éneklésre készült, 
a Planctusok már olvasásra, az • otthoni magános áhítat 
táplálására, tehát költő és olvasók meghitt lelki érint
kezésére voltak szánva, vagyis az első igazán irodalmi 
termékünk ez a több mint hatszáz esztendős szép elégia.»

Az ekkori világi jellegű költészetnek 
egyetlen-egy írott emléke sem maradt fenn, 

de írott adatok bizonyítják, hogy — talán már a fejedel
mek pogány korában is, de a királyság idején minden
esetre — hivatásos énekmondók szórakoztatták lakoma 
vagy egyéb társasösszejövetel alkalmával a hallgatóságot. 
A királyi udvartól az alsó néposztályig mindenütt meg
volt a közönsége ezeknek az énekmondóknak, akiket a 
latin nyelvű feljegyzések rendszerint joculator né
ven említenek. (Regös, Csipcr, Szombat, Lőrinc, Hamzou, 
Mikó — az Árpádok korában élt énekmondók reánk 
maradt nevei.) Igazi mivoltuk és szerepük nagyon tisz
tázatlan. Az énekmondó többnyire hangszerrel kísérte 
énekeit, lanttal, vagy hegedűvel.

a—b) Zolnai Gyula : Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. 
1905. A M. Nyelvtud. Társ, kiad. —• Gragger Róbert : Őmagyar Mária- 
siralom. M. Nyelv 1922. — Jakubovich Emil és Pais Dezső : Őmagyar 
olvasókönyv. Pécs 1929.

VEGYESHÁZI KIRÁLYOK KORA.
TEMESVÁRI PELBÁRT.

A kevély, a kapzsi és az irigy.
(A prédikációkba szőtt példázatok egyike.

Lásd Sermones de temp. hiem. 39 D.)

Példának kívánkozik itt egy parabola elbeszélése ; t. i. hogy 
egy városban vala három polgár; az egyik szörnyen kevély, 
a másik roppantul kapzsi, a harmadik végtelenül irigy volt. 
A bölcs király erről értesülve, magához hívatta mind a hármó
jokat és így szólt hozzájok: kérjetek, amit akartok, és én meg
ígérem, hogy amelyikőtök legelőször kér, annak megadom, 
amit kér; a másodiknak ugyanazt a kérést kétszeresen teljesí
tem, a harmadiknak ismét kétszer olyan mértékben, mint a 
másodikét. Egymással való feleselgetés után a kevély, nem 
akarván első lenni a kérésben, mert a második kettő így többet

Világi
költészet
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kapna és tekintélyesebbekké válnának, azt hangoztatta, hogy ő 
legutoljára szeretne kérni, nehogy régi tekintélyén csorba essék. 
A király beleegyezett, hogy utolsónak maradjon a nagyobb 
tekintély megóvása érdekében. A kapzsi, kapzsiságától hajtva, 
kijelentette, hogy ő minél több nyereségre áhítozik ; a király 
•megengedte neki, hogy második legyen a kérelem során. Az irigy 
aztán a mások java iránti irigység sugalmára azt kérte : szúrják 
ki egyik szemétemért így a második kérőnek mind a két szemét 
ki kell majd szúrni, a harmadiknak pedig a két szemén kívül 
még a kezeit is le kell vágni, hogy ilyen módon teljesedjék a 
király ígérete a kétszeresen fokozódó arány szerint.

Pelbárt skolasztikus gondolkozásmódjára jellemző a követ
kező részlet, amely Szűz Mária testi szépségét magyarázza. 
(Stell. IV. ; Brisits Frigyes ford.)

„Ami a nagyságot illeti, vájjon a Szent Szűz kicsi avagy 
nagy alakú volt-e, Albertus után mondhatjuk, hogy megfelelő 
és illő alakja volt, úgy, hogy sem nagyon magas, sem nagyon 
kicsi nem volt, hanem olyan nagyságú, amely megfelel a női 
alkatnak. Másodszor, ha a szín minősége után kutatunk, három 
szempontot kell feltennünk, mivel háromszoros színváltozat 
van az emberi testben : t. i. a bőr, a hajszál és a szemek színe. 
Először tehát a bőr színe után kutatunk, kérdezve, hogy milyen 
színű volt a Szent Szűz, vájjon fehér, fekete, piros, avagy ezek 
keveréke. Erre Albertus után azt feleljük, hogy a bőrnek hétféle 
színváltozata van. Az első a fehéres és pirosas színből van össze- 
téve ; a második a fekete szín, a harmadik citromszín, a negye
dik a sárga, az ötödik a fehér, a hatodik a piros. S mivel egyedül 
az a szín jelent lelki egyensúlyt, amint ezt Joannicius mondja, 
amely a fehéresből s a pirosasból van összetéve, minden más pedig 
valami egyenetlenséget, tehát elfogadjuk, hogy a Szent Szűz 
teste ilyen színű volt. Második kérdés, hogy milyen színű volt a 
haja. Erre válaszolván, teszünk nehány megjegyzést. Első az, 
hogy a Szent Szűznek nem volt teljesen fodor haja, mivel ilyen 
hajuk csak a nagyon hideg embereknek van . . .“ stb.

Temesvári Pelbárt valószínűleg Temesváron született. 1458-tól 
1471-ig a krakkói egyetemen tanult, majd a Ferencrend szigorúbb 
ágának tagjaként Budán és Esztergomban tanított. 1504-ben, kb. 
70 éves korában halt meg. Főművei latin szenlbeszédgyüjtemények : 
Stellárium ( Csillagkorona), Pomerium ( Gyümölcsöskert, három 
kötet) rezek 1498— 1499-től negyedszázadon át majdnem minden 
évben új kiadást értek külföldi nagy városokban ( Velence, Lyon, 
Párizs stb.).

Tanítványa és rendtársa volt Laskai (hsváU akinek Biga 
Salutis (A z  üdvösség szekere) c. háromkötetes latin szentbeszéd- 
gyűjteménye szintén több kiadást ért külföldön.
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MÁRK KRÓNIKÁJÁBÓL.

( Madzsar Imre fordítása.)

Salamon megfutamodik.
Salamon király hát reménységében megcsalatkozva, sóhaj

tozva és szomorúan Pozsonyba vette magát. És megerősödött 
az ország Géza király kezében és azon időtől fogva neveztetett 
Magnus királynak ; a hercegséget pedig testvérének, Lászlónak 
adta.

És László herceg Pozsony várát több napon át ostromolta. 
Salamon katonái kijöttek a várból és viaskodtak László kato
náival ; de Salamon és László is többször kiállottak és címereiket 
megváltoztatva, mint közvitézek harcoltak. Történt egyszer, 
hogy László a dél csöndjében a vár alá ment. Meglátta őt jönni 
Salamon és fegyverzetet cserélve eléje ment, anélkül, hogy fel
ismerte volna, de őrá sem ismert rá László. És Salamon katonái 
a vár falán ülve, nézték őket és Salamon közvitéznek gondolta 
őt és ezért ment vele megküzdeni. De tüstént, mihelyt hozzáért 
és arcába nézett, két angyalt látott meg László feje fölött, amint 
tüzes karddal röpültek és fenyegették ellenségeit. Ennek láttára 
Salamon a várba futott és katonái mondták nek i: „Uram ! Mi 
ez, mit látunk ? Sohasem láttunk megfutni kettő vagy három 
előtt sem, hogy lehet hát ez ?“ Ezt mondta nekik : „Tudjátok, 
hogy emberek elől nem szaladok meg, de ez nem ember, tüzes 
karddal védelmezik.“ Ennek hallatára elcsodálkoztak és ezért 
mégj óbban kezdtek félni tőle. Salamon katonái pedig a szűköl- 
ködéstől hajtva, Lászlóhoz mentek és ő királyi nyájassággal és 
kegyes bőkezűséggel bánt velük és készségesen megengedte, 
hogy urukhoz visszatérjenek.

Magnus király pedig azon időben Szegszárdon ünnepelte 
a karácsonyt, ahol is kérésére Dezső érsek ünnepélyes misét 
mondott és fényes beszéddel meglágyította a király szívét és 
békességre hajtotta. A mise végeztével, miután minden rendben 
véget ért, megparancsolta a király, hogy a püspökök és apátok 
kivételével mindenki menjen ki. Akkor a király könnyek között 
eléje borult az érseknek és a többi egyházi férfiúnak, mint a 
főpapoknak és azt mondta, hogy vétket követett el, mivel a 
törvényesen megkoronázott királytól elvette országát és meg
ígérte, hogy a királyságot békességben vissza fogja adni Sala
monnak olyanképpen, hogy ő maga bírja ugyan jog szerint a 
koronát, azonban az országnak csak harmadrészével, amelyek 
a hercegséget teszik, Salamon pedig megkoronázva bírja az 
ország másik két részét, amelyek előbb az övé voltak. A püspö
kök erre örvendezve köszönetét mondtak az Istennek, mivel 
látnivaló volt, hogy a királyt a Szentlélek kegyelmének látoga- 
tása  térítette meg és világosította föl. Magnus király tehát köve
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teket küldött Salamonhoz és levélben előadta neki a béke mód
ját, amint azt megállapították. Jöttek-mentek a követek és sokan 
sokféleképpen tárgyalták a dolgot, de a kibékülés nem tudott 
létrejönni.

Ezenközben Magnus király súlyos betegségbe esett és 
április 25-én erényeivel ékesen megindult a minden halandók 
útjára . . .

Márk krónikája ezelőtt Bécsi Képes Krónika néven volt isme
retes, mert a kéziratos példány a bécsi Nemzeti Könyvtár tulajdona 
és rendkívül gazdagon van díszítve, pompás, színes képekkel. Ma 
már tisztázott igazság, hogy szerzője Kálti Márk, előkelő szárma
zású magyar főpap. A korábbi krónikák nyomán beszéli el a magyar 
nemzet történetét 1330-ig, Róbert Károly havasalföldi szerencsétlen 
háborújáig. Az előadás költőisége tekintetében Márk műve vala
mennyi többi gestánknál különb. Az itt bemutatott kis részlet is szép 
példája a szereplők belső, l e l k i  mozgalmaival való törődésnek, 
a magasabbrendű jellemzésmódnak.

JANUS PANNONIUS.

Részlet a Szelek versenyé-böl.
(Hegedűs István ford.)

Aeol barlangjába m iként versengtenek egykor 
A szelek, új ihlet ragadott meg zengenem engemet erről.
Szőke Apollo, jövel, te  segíts meg s Áoniának 
Hozd ide lányait és büszkén járj lan tta l előttük.
Óh jövel és indítsd fiatal szárnyam nak a röptét.
Óh jövel és a habon remegő sajkám at irányozd !
. .  .Aeolus
Ekkor fenséges nyugalommal nékik1 emígy szól :
„Szóljatok, egymással mifelett versengtek eképpen :
Mert nem bírja külön kegyem egy sem, részre se hajlom,
És ki igaz királytok, igaz bírátok is az lesz.“
. .  .A  Boreas dagadó kebléből tö r fel a szó most,
Aki a zord fagyos északon úr, a lakása is o tt van.
„Énnekem  is van erőm, Astraeus vére vagyok tán?
Testvéreim, ha szabad, fessem le hatalm am at én is.
Ennyire hogy ragadott titeket vak, dőre reménység?
Hogy ne kívánjátok ti a pálm át, mely csak is engem 
Illet, elég ismernetek, hogy m it is ér az erőtök.
Mert ha a fellegeket más szél gyűjtö tte  halomra,
Én a lehajló ég közepére elűzöm erővel.
Vak düh, zordon erő, haragos kitörése a szívnek 
Féktelen őrjöngés s a szilaj vad indulat árja 
Fegyvereim s villámos forgatagoknak a sodra. . .  stb.

A győzelmet Boreasnak ítéli a szelek királya.

1 T. i. az elsőségért versengő négy szélnek ; Eurusnak, Austernek, 
Zephyrusnak, Boreasnak.
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Janus Pannonius (Csezmicei János) a ferrarai egyetemen 
tanult; mikor pedig hazajött, Mátyás király pécsi püspökké 
emelte. Ö mégis csatlakozott a Mátyás elleni összeesküvéshez; 
ezért menekülnie kellett; bujdosása közben halt meg, 1472-ben, 
38 éves korában. A Szelek versenye c. leíró költeményéből mutatunk 
itt be nehány sort. Több százra megy epigrammjainak a száma. 
Egyik epigrammjában azt mondta: „Költő és hívő nem férnek 
össze“. De azért vallásos költeményeket is írt.

LATIN IRODALOM.

A magyar papok az európai latin val
lásos irodalomnak nemcsak olvasói marad

tak, hanem a legkiválóbbak maguk is írni kezdtek s ezek
nek a hazai szerzőknek a műveit — főként a verses mű
veket — már a latin nyelv gátján keresztül is egyre több 
szál fűzi a magyar nemzeti lélekhez, a történelmi magyar 
sorshoz. E költemények (többnyire himnuszok) szerzőit 
nem ismerjük, a keresztyén alázat önkéntes névtelensé
get parancsolt rájuk, de a nemzetközi latin verstechnika 
mögül a katolikus hitbuzgóság mellett kihangzik a ma
gyar szív hazaszeretete is, különösen a magyar szentek
hez és Szűz Máriához való fohászkodásokban.

A magyar faj szónoki rátermettségének 
korai bizonysága, hogy a latin nyelvű prédi

káció-irodalomban magyar szerzők nemcsak itthoni haszná
latra való eredeti szentbeszédeket tudtak készíteni, hanem 
egy páran közülök megbecsülést szereztek a magyar névnek 
nyugaton is. Ilyen volt pl. LASKAI OZSVÄT pesti ferenc- 
rendi pap, különösen pedig az ő tanítómestere, a közép
kori latin nyelvű egyházi irodalom legkimagaslóbb, világ
hírű magyar művelője: TEMESVÁRI PELRÄRT. A Má
tyás korabeli elpogányosodott renaissance-humanista kor
szellem közepette Pelbárt a szerzetesi szigorúságnak és a 
középkori skolasztikus műveltségnek a képviselője. Olva
sottsága kiterjedt a külföldi legenda- és prédikáció-gyűj
temények óriási anyagára s ezt bőven felhasználta a maga 
szentbeszédeinek kidolgozásában. Divat volt akkoriban 
a prédikációt példákkal, mesékkel, bizonyításra alkalmas 
történetekkel teletömni, hogy ezek a hallgatóság érdek-

Temesvári P.

Latin szöveg, 
magyar érzés
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lődését ébrentartsák. Pelbárt is nagy mestere ennek a 
műfajnak; százakra menő példái közt sok folklorisztikai 
érdekű akad s jellemző példáit nyújtják a mesemotívu
mok szövevényes vándorlásának. Pelbárt művei voltak 
a főforrásai a magyar nyelvű kódex-irodalomnak a XVI. 
század első negyedében.

A latin nyelvű, nemzeti tárgyú gesta, 
ez a jellegzetesen középkori műfaj, további 
becses alkotásokban jelentkezik. Az Anjouk korának is 
megvan a maga nagybecsű gestája: MÁRK króni
kája 1358-ból. Az idegen dinasztia gyors áthonosodásá
nak is egyik bizonysága ez a Nagy Lajos kívánságára 
készült nemzeti história. Nemcsak külsőleg jellemzi ezt 
a kódexet a festőiség, hanem átvitt értelemben is tele van 
művészi elemekkel. Különösen az Árpádok családi viszá
lyairól, főképpen Salamon király koráról olyan színes, 
költői hangulatú, mélyen emberi érdekű fejezetek szól
nak, hogy ezek méltán vonták magukra az utókor költői
nek is a figyelmét s adtak ihletet sok-sok epikai és drámai 
mű megfoganására. Ahogy a hún mondakör kidolgozásá
val Kézai varázsolta el a későkori nemzedékeket, a 
király-mondakör művészi magvú anyagát Márk króni
kája őrizte meg legszebben.

A középkori gesta-műfaj utolsó neveze
tesebb hajtása: TÚRÓCZI JÁNOS króni
kája, már a középkor végéről. Átmeneti idő átmeneti 
jellegű terméke: középkori elődeit folytatja tovább, de 
már a humanizmus szelleme is érzik rajta; már nem is 
a kódexek közé, hanem az ősnyomtatványok közé tar
tozik : 1488-ban két külföldi városban is megjelent nyom
tatásban (Rriinn és Augsburg) és nem is pap volt Túróczi, 
mint krónikaíró elődei, hanem királyi ítélőmester Mátyás 
korában.

A hivatalos Magyarország a ^nyu
gati műveltséghez való viszonyában 
sohasem jutott olyan előkelő, olyan európai, repre
zentatív szerephez, mint Mátyás királynak éppen 
egy emberöltőnyi tartamú uralkodása idején. Hunyadi 
Mátyás igazi renaissance-uralkodó volt: korlátlan és

Márk
krónikája

Túróczi

A humanizmus 
Mátyás korában



30

erőszakos mohósággal tört annak a megvalósítására, 
amit nagy egyénisége önmagához méltó célnak ítélt. 
A természetes fejlődés törvényszerűségét átugorva, 
óriási anyagi áldozatok árán rövid idő alatt olyan kultu
rális virágzást varázsolt elő hazánk egy-két pontján, fő
ként Budán, hogy azt Nyugateurópa csodálva emlegette. 
Mátyás humanista szenvedélye irodalmi vonatkozásban 
is ragyogó eredményekre hivatkozhatott. De mindez csak 
üvegházi virágzás volt. A nagy király pazar bőkezűség
gel gondoskodott külföldi írók behívásáról és hazai írók 
külföldi neveléséről, a világ második legnagyobb könyv
tárát vásárolta össze — csak az irodalom harmadik ténye
zője hiányzott: az ilyen írók és ilyen könyvtár szükségét 
érző művelt magyar közönség. Ila nagyszabású oktatási 
tervét megvalósíthatta volna, akkor talán fokozatosan ki
alakult volna az egészséges talaj e siettetett kirakat
kultúra számára, de e helyett legszörnyűbb nemzeti ka
tasztrófáink egyike következett el s tiporta el a rövid
életű, koraszülött renaissanee-virágzást, melynek e g y  

jeles magyarországi költője volt: JANUS 
PANNONIUS; már a ferrarai egyete

men feltűnt klasszikái műveltségével és latinul való 
rendkívüli verselő tehetségével. Emberi jellemén nyo
mot hagytak korának erkölcsi foltjai. Főműfaja: a 
hízelgő panegírisz és a léha szellemességű epi
gramma.

Tartós hatású terméke csak egy született 
e humanista írói körnek: az olasz BONFINI 

ANTAL történeti munkája: Rerum Ungarica
rum decades V. A lelkes magyar hazafi-szerzők 
vulgáris latinságú gestáinak a kora lejárt s felváltotta az 
olasz humanista világfi klasszikus iskolázottságú, síma, 
kellemes előadásmódja. A régi gesták anyagát Bonfini 
1496-ig egészítette ki s hosszéi időre mintájává lett a 
későbbi korok latinul író magyar történészeinek.

Mátyás uralkodásának idejéhez 
fűződik az első magyarországi könyv

nyomda létesítése is. KÁRAI LÁSZLÓ budai prépost hívta 
be Rómából HESS ANDRÁS könyvnyomtatót s ez adta

Az első könyvnyomda

Bonfini

Janus Pannonius
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ki 1473-ban a magyarországi első nyomtatott könyvet: 
a latin nyelvű Budai Krónikát. A könyvnyom
tatás korszakalkotó találmánya azonban ekkor még korán 
érkezett hozzánk s Hess András csakhamar munka nél
kül maradt.

Századokig tartó gyakorlati nagy jelentősége miatt 
említsük meg WERBŐCZY ISTVÁN Tripartitum 
( = Hármaskönyv) c. magánjogi törvénytárát, mely a 
magyar jogrendszert a tudomány európai színvonalán 
mutatta be. (1517.) -

a) Temesvári Pelbárt műveiből. Magy. Irodalmi Ritkaságok 
1931. —- A Bécsi Képes Krónikából szemelvények. Magy. Kvt. —- 
Szemelvények a kódexek irodalmából. Magy. Kvt. —- Szemelvények 
a Margit-legendából. (Bartha J.) 1905. — Boldog Margit legendája. 
Mai nyelvre átírta : Baros Gyula. Napkelet-Kvt. 1927.

b) Timár Kálmán : Laskai Ozsvát erkölcsi példatára. Religio 
1910. •— Szilády Áron : Temesvári Pelbárt élete és munkái 1880. — 
Horváth Cyrill : Temesvári P. és kódexeink. Bpesti Szemle 1891. ■—• 
U.-ő : T. P. Stellariuma és a Scala Coeli. irod.-tört. Köziem. 1900. — 
Katona Lajos : T. P. példái 1902. •— Vértesy Jenő : A Képes Krónika 
irodalmi jelentősége. Századok 1905. — Jakubovich Emil : Adalékok 
legrégibb nyelvemlékeink, okleveleink és krónikáink íróinak személyé
hez. M. Nyelv 1925. — Kaszák József : Túróczi János élete és krónikája. 
1906. —• Hegedűs István : Janus Pannonius. Bpesti Szemle 1894. •—• 
Huszti József: Janus Pannonius. 1932. — Császár Mihály : A magyar 
művelődés a XV. században, Bonfini műve alapján. 1902. — Doma- 
novszky Sándor : A Budai Krónika. Századok 1902. •— Fraknói Vilmos : 
Verbőczy életrajza, 1899.

A gyulafehérvári sorok. I.

Habrosagben walacnok kegus-
[sege

Eleeknek uruksege 
Koorsagbon walaknok egessege 
Sciuksegben walaknok bensege 
Ehezeucnek elegsege

Mai kiejtés szerint:

Háborúságban valóknak kegyessége,
Élőknek öröksége,
Kórságban valóknak egészsége,
Szükségben valóknak bősége,
Éhezőknek elégsége.

Ezt a nyelvemléket 1898-ban, a gyulafehérvári püspöki könyv
tárban fedezte fel Varjú Elemér. Egy latin szentbeszéd-vázlatokat

I — Iocunditas merentium 
E — Eternitas viventium 
S — Sanitas langentium 
U — Ubertas egentium 
S •—■ Satietas esurientium
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tartalmazó kódexben három helyen magyar l a p s z é l i  bejegyzés 
olvasható, ugyanakkora sorszámú latin szöveg fordításaként. Az 
ilyen lapszéli ( és sorközi) kézírást g l o s s á n a k  szokták ne
vezni. Ez az emlékünk 1310— 1320 táján íródott. Összesen 15 sorra 
(5 + 4 + 6 ) terjed. A három glossza közül az elsőt közöljük itt, a 
megfelelő latin „distinctiók“-kal (gondolatmeneti emlékeztetőkkel). 
Vita tárgya volt, hogy versnek tekintsük-e ezeket a szövegeket vagy ne. 
Ma már általában versnek tekintik.

A königsbergi töredékekből.

A z eredeti másolata sorról-sorra :

1. . . . u g  scolanoc. Wylag(noc) 
kezdetuitul fuguan, rohtonc

2. ez nem levt wala. húg scuz 
lean, fiot sciulhessen.

3. scuz segnec tukere. tis tan  ma- 
radhassun. es nekunc

4. hyrunc benne ne leyessen. 
Tudyuc latiuc (evt) scuz lean-

5. nac. qui uleben ta r t  chudal- 
tus fiot. furiscte musia.

6. ete ty  ymleti. ug hug ana sci- 
lu tte t. de qui legen neky

7. a tia  ozut nem tud(hot)iuc. Ez 
oz ysten m ynt (evt) esmeriuc.

8. quit sceplev nem illethet, m ert 
ha ysten ev num  uo

9. Ina (ev) benne bynu t lelhet- 
neync. (Amen.)

Olvasásra :

1. . . . ú g y  szólának : Világ(nak) 
kezdetvitűl fogva rachtonk

2. ez nem lő tt vala, hogy szűz 
leány fiat szülhessen,

3. szűzségnek tűkére tisztán  m a
radhasson és nekünk

4. hírünk benne né léjessén. 
Tudjok, lá tjok  őt szűz leány-

5. nak, ki ölében ta r t  esodáltos 
fiat ; fürisztjé, mosja,

6. éteti, im leti úgy hogy anya 
szilöttét. De ki légyen neki

7. a tty a , azot nem tud(hat)jok. 
Ez az isten, m int (őt) esmerjök

8. k it szeplő nem illethet ; m ert 
ha isten ő nőm vol-

9. na, (ő) benne binőt lelhet- 
néjnk. (Amen.)

Mai nyelven :

1. . . . ú g y  szólának: világnak kezdetitől fogva ra jtunk
2. ez nem tö rtén t, hogy szűzleány fiat szülhessen ;
3. szüzességének tükre tisztán maradhasson és nekünk
4. róla hírünk ne legyen. Tudjuk, lá tjuk  őt szűzleánynak,
5. ki ölében csudálatos fiút t a r t ; füröszti, mossa,
6. eteti* szoptatja, mikép anya a maga szülöttét. De ki legyen neki
7. az a ty ja , azt nem tudhatjuk . Ez az isten, am int őt ismerjük,
8. k it szeplő nem illethet, m ert ha isten nem volna,
9. benne bűnt lelhetnénk. Amen.

Ez a nyelvemlék egy königsbergi latin kódex bekötési táblájából 
került elő 1863-ban. Az itt közölt 9 sornyi összefüggő részleten kívül 
ugyanott később még öt hártyaszalagra felszeldelt töredékeit találták 
ugyanannak a Máriadicsőítő szövegnek. Szintén vitás, hogy vers-e, 
vagy próza, vagy a kettőnek litánia-szerű vegyüléke. Összesen 240 
szóból áll. íratásának ideje a X I V . század közepe.
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A legrégibb magyar bibliafordítás.
1 .

Mi aíanc ki vag mennecben, Scenteltessec teneued Jőyőn 
te orzagod Legen te akaratod, mikent mennen es azonkent 
földön, Mi testi kenerönc felet való keneret aggad míinekönc ma 
Es bocassad munekönc mii vetetönket, mikent es mü bocatonc 
nekönc vetett^cnec, Es ne vig műnket kesertetbe, de zabadocrh 
műnket gonoztol Ámen.

2.
CXXX. zsoltár.

Mélségekből kajáltottam te hozjád uram : Uram hallgasd 
meg én szómat, Legyenek te füleid ügyekezők : én onszollatom- 
nak szavához, Ha hamisságokat tartandasz uram : Uram ki 
tűri, Mert te nálad kegyelmezet vagyon : es te törvénedért tű r
telek tégedet uram Tűrt én lelkem ő igéjében : remenkedet en 
lelkem urban Yeternyének1 őrizetitől foguan egyben : remén- 
kedjek Izrael urba, mert urnái irgalmasság : és bő őnála sza
badság És ő megszabadejtja Izráelt: ő menden hamisságiból.

A legrégibb magyar bibliafordítás részei három helyen marad
tak meg: a Bécsi, a Müncheni és az Apor-kódexben. Az első az ó- 
szövetségi próféták könyveinek egy részét tartalmazza, a második a 
négy evangéliumot, a harmadik Dávid zsoltárait. 1. sz. közlemé
nyünk a Müncheni kódexből a Miatyánk szövegét adja, a 2. sz. a 
CXXX.  zsoltárt az Apor-kódexből.

A FERENC-LEGENDÁBÓL.

„Az fordólt farkasról.“
(Eugubia városának lakosságát nagy rémületben tarto tta 

egy dühös farkas, úgyhogy fegyveresen is alig mertek az embe
rek kimenni a városból.)

Szent ferenc kewnyewrewluen ray to k : zerze magat az 
mondot farkasnak eleybe menny Azt az polgárok meg ertuen 
mondnakuala neky Attyamfya ferenc az kapukewl2 ne menye 
Mert az farkas ky ymmaran sok embereket megmart mendenes- 
tewlfoguan tegedet meg ewl.

De Szent Ferenc hívén Űr Jézus Krisztusba, ki menden 
testi lelkeseknek uralkodója, nem paizsval fegyverkedett avagy 
pikonhokval3, de szent keresztnek jegyével jegy zvén magát,

1kYeternyfe, vecsernye (lat. vesperae) : délutáni istentisztelet.
2 A kapun kívül.
3 Csákány (Pickelhacke).

Zsigmond F. : A magyar irodalom története. I. 3
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kiméne az kapón (mend) társával, menden bizodalmát veté 
Ur Istenbe. Kik őbenne hiendnek, tészi őköt menden sereg 
nélkül nyomtatni1 és jártatni baziliskoson és jáspiskijón, nem
csak farkason, de es oroszlányon és sárkányon. És ezképpen 
Krisztusnak hívséges szolgája, Ferenc, nem páncélval öltöz
tetvén avagy tőrvei, nem ívet viselvén avagy hadi fegyvereket, 
de szentséges hitnek vértével, keresztnek jegyivel jegyzettet
tetvén, ragadó útát eleibe és ő féléim nélkül állhatatost kezde 
elmenni. Es ímé sokaknak látására, az helyekről, kikre nézni 
felhágtak vala, az szörnyő farkas mendenestől fogván szája 
felnyitván, Szent Ferenc ellen fut vala, ki ellen Szent Ferenc 
veté keresztnek jegyét, ő tőle es, társától es farkast megehnyét
vén,1 2 és futamását megtartó isteni erőnek miatta és keményen 
megnyitott száját belrekeszté. És annakutánna hozzá híván 
őtet, monda n ék i: ,,Jőj idé, atyámfia, farkas, és Krisztusnak 
felőle parancsolok néked, hogy sem nékem, sem egyébnek vala
kinek árts.“ Csuda : legottan kereszt lévén, belrekeszté ő szörnyő 
száját és az parancsolat lévén, legottan magát feje-hajtván le- 
terjeszté Szent Ferencnek lábaihoz. Farkasbalól3 lön bárány.

A Ferenc-legenda a legrégibb magyar írott könyvben, a Jókai- 
kódexben olvasható; assisi Szent Ferenc keresztyéni alázatosságá
ról s hitének csodatevő erejéről szóló fordítás, a X V . század második 
negyedéből.

A MARGIT-LEGENDÁBŐL.

Szent Margit önsanyargatása. Csodatettei életében és halála után.

Egy éjjel veternyenek előtte bemene Szent Margit asszony 
az karban az ő imádkozó helyére, holott szokott vala állani és 
imádkozni titkon önnön magának. És előtte valónak ez szent 
szűznek minden ő szép aranyas képei, táblái és ereklyéi. És 
monda Szent Margit asszony Soror Elenának : kérlek tégedet, 
hogy állj itt és senkinek meg ne mondjad, hogy én itt vagyok, 
és ne hagyj valamely sorort én reám jönni. Es mikoron Szent 
Margit asszony sokáig állott volna ezenképen ő imádságiban, 
láta ez Soror Elena tűznek lángját Szent Margit asszonynak 
fején. Ezeket látván ez soror igen megijede, és fél vala menni 
Szent Margit asszonyhoz, és monda nek i: Asszonyom, tűz va
gyon fejeden. Tahát Szent Margit asszony az ő kezét fejére veté 
és tapogat vala az ő fején. Monda ez sorornak: Senkinek ez látást 
meg ne mondjad.

Esmég egy időben Szent Margit asszony hívá el vele Soror
1 Boldogulni.
2 Megenyhítvén, megszelídítvén.
3 Farkasból (v. ö. timnöcebelől).
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Annát, nyitrai Meloan úrnak leányát, és csinála ő vele kenderből 
egy kötelet. És kéré Szent Margit asszony ez sorort, hogy ez 
kenderkötéllel megkötnéje és igen szoréhtanája mindkét kar
ját. Tahát ez soror vévé ez kenderkötelet és megkötő Szent Mar
git asszonynak egyik karját. Oly igen erősen szoréhtatá Szent 
Margit asszony az ő karját, hogy láttatik vala az kenderkötél 
bemenni az ő karjának húsában. Ennek utána esmég az másik 
karját es meg ezenképen igen erősen megköttető, szoréhtatá. 
Ez dolgok valának egy néminemő házban, mely házban szokott 
vala maradnia királyné asszony, Szent Margit asszonynak anyja, 
mikoron jő vala ez klastromhoz. És vala ez dolog Szent Margit 
asszonynak halála előtt öt esztendővel.

Vala egy Márton nevő ember Pozsogának tartományából, 
és az vala tót. Ez Márton nevő ember mikoron sok ideiglen 
feködt volna nagy nehéz kórságokban, megnémula, az ő két 
kezei és két lábai megsogorulának.1 Mikoron hallotta volna ez 
szegény kór Szent Margit asszonynak csodatételét, elhozatá 
önnön magát ő szüleivel és barátival ennyi nagy messze földről 
Szent Margit asszony koporsójához. Mikoron ju to tt volna az 
koporsóhoz, Úristennek kegyelmessége miá és Szent Margit 
asszony érdeme miatt megadaték ő néki szólása és kezeinek és 
lábainak egészsége megadatának, hogy kiknek gyötrelmeket 
szenvedte vala farsangiul fogva Szent-György napig. Ez dolgo
kat megbizonyéhtá alkolmas tanókkal ez beteg az pápa követi 
előtt bizonysággal.

Vala némely penitencia-tartó asszonyállat Esztergamott és 
ez vala tisztelendő asszony. Az ő tisztelendő voltáért az váras
bán sokaktól esmertetik vala. És ő vala arany-fonó, kinek vala 
neve Meza. Ez penitencia-tartó szenvedő három egész esztendeig 
szőnetlen vérhasnak kénját, ő fejének mondhatatlan nagy fáj
dalmával. Ez asszonyállat mikoron minden ő jószága elköltvén 
fekenneyek,1 2 hallá ez asszonyállat, hogy Szent Margit asszony
nak érdeme miatt kórságoknak, betegségeknek miatta megnyo- 
moréhtattaknak Istennek jótételi adatnak. Azért tétetéő magát 
szekérre, mert egyébképen nem jöhet vala. És hozatá őmagát 
az koporsóhoz. Mikoron még az utón jünne, érzé ő magát meg- 
könnyebbedni; de mikoron ju tott volna az koporsóhoz és ta
pasztotta3 volna az ő vélomát,4 minden kórságából meg
gyógyul és von tökéletös egészséget.

Ez a legenda latinból van fordítva vagy legalább latin források 
alapján van megírva. A szerzőt nem ismerjük. A ránk maradt

1 összezsugorodának.
2 Feküdnék.
3 Megérintette.
4 Templomi kehely-kendő ; le p e l; halo tti takaró.

3*
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kódex-szöveg Ráskai Lea domonkosrendi apáca kezeírása (1510- 
böl), aki ugyanabban a margitszigeti kolostorban lakott, amelyben 
valaha a legenda hőse.

A KATALIN-LEGENDÁBÓL.

Katalint, Alexandria királynőjét a pogány Maxentius 
császár sem ígéretekkel, sem fenyegetéssel nem tudván Krisztus 
imádásától eltántorítani, halálra ítéli és vérpadra viteti.

Katalin halála.
. . .  Én, ki vagyok M axentius, 
Gonoszokat ki megkénoz,
Ez széles világnak ura 
És igazságnak adója, 
lm  ily szentenciát adok :
Ez leányra halált adok.
M ert. . .

K risztust Istennek vallotta,
Az mi h itünket m egm evette1, 
Isteninket nem tisztölte.
Azért város kívül el-kivigyék 
És ő neki nyakát vágják.
És az latrok m ennye1 2 ezt haliák. 
A szüzet ők o ttan  elragadák.
És mikoron viszik vala,
Szépden ezt énekli vala :
Ez világot m ind kénesével 
M egutáltam  teljességvei 
Csak én édes jegyesemért,
Az én édes Jézusom ért,
K it én láték és szereték,
Ki nevéért nagy ként vallék. 
. . . S  mikor o d a ju to tt volna 
Hol az nyakvágó hely volna, 
O tt az nyakvágónak szóla 
És ő neki ily szót monda ;
K it az sok nép igyól3 halla : 
Kérlek téged, jó barátom ,
Mert im m ár az én édes uram at 

[jól látom,
Hogy egy kevéssé várj engemet, 
Hogy im ádjam  m ár uram at.
K it hogy az hóhér meghalla, 
Neki arra  időt hagya.
K aterina nagy-ékesen letérdeplék 
És ilyenképpen rem énkedék4 : 
Óh én édes uram  Jézus,

1 Mevet — nevet.
2 Mihelyt.
3 Jól.
4 Könyörgött.
5 Első.
6 Ennyit.

Im m ár érted im meghalok, 
Szent nevedért halált vallók ; 
Im m ár, uram, téged nézlek, 
Azért téged azon kérlek,
Hogy az én lelkemet hozzád

[végyed
És Mennyországban helyheztes-

[sed.
. . .Az égből ily szó m ondaték, 
És ily felelet adaték, mondván : 
Jöjj enhozzám, én választottam , 
Neköd nagy jó nyugolm at

[alkottam  ;
Jöjj el immár, én szép jegyesem, 
Am it kérél, mind megteszem.
. . .  E zt meghallván az szűz, szóla 
Az nyakvágónak, és ígyen

[monda :
Jó barátom , én kész vagyok, 
Mert m ár uram ért im meghalok ; 
H a köll, fejem elvehetöd, 
U radnak szavát tehetőd. 
Azonba' nyakát lehajtá  
És a nyakvágó hogy ezt látá, 
Egy vágással úgy legyenté, 
Hogy ez világból kivégezé. 
H olott két csoda jelenék :
Elő5, m ert hogy fejét vevék, 
Vér nem jára  ő nyakából,
De tej folya derekából 
Az szüzességnek jegyére,
Kiben lakék mind míg éle.
Más csoda megént ez lön,
Hogy mennyből angyalok szállá-

[nak
És ő neki ennyet6 szolgálának ; 
Hogy ő testé t el-felvevék 
És Sinai hegyére el-felvivék. . .
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Ezt a hatalmas terjedelmű, több mint 4000 sorból álló legendát 
az Érsekújvári kódex őrizte meg. A X V L  század elején másolta 
Sövényházi Márta domonkosrendi apáca. Egyfolytában írta le a 
verses szöveget, mintha próza volna, a ritmus és a szótagszám sok 
helyen el is van rontva.

A halál himnuszából.

Néminemő bölcs, hogy az halált jonkább eszében ta rt
hatná, ez bölcs szerzé ez verseket, ezenképen mondván :

Elmegyek meghalni, mert az halál bizony, de az halálnak 
órájánál semmi bizonytalanb, jóllehet bizonytalan legyen, de 
maga azért elmegyek meghalni. . .

Elmegyek meghalni, én ki mastan jelön való ember vagyok, 
az elmúltakhoz hasonlatos leszek. Ha el nem mentem, de maga 
még elmegyek meghalni, . .

Elmegyek meghalni, egyebeket követvén. Még én utánnam 
es többen jönnek, mert sem első, sem utolsó én nem vagyok, 
azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Király vagyok, de micsoda az tisztes
ség, micsoda ez velági dicsekedés, mert embernek király ura az 
halál. Azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Pápa vagyok, de a halál engem nem 
hagy sokáig pápálkodni, de befogja szám at. . .

Elmegyek meghalni. Kazdag vagyok, de az arany avagy az 
marháknak soksága nekem semmit nem használ.

Elmegyek meghalni. Szegény vagyok és semmit velem 
viszök. Ez világot megutálom ; mezejtelen belőle kimegyek és 
elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Bíró vagyok, ki immár sokakat meg- 
feddtem, de az halálnak ítéletit rettegöm és elmegyek meghalni...

Elmegyek meghalni. Bölcs vagyok, de vájjon minemő böl- 
cseség tudja az halálnak okosságát meggyőzni; oly mint azt 
mondanája : egy sem.

Elmegyek meghalni. Bolond vagyok, de az halál sem az 
bolondnak, sem az bölcsnek nem nyújtja békeségnek frigyét 
avagy szegődségét, de mind egyetemben elmennek az halálba . . .

Elmegyek meghalni, kérvén én uram Krisztust, hogy min
denek esedözzenek én érettem és bocsánatot nyerjenek én ne
kem ; ezenképen jól megyek meghalni. . .

Elmegyek meghalni, remélvén az örökké megmaradandó 
életöt, kiért ez múlandó életöt megutálom ; ezenképen jól megyek 
meghalni.

Ez a megrázó komorságú és fenségű prózai himnusz verses 
latin szöveg fordítása. A Példák Könyve c. kódex egyik darabja. 
(M i szemelvény esen közöljük.)
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Középkori vallásos verseinknek eredeti latin szövegükhöz való viszonyát 
szemléltesse az alábbi két példa :

Óh dicső, kegyelmes, méltóságos kereszt, 
Ki minden fánál vagy nemesb,
Te engem megsegéts,
Hogy ne haljak gonosz h a lá lla l .. .

O crux condigna
-super omnia ligna benigna
T u me assigna,
ne m oriar morte m aligna. . .

Idvez légy Istennek szent teste ! 
Szent oltáron áldoztatol, 
A tyaistentől adatál 
És születél
Szeplőtelen Szűz M áriától. .  .

Salve corpus glóriáé 
In ara consecratum,
Ab aeterno dominus 
E t natus
Ex in tacta  púra v irg in e ...

Látjuk, hogy a magyar átdolgozás messze elmarad a mester
kéltségig fejlett latin uerstechnikátóL A magyar fordító inkább csak 
szótagszámban igyekszik követni az eredeti szöveget ( az első példá
ban a „ kegyelmes, méltóságos“ jelző valószínűleg későbbi betoldás), 
de mintha a végső szótagok összecsengésére is kiterjedne a fordító 
próbálkozása.

Ének Szent László királyról.
(De Sancto Ladislao.)

Idvezlégy kegyelmes szent László kerály ! 
M agyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy, 
Csillagok között fénességes csillag.

Szent három ságnak vagy te szolgája,
Jézus K risztusnak nyomdoka követi1,
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szíz M áriának választo tt vitéze.

Magyarországnak vagy kerály m agzattya, 
Szent kerályoknak fénes tűköre :
Teneked atyád  kegyes Béla kerály,
Hogy hozzá képest kegyes kerály len n é l!

Nekönk sziletíl Lengyelországban,
Mennyből ada ttá l nagy csuda képpen. 
Másszor1 2 sziletíl szent keresztvíztől,
Ősödnek nevén3 László Ion neved.

Mikoron méglen gyermekded volnál,
Kihoza Béla kerály jó Magyarországba, 
Hogy dicsekednél te  két országban, 
Magyarországban és menyországban.

1 Követője.
2 Másodszor.
3 Szent László nagyatyja : Tar vagy Kopasz László.
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Letelepedél Bihar-Váradon,
Ah várusnak lől édes oltalma ;
Templomot rakatál szíz Máriának,
Kiben most nyugoszol menden tisztességvei.

Környőlfekesznek téged császárok1, 
Püspökök, kerályok és jobbágy urak ;
Olaj származik szent koporsódból,
Tetem ed1 2 foglalták az szép sáraranyból.

Téged dicsérnek szent zolozmával 
Papok, diákok és várusnépek ;
Tég.ed földnek kereksége,
Mert téged dicsérnek Istennek angyeli.

Te dicsekedel kerály-székedben,
Képed3 feltötték az magas kőszálra :
Fénlik m int nap, salyog4, m int arany ;
Nem elégszik senki tereád nézni.

Te arcul tellyes szép piros valál, 
Tekéntetedben embereknél kedvesb 
Beszédedben ékes, karodban erős.
Lám m endent te  ejtesz, ki tevéled küzdik.

Tagodban ékes, term etedben díszes, 
Válladtul fogva mendeneknél magasb ;
Csak szépséged császárságra méltó,
Hogy szent korona téged m éltán illet.

Testedben tiszta, lelkedben fényes,
Szívedben bátor m iként vad oroszlán,
Azért neveztek bátor Lászlónak,
Mikoron méglen iffjúdad volnál.

Mert választa az szíz Mária,
Megdicsőíté sok jó ajándékkal,
Hogy te őriznéd és te  oltalmaznád.
Neki ajánlád jó Magyarországot.

Fejedben kele az szent korona,
M egbátorejta téged az szent lélek ;
Kezdéd követni atyádnak életét,
Rózsákat szaggatál koronádban fízéd.

Dícsér(j)ük magyarok Szent László kerált ! 
Bizony érdemli mi dícséretönköt.
Dicsérjük őtet angyelok, mondván : 
Idvezlégy kegyelmes szent László kerály !

1 Négy királyunk van eltem etve Váradon, köztük Zsigmond, aki 
német császár is volt.

2 A tetem  régi jelentése : csont.
3 Szobrod.
4 Ragyog.
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Vásárhelyi András éneke a Szűz Máriához 1508-ból
( Cantilena.)

Angyeloknak nagyságus asszonya,
U r Jézusnak bódogságus annya ;
Menyországnak szépséges ajtó ja :
Paradicsom nak vagy széles kapuja !

Neked szólónk szízeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vígasága,
Angyeloknak ő nagy tisztasága,
Pátriarcháknak ő nagy dicsősége.

Dicsekedjél angyeli székedben,
Szerafinnak szent szeretetiben ;
K érubinnak nagy bölcseségében,
Székeseknek bölcs ítéletiben.

Reád néznek szenteknek szemei,
És véneknek keserves szűvei 
És árváknak nyomorolt ihai1 ;
Bűnösöknek óhajtó lelkei.
Esedezzél mi nagy igazságonk,
Hogy mi szűönkért mi nagy bátorságonk,
Szent fiadnak mi nagy tisztességünk :
Halálonkról mi nagy reménységünk.

Á ldott te légy Jézusnak dajkája,
Szent a ty jának  drága kencstartója ;
Szent léleknek ő megnyugosztója.
Igazságnak megvilágosojtója.

Segéljed meg tebenned bízókot,
Engesztelj meg az apostolokot,
Fordejts hozzánk az m artírom okot,
Térejts hozzánk az confessorokot.

Dicsőséges szenteknek mondási,
Szent három ságnak nagy titkó  tanácsi : 
Apostoloknak szent prédikálási,
M artíromoknak nagy sok kínvallási.

Emlékezzél angyali esésről,
Emlékezzél Évának vétkéről ;
Emlékezzél az nagy vízözönről,
Nyer(j) kegyelmet az nagy úr istentől.

Siradalmas nekönk mi életönk,
És minekönk mi sok vétkezetönk ;
Rettenetes nekönk vétkezetönk
Ha te nem léssz nekönk mi nagy segedelmünk.

Árvaságnak jegyes táplálója, 
özvegyeknek megoltalmazó ja,
Szegényeknek meggazdagejtója,
Számkivetéseknek megbódogejtója.

1 A belső testrészek, különösen a szív.
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Siradalmas nekönk születetönk,
Fügelmes(?) sok hivolkodásonk :
Rettenetes nekönk bajvívásonk :
H a te nem lész nekönk kegyes táplálónk.

Asszonyok(nak) szépséges tüköré,
Férfiaknak tisztes győzedelme,
H alottaknak nagy hiedelme,
Ördögöknek ő nagy töre'delme :

Rólad szólnak szenteknek mondási,
Szent három ságnak nagy titkos tanácsi,
Apostoloknak szent prédikálási,
M ártiromoknak diadalmassági.

H alottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorojtója,
Kerályoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazó ja  !

E zt szerzették Pestnek városában,
U gyan-ottan szent Péter utcájában i1 
Születet után  elm últ időben 
Ezerötszáz és nyolc esztendőben.

Legyen hála az szentháromságnak,
Azonképpen az áldo tt Jézusnak ;
Legyen hála az szíz M áriának ;
Velem öszve mend az bódogoknak. Amen.

A szerző neve a versfőkből: Andreas de (V)ásárhel. Ferenc- 
rendi szerzetes volt; 1533-ban a veszprémmegyei Várpalotán török 
katonák megölték. Ű az első névszerint ismert költőnk.

Emlékdal Mátyás király halálára.
Néhai való jó M átyás királ ! 
Sok országokat te birál,
Nagy dícsérette(l) akoron valál, 
Ellenségednek ellene állál.
H atalm asságodat jelentéd, 
Récsnek hogy városát te  meg

fe n n é d ,
Ékes sereged o tt féletéd1 2,
Királi széked benne helheztetéd.
Németországot m ikort kéványád, 
Szent koronához választád,
És nagy sok részre hassogatád. 
Magyari uraknak tisztü l3 mind 

[elosztád.

Akkoron te  lél4 oly igen drága, 
Téged kéványa cseh Prága, 
M eghervadozott szép zeld ága, 
Nem kellemetes neki virága.

Terekektűl nerél ajándékokat, 
Ne pusztítanád országokat,
Ne kerengetnéd5 bassájokat, 
Ne fenegetnéd ű császárokat.

Igyekezel vala sok országokra, 
És nagy hatalm as városokra, 
Az vizen álló Velencére,
És benne való beles olaszokra.

1 A mai Kossuth Lajos-utca.
2 T. i. a bécsiek által (latinos vonzat : tim eri ab aliquo).
3 Tisztségül, m int tisztségeket, kormányzóságokat.
4 Lől, levél.
5 Kergetnéd.
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Magyarországnak fénes tíkere,
[(csil)laga,

Es rettenetes bajnaka, 
N um uroltaknak kies hajlaka, 
Nagy ékességnek es te  valál oka.

Nagy ékessége tisztességen(k)nek, 
Nagy bátorsága félelmenknek,

Ótalmazója m agyar népeknek, 
R ettenetes léi az lengyeleknek.

Királok kezett lél te hatalm as, 
És nagy igyeknek1 diadalmas, 
Néped kezett nagy bizodalmas ; 
Légy úristennél immár

nugodalmas.

,,Ez a mű nemcsak tiszta, erőteljes nyelvű munka, hanem a 
középkori magyar Urának egyik leghangulatosabb terméke“ (Hor
váth Cyrill). Utolsó sorának „immár“ szavából joggal gondolhatjuk, 
hogy ez a költemény 1490-ben, Mátyás halálának évében keletkezett.

Ének Pannónia megvételéről.
Emlékezzenk régiekrel 
Az Szythiából k ijü ttekrel, 
M agyaroknak eleikrel,
És azoknak vitézségekrel.
Szythiából kiindulának,
Hogy ez földre kijüvének, 
Istentil is k ísziríttetének1 2, 
Erdélységben letelepedének.
O tt jól tének ümagokkal,
H ét sereget nagyot szerzének, 
H ét kapitánok3 emelének, 
Mindenkinek vára t szerzének.

Mind eggyessek ű dolgokban, 
H atalm assok viadalokban,
Nincs fílelmek országokban, 
Csak lakoznak bátorságokban.

Nagy erejek m int Sámsonnak, 
B átor szívek m int oroszlánnak, 
M indent rontnak ha indulnak, 
R ettenetesek sokaságokkal.

Az egyek4 kezettek jelesb vala, 
Kinek neve Árpád vala, 
M indeniknek gazdagb vala, 
Azért keztek főkapitán vala.

M ikort azt hallo tták  volna, 
Hogy az D una jó víz volna, 
Lakófölde nagy jó volna,
Hogy annál jobb sohol nem volna.

Egy kevetet választának,
Duna látni bocsátának,
Hogyha bizont5 m ondhatnának 
Ők az földre bészállanának.
K évét ju ta  Duna mellé,
Földet, fívet megszemléle,
Duna vizit es megkímlé, 
Őmagának jónak ítélé.
Herceg akkor az földen lengyel

[vala,
Ki mind ez országot bírja vala, 
Lakóhele Veszprém vala,
Ez föld népe mind német vala.
K évét futa bé Veszprémben,
Az hercegnek eleiben, 
M agyaroknak ű szovával, 
Keszeneti lén nagy tisztességvei.
Engem kiltek téged látnom , 
Országodat mind megjárnom, 
Lakóheleden megtudakoznom, 
Néped terv ín it tanulnom .
Herceg azt igen erílé,6 
Az kevetet megvendíglé, 
Üm agának jónak itélé,
Mert azokat keznépnek viélé.
K évét onnyat elsiete,
Egy palackot kerestete,
Duna vizében bele telte,
Feldet, fívet ham ar kerestete ;

1 Ügyeknek (latinos vonzat, helyett : ügyekben).
2 Kényszeríttetének.
3 K ap itánokat (a finn nyelvben is az alanyeset egyszersmind tárgy

eset is lehet.)
4 Egyik.
5 Bizonyosat.
6 Azon igen örüle.
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Azt Erdeibe el-bévívé,
Árpád elett mind létévé :
Árpád látá, jó névén vivé, 
Kapitánoknak mind hírré tévé.

K apitánok oda gyűlének,
Duna vizét ők megláták,
Földet, fívet es megláták,
Ottan reá tanácsot tá rtának .

Egy fejér lovat hozatának, 
Féket, nyerget aranyast hozának, 
Az herceghez bocsátának,
Hogy ilyen szóval neki szólná

l a k  :

,,Ez szép lóval azok tiszteiének, 
Kik Szythiából kijüének, 
Nagyságodtul feldet kérének. 
Országodban letelepedének.44

Herceg azval veszté m agát 
Hogy az dolgot meg nem érté, 
Az szép lovat megszereté,
Hogy ki m ia tt földét elveszté.

Az szép lónak eríltében 
Az szót mondá az kevetnek : 
„A nnát1 adok én feldemben 
Mint kívánnak ők, nagy bőség-

[gél.“

Kivetek vadnak nagy eremben, 
Mert járának  nagy jó véggel, 
Elbúcsúzának nagy tisztességvei, 
Besietének Erdély feldében.

Kivetek beszélnek kapitánokkal 
K apitánok tanácskoznak, 
Hogyha ez földre ju thatnának , 
Az herceggel megvínának.

Istent ők o tt ím ádának, 
Háromszor Deust k iáltának ; 
Arról nevezték o tt az várost 
Szamos m entében az nemes

[Dézsnek.1 2

„Deus, Deus 1“ o tt kiáltonk, 
Bizonyságonk hogy megárultonk.

H am ar mind felkészílének, 
H arm ad kevetet választónak,
Az herceghez bocsátának,
Hogy ilyen szóval neki szólnának:

„Herceg ! jól meggondolj3 magad, ‘ 
Hogy ez feldet ham ar elhagyjad, 
Mert m agyaroknak árún a ttad , 
Im m ár űnekik m egbocsássad/4

Kevetek ju tának  az herceghez. 
Tiszteségvel neki keszenének,
Az Á rpádnak ő szavával 
E zt megbeszéllék nagy bátorság

ival :

„Feldedet a ttad  fejér lován,
És fívedet aranyas féken,
Duna vizit aranyas nyergen, 
A kkort való nagy szükségedben.“

Herceg hallá, mosolyodék,
Azzal semmit nem gondola ;
Az kevetnek akkoron szóllala ; 
H aragjában azt mongya vala :

„H a az szép lovat azért kilték, 
Egy sulyokkal m ajd agyonverjék, 
Nyerget vessék az Dunába,
És az féket az fíben elrekentsék

[sék.“ 4

Kevetek azt m ondák az herceg
nek :

„Nem kell tenni kegyelmednek ; 
Ázzol az m agyarok károsok sem 

[lesznek,
Inkább lesznek nyereségesek.

Mert ebek lóval mind meghíznak, 
Nyerge leszen halászoknak,
Az fékével kaszások osztoznak, 
Azért teu tánnad  ők sok jó t

[m ondónak.44

Tűlek m aradott nekenk az szoká-
[sonk

Hogy, ha mikoron árú t mi
[szakasztonk,

K evetek onnyat elbúcsúznak. 
Herceg o tt megfélemlék, 
Seregekkel gyilekezék,
Az Duna mellen el-békeltezék.

1 Annyit.
2 Naiv vagy tréfás etimológia.
3 Tárgyas helyett alanyi igeragozás.
4 Elrejtsék.
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Árpád ju ta  m agyar néppel, 
Kelem földén1 a Dunán elkelének, 
Az Gseken ők csekének2,
Az Tetemben el-f eltet ének3.
Érden sokat ők értenek. 
Százhalomnál megszállának,
Az herceggel megvívának.
Isten vala m agyar néppel :
O tt járának  nagy nyerességgel.
Az herceg o tt megvereték,
Csak egyedül futnia essék.
Az D unára őt keríték, 
Semmiképpen meg nem érheték.

A bban egyéb nem lehete :
Az D unában bészektete,
Hogy m ár m agát o tt megmente-

[neje,
Inkább m agát o tt elrekkenté.
Á rpád vala nagy eremben,
Mert az ország lén kezében.
Ő megszálla fenn egy hegyben, 
Székesfej érvárhoz lén ű kezeiben.
O tt ez ország nekiek adaték, 
M agyarországnak nevezteték, 
Némettől m ert megvívék, 
Fegyverekkel evékké4 tevék.

Az ilyen csekély lendületű, hosszadalmas elbeszélő költeményt 
h i s t ó r i á s  é n e k n e k  nevezzük. A középkor legvégéről való. 
Csáthi Demeter ferencrendi szerzetes írta Túróczi krónikája nyo
mán. 1774 óta ismerjük.

Már korábbi időből is maradt ránk effajta verses mű : S za 
bács  v i a d a l a , mely Szabács várának 1476-i győzelmes ostromát 
beszéli el. Csak 1871 óta ismeretes. Némelyik szakember nem bízik 
e költemény régiségében, hanem újkori hamisítványt sejt benne.

Apáti Ferenc feddő éneke.
( Cantilena.)

Félelmes szűőnek engem alejtátok 
Régi jó barátim  nékem kik valátok ;
Gyakorta szép szóval hozzám járolátok,

Engem megcsalátok.
Reméntelen dolog ki hazugnak hiszen,
Mert szép beszédével csak szót tőled vészén ; 
Avagy tú l másfelől ellenséged leszen,

R ajtad  szégyent teszen.
Azok nem gondolnak ez ily beszédekkel,
Kik m agokat kelletik hízelkedésekkel,
Nyájason beszélnek ő fejedelmekkel,

Elvesznek nyelvekkel.
Nagy urak kik vattok  ! szólok, ne bánnyátok : 
Fejér, szép, ezüstös, ékes tü  szablyátok,

. Vele pogán népet *— kérlek — ne vágjátok 
És tü  ne bántsátok.

Csintalan dolgokot tü  ne szerezzetek,
Fodor hajatokot meg se fésöljétek ;
Diákok elmentek, leányokot néztek,

Szegénységgel nősztök.5
1 A Gellérthegy alja.
2 Átgázolának.
3 Téténynél feltetszének.
4 Magukévá.
5 Nősültök.
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Ügyedet ne visellyed egyházi papokkal, 
Mert ha bevéteté m agát nyájasságra,
Nem kell neki pénzed, vígad leányodval, 

Megcsalnak szavokkal.

Serényen futam nak táncban az leányok, 
Nyilván o tt m eglátjuk az ő jám borságit, 
Szertelen ha leend az ő jámborságok,

O tt elhol1 pártáj ok.

Csepkék1 2 házatoktól messze ne lépjetek, 
Időnek javában tíkakot ültössetek : 
Szemérem kapálni bölcsőt rengessétek, 

Avval elélhettek.

Sámsomnak alejtá az pór önnönmagát, 
Látod nagy haragját, nem tiszteli u r á t ; 
Fogjad meg szakálát, vedd el csak jószágát 

Megalázza m agát.

Azkort az papoknak vala tisztességek, 
Mikoron egészlen áll vala szerzetek ;
Távol vala tőlök gallérus3 köntösök,

Veres beretrájok.4

Pénztől el-futam tak, szűrben beöltöztek, 
Szépen ha beszélnek, keveset nem vesznek, 
Foréntokat kérnek, ládában g’yőt(e)nek,

Vele nem épejtnek.

Az régi jó kerályok míglen országiának,
Igazak valának az szegén országnak ;
(Az) szent koronának híven szolgálának,

Avval áldozának.

Tennie kellene ezt az nagy uraknak !
Hogy sok lika vagyon erdőn az ravasznak5,
Nincs(en) birodalma ra jta  agaroknak,

Halál az nyálaknak.

Igen kevés haj ok, szántalan jószágok,
Erős regulájok, kevés zolozmájok,
Bársonyos szolgájok, fekete kápájok 

Az apát uraknak.

Valószínűleg a Jagellók korából való szatíra. A „Sámsonnak 
alejtá az pór önnönmagát“ kifejezés az 1514-iki parasztlázadásra 
vonatkozhatik.

1 Elhull.
2 Csepkék (némelyek olvasása szerint : lepkék) =  könnyelmű nők.
3 Galléros.
4 Papi süveg.
5 Ravasz : a régi nyelvben =  róka.
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Virágének.
Zsúpra agnő1, szökj fel kabla2,
Hazajött fírjed, tombj3 Kató !
Az te szíp palástodban,
Gombos sarudban ;
Hajahaja virágom !

Körmöcbánya sz. kir. város 1505-i számadáskönyvének cím
lapján maradt fenn ez a kis vers. Első szavát némelyek „Supra“- 
nak olvassák, ( latin szó, jelentése: fel!, kelj fel!), de ezzel az 
utóbbi magyarázattal nem igen férne össze a „virágének“ népi 
jellege. Alighanem egy tréfás népdalnak, vagy táncra hívó népies 
mondókának töredéke.

MAGYAR IRODALOM.

Ez időszak magyar nyelvű írott emlékei közül a 
Gyulafehérvári sorok és a Königsbergi 
Töredékek (mind a kettő a XIV. századból) inkább 
csak nyelvészeti jelentőségűek. A Halotti beszéddel és a 
Mária-siralommal együtt ezek is latin kódex egy-egy lap
jára bejegyzett vendég-szövegek.

A XV. század első feléből maradt ránk a legrégibb 
olyan kódex, amelynek egész szövege magyar nyelvű. 
A Jókai-kódex ez s Szent Ferencről szóló legendát tar
talmaz, latin eredetinek kezdetleges, nehézkes fordítását.

Ugyanakkor tájt készült a biblia három különböző 
helyéről magyar fordítás; ezek a Bécsi-, Müncheni- és 
Apor-kódexben találhatók. A fordítókat nem ismerjük; 
vagy huszita, vagy katolikus papok voltak.

E két feladatkör közül az egyik : a szent- 
írás-fordítás majd a következő korszakban, 

a reformáció idején válik alapvető fontosságúvá. A közép
kor végének egyházi irodalma a másik területen: a legen
dák fordítása és e fordítások másolása terén mutat hangya
szorgalmú, tiszteletreméltó munkásságot. A Mátyás kora
beli renaissance életélvező pogányságával egyidejűleg a 
magyar kolostori életet egykori puritán szigorúságába

1 Zsúpra a vénasszonnyal 1 A boszorkánypörök idejében kelet
kezett szójárás, párja annak a másiknak : a vénasszony égetni való.

2 Kanca-ló.
3 Tombolj, táncolj.

Legenda-for
dítások
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kényszeríti vissza nehány kiváló, erélyes rendfőnök. — 
A nagyszámú férfi- és női kolostorok lakóinak minden
napi szellemi kenyerük az épületes olvasmány, de ezt 
előbb nekik maguknak kell előállítaniok. Különösen a 
latinul nem tudó apácák vannak rászorulva magyar 
nyelvű, hitépítő olvasnivalóra. Folyik is közöttük szor
galmasan a másolói munka Temesvári Pelbárt műveiből 
és egyebünnen. így válik egyre inkább közszükségletté 
a magyar könyv, ha egyelőre csak írott is az a könyv. 
Csupán a XVI. század első harmadából negyven magyar, 
kolostori írott könyv maradt ránk. (Mennyi pusztulhatott 
e l !) A magyar nyelv ezekben küzdi fel magát a stílus 
színvonalára, mely az érthetőségen kívül már —- ha ön
tudatlanul is — esztétikai cél felé is törekszik. Ekkori 
vallásos tárgyú fordításaink keletkezése tehát nem a for
dítók írói becsvágyára vezethető vissza, hanem majdnem 
kizárólag a szerzetes- és apáca-rend lelki szükségletére, 
vagyis magyar nyelvű, középkori vallásos irodalmunk 
létrejöttében a „közönség44 az elsőbb és fontosabb tényező, 
nem a „szerző44. A legendáknak ez a zárdák falai közé 
korlátozott, gyérszámú közönsége még nem igazi „olvasó44 
közönség, inkább egy-egy gyakorlott felolvasónak áhitatos 
hallgatósága, melynek lelkében a kódex látása és a csodás 
történet hallása épúgy segítette egymás hatását, mint a 
nyomukban keletkezett vallásos elragadtatás és a mese
élvező, esztétikai öntudatlan gyönyörűség.

Többnyire prózai fordítások készülnek, de van ebből 
a korból egy nagy verses legendafordításunk i s : a Kata
lin-legenda. Az alexandriai szentéletű királyleány 
születésének (nativitás), megtérésének (conversio) és vér
tanúhalálának (passio) a legendája ez, ősi nyolcas vers
sorokban magyarra áttéve.

A magyar szentekről szóló legendák között korrajzi 
hátterénél fogva legérdekesebb a Margit-legenda, 
mely IV. Béla leányának rajongó vallásos hitét, szörnyű 
önsanyargatását és korai megdicsőülését beszéli el. Ez is 
latinból való fordítás.

Nevezetesebbek még a magyarra fordított legendák 
között a Barl ám-legenda, az Elek-legenda



és Hrotsvita német apáca dramatizált legendaszerű mun
kája A három körösztyén leányról.

A verses és prózai vallásos epika mellett a 
vallásos líra is megszólal magyar nyelven, még 

pedig ez is prózában és kötött formában egyaránt. Különö
sen a him nusz-költészet mutat erőteljes lendületet. A 
prózai darabok közül a latinból fordított Halál-himnu
sza válik ki a középkori hitvilág komor fenségével. A ver
ses himnuszok is majdnem egytől-egyig fordítások latinból, 
de a vallásos és hazafias érzés sajátos ötvözete jellegzetes 
magyar alkotásokká teszi őket ; István király, László király 
neincsakkeresztyén szentek, hanem magyar hősök is, Szűz 
Mária nemcsak Megváltónk anyja, hanem Magyarország 
védőasszonya, patrona Hungariae is. Ez a szemléletmód 
végre egy eredeti magyar költeményben is megnyilvánul: 
VÁSÁRHELYI ANDRÁS ferencrendi szerzetes Szűz Má

riához írt verses fohászában (1508.).
____________  A vallásos költészet mellett csak egy-
két világi tárgyú vers akad: Szabács viadala, 
Pannonia megvételéről c. elbeszélő költemé
nyek, egy pár őszinte hangú elégia s egy-két „virág- 
ének“-töredék. Maró szatírájával egyedül áll APÁTI FE
RENC Feddő éneke, amely a közeledő nemzeti ka
tasztrófa előérzetében pellengérre állítja a magyar tár
sadalom magasabb és alacsonyabb rétegeit s a nevetés 
leple alatt szörnyű diagnózist állapít meg nemzetünk 
egykorú közszelleméről. A közönségével erkölcsileg 
szembehelyezkedő, de azt nem prédikációval dorgáló, 
hanem a gúny céltáblájává tevő költő: újszerű jelenség- 
s már a következő korszak előhírnöke.

A vegyesházi királyok idejéből is ma
radtak feljegyzések az íratlan népies köl

tészetre vonatkozólag. A nép énekes-zenés mulattatóit a 
XIV. századtól kezdve nem joculator, hanem kobzos, 
sípos, hegedős, lantos, regös, gajdos, deák, igric néven 
emlegetik. Hogy ezek a lenézett helyzetű népi ének
mondók milyen elmeművekkel és milyen előadásmóddal 
igyekeztek a tömegízlést kielégíteni, arról semmi bizo
nyosat nem tudunk. Némely vidék mai népszokásában

Himnuszok

Világi költészet

Népköltészet
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és népies mondáiban mintha középkori, sőt pogánykori 
nyomok is felbukkannának, de eredményes vizsgálatra 
az ilyesni már nem alkalmas.

a) Szemelvények a kódexek irodalmából. Magy. Kvt. — Szemel
vények a Margit-legendából. (Bartha J.) 1906. — Boldog Margit legen
dája. Mai nyelvre átírta : Baros Gyula. Napkelet-Kvt. 1927.

b) Vargha Damjátn : Szt. Ferenc és fiai a magyar kódex-irodalom
ban. 1926. —■ U.-ő : Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum 
1923. — Ugyanez Tímár Kálmántól 1925. —■ Katona Lajos : Barlám 
és Jozafat legendája. 1905. •— U.-ő : Alexandriai Szent Katalin legendája 
középkori irodalmunkban. 1903. — Illés Gyula : Szent Elek-legendáink 
és az Elek-legenda forrásai. 1913. — Király György : A Margit-legenda 
és rokonai. írod.-tört. Köziem. 1915. —• Frick József : A középkori 
magyar himnuszköltészet. Kolozsvár 1910. — Horváth Cyrill : Közép
kori magyar verseink. Régi M. Költők Tára I. köt. 2. kiad. 1921. —• 
Széchy Károly : A Pannóniái Ének. írod.-tört. Köziem. 1892. —■ Sebes
tyén Gyula : A magyar honfoglalás mondái 1904—5. — U.-ő : A regö
sök. 1902. — Réthei Prikkel Marián : A régi magyar énekmondák. 
Egyet. Philologiai Közlöny 1917. —• Pintér Jenő : Magyar irodsalom- 
története I. k. 1930. — Horváth János: A magyar irodalmi művelt
ség kezdetei. 1931.

ÖSSZEFOGLALÁS.

   A középkorban nálunk a latinnyelvü irodalmat 
illeti meg az elsőség, időrend, mennyiség és művészi érték 
tekintetében egyaránt. Ez a magyarországi latin irodalom, 
egy-egy kiváló tehetség által, a középkor vége felé, a 
próza terén is, a verses költészet terén is európai magas
latot ért el. De nagy határpont is ránézve a középkor vége. 
A tudomány terén azután is sokáig megtartja még túl
nyomó szerepét, de szorosabb értelemben vett irodalmi 
(=  szépirodalmi) elsőségét mindörökre elveszti. A közép
kori magyar irodalom későcske fogan meg és nehezen 
fejlődik; a középkor második felének magyar nyelvű 
emlékei magyarosság és költőiség szempontjából nem 
fölötte, hanem alatta vaunak a legelső magyar vers
nek, — de a magyar géniusz-nak az újkor hajnalától 
kezdve immár csak egy anyanyelve van: a magyar.





A REFORMÁCIÓ KORA.





SZENT PÁL LEVELEIBŐL.

Komjáti Benedek ford.

Az Corintombelieknek írt levél. Harmadik capitulum.

Én es, szerelmes atyámfiai nem szólhattam (beszélhettem) 
mint lelkieknek, de úgy mint testieknek, úgy mint gyermekek
nek az Christusba. Tejnek italával tápláltalak (tartottalak) 
tikteket, és nem kemény étekvei, mert méglen eddig el nem 
viselhettétek, sőt kedig még mostan sem viselhetitek, mert sőt 
még mostan es testiek vagytok. Miért, hogy ti közöttetek vagyon 
egymásra való törés (irigység) és vetekedés (feddés) és visszálta- 
tások (pártütések), nemde testiek vagytok-é és ember szerént 
(emberi kívánság szerént) jártok-é ? mert mikor amely tek 
mondja : én Pálé vagyok, a mástok penig : én Apollóé, nemde 
testiek vagytok-é ? azért kicsoda a Pál ? Avagy kicsoda az 
Apolló ? Hanem csak szolgák, kik által az Christus Jézusban 
hittetek, és akképen mint az úristen adta akarmelyteknek. Én 
plántáltam, az Apolló megöntözte, de az élő isten adott öreg- 
bülést (nevekedést). Annak okáért az es senki semmi, aki plántál, 
az es senki semmi, ki megöntöz, de az élő úristen ki az öregbülést 
adja. A ki kedig plántál, és a ki megöntöz egyek (egy módon 
vadnak), de maga kiki mind fejenként az ő jutalmát vészi az ő 
munkája szerént. Mert mi istennek vele egyetembe munkások 
vagyunk, istenek szántása kapálása (majorkodása), istenek 
épejtése1 vagytok, az istennek malasztja szerént, ki énnekem 
adattatott. Miképen bölcs házcsináló főmester (palotarakó kő- 
méves) fontamentomát vetettem, egyéb (más ember) kedig a 
fontamentomon épejt, rakást tészen. kiki penig meglássa, mi
képen réá rakást tészen. Mert egyéb fontamentomot senki nem 
vethet, ettől megválva (ennél egyebet), ki vettetett, mely a 
Jesus Christus . . .

A fenti szöveg egy mondata pontos másolatban : Myerth 
hogy ty k^z^tte tek  vagyon egy masra való t\frrys (irygsygh) 
es vetekedys (feddys) §s vyzzaltatassok (parth ewtysek).

1 Építése.
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E könyv címe : Epistolae Pauli lingva Hungarica donatae. 
Az zenth Paal leveley magyar nyeluen. Cracovie M. D. X X X I I I .  
Ez az első olyan nyomtatott könyv, amely elejétől végig magyar szö
vegű (a rövid latin elő- és utószót nem számítva). Már 1527-ből is 
maradt ránk két olyan iskolai kézikönyv, melyeknek párhuzamos 
latin-német-lengyel szövegei mellett a magyar értelmezés is helyet 
kap; a magyar szövegrészieteket Sylvester János fogalmazta.

SYLVESTER JÁNOS.

Ujtestamentom-fordításának Ajánlás-a.

Az m agyar nípnek, ki ezt olvassa.

Próféták által szólt rígen néked az isten,
Az k it igírt, ímé vígre m egadta fiát.

Buzgó lílekvel szól most es néked ez által,
K it hagya, hogy hallgass, k it hagya, hogy te kövess.

Néked azírt ez lűn prófétád, doctorod ez lűn,
Mestered ez most es, melyet az isten ada.

Ez próféta szavát hallgasd, m ert tíged az isten 
Elveszt, és nyomos it t  nem lehet a te neved.

I t t  ez Írásban szól m ostan es néked ez áltál,
H ütre hiú1 mind, hogy senki se mentse m agát.

Aki zsidóul és görögül, és vígre diákul
Szól vala rígen, szól néked az i t t  magyarúl :

Minden nípnek az ű nyelvin, hogy minden az isten 
Törvínyinn íljen, minden im ádja nevit.

I t t  vagyon az rejtek kincs, i t t  vagyon a kifolyó víz,
I t t  vagyon az tudom ány, mely örök íletet ad.

Lelki kenyír vagyon itt, melyben mikor íszel, örökké 
Ilsz, mely az mennyből szállá, halálra mene.

Az ki terem t tíged s m egvált, örök íletet és ad 
Ez szent által : nincs több bizodalmád azírt.

Ennek azírt szolgálj m indenkor tiszta szüedvel,
Ennek m indenkor tígy igaz áldozatot.

Tígedet ez hozzá víszen s nem hágy mikor így mond : 
Bódogok, élj övetek, vesszetek el, gonoszok.

Első teljes újszövetség-fordításunk. 1541-ben jelent meg Nádasdi 
Tamás sárvárúj szigeti nyomdájában. A verses ajánlás után külön 
szól Sylvester az átvitt értelmű („képes“) beszédmódról: „Az 
Hlyen beszíddel teli a szent írás, mellyhez hozzá kell szokni annak, 
az ki azt olvassa. Könnyű kediglen hozzá szokni az mü nípünknek, 
mert nem idegen ennek, az illyen beszíd neme. íl  ilyen beszidvel 
naponkíd való szállásában íl  ínekekben, kiváltkípen az virág- 
ínekekben, mellyekben csudálhatja minden níp az magyar nípnek 
elmíjinek éles voltát az lelísben, melly nem egyíb, hanem magyar 
poesis“.

1 hiú =  hí? hív (ige).
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BENCÉDI SZÉKELY ISTVÁN.

Világkróniká-jából.

5417—1455 év. (Amaz a világ teremtésétől, emez Krisztus 
születésétől számítva.)

A nagy Mahumet, hogy megvevé Constantinopolt, elbízá 
magát, és vélvén magát lenni Nagy Sándornak, nagy készülettel 
megszállá Nándorfejérvárat, kit mikor meghallott volna Budába 
effjú László király, azon éjjel egy német úrnak tanácsából ki- 
szökék Budából és Bécsbe futa, holott Budának vára két hétig 
minden őrizés nélkült pusztán álla, mint egy csorda-delellő hely, 
semmit a király sem ez országnak oltalmára, sem pedig Fejér
várnak segétsígére nem gondolván, hanem hagyá őköt az ellen- 
sígnek rablani, mint az elfutott pásztor a juhokot a farkasoknak 
szaggatására.

Azonba a nagy Mahumet négyszázezer emberrel mind 
földről és mind vízről nagyon kezdé Fejérvárnak mind tornyait 
és kőfalait rontatni, kit mikort meglátott volna a Hunyadi Já 
nos, jóllehet az gubernátorságot letötte vala, de mindezáltal 
hasznos dolognak vélé hazája mellett mindhalálig támadni.

Azért gyorsasággal amit tehete, népet támaszta, kihez 
hozzäj övének a Capistranos János keresztesi, és nagy sok naszá
dokba és sajkákba aláereszködének a Dunán, kik a törököknek 
nagy hamar minden vízi erejeket elverék, és megégetvén az 
ellensígnek hajóit, Fejérvárba bemenének, és a megijedett népet 
Hunyadi János ígyen kezdé biztatni. Szerető fiaim, miért ijed- 
tetök meg ezek előtt, kiknek ennek előtte az én fejedelömsígem 
alatt a nyakokon jártatok és soholt a tü fegyvertök ezek ellen 
szerencsétlen nem volt. Ennek okáért most is, szerető fiaim, 
bízzatok a Christosba, ki mi érettünk megholt és az ő vérét ki
ontotta, ki kétsíg nélkült az ő ígírete szerint minden szüksí- 
günkbe jelen leszen, győzedelmet és erőt ad e török nép ellen, 
ki a Christosnak olyan ellensíge, mint minekönk, azért nem 
illik ezektől félnetek. Ezeket szólván, ottan mindeneket a viadal
hoz kezdé oktatni.

Néhány apró idézet e munkából :
4554—592. év. Nagy Gergely pápa I. római, pápálkodék 

Rómába tizenhárom esztendeig . . . Búcsút legelőszört ez osz- 
tata, de pínz nélkült, mert hazugságot nem akara pínzen ad n i. . .

4567—605. év. Sabinianus pápa I. pápálkodék Rómába egy 
esztendeig. Ettől fogva a pápák mind Antichristosok és Luci- 
pernek helytartói. . .



56

4680—718. év. Seita, Pannóniának királya. Ez a Csersz 
árokját megvitta, kit nem azért híttanak Csersz árokjának, 
hogy azon a Csersz király felesíget hozott volna magának, 
hanem azért, hogy az árkot az országnak oltalmára legelőszört 
az csenáltatta volna, még Attilának előtte, mikor itt különb
különb nemzetek lakoznának . . .

4704—742. év. Mesopotámiába egy öszvér emberi nyelven 
szóla, kin igen csudálkozának.

Benczédi Székely István munkája (Chronica ez világnak jeles 
dolgairól) 1559-ben jelent meg Krakkóban.

A REFORMÁCIÓ. VALLÁSOS ÉS TUDOMÁNYOS 
IRODALOM.

A középkorhoz képest az újkor világ
történelmi fontosságú változást jelent, de 

nem ugrásszerű változást. A humanizmus volt a híd 
közöttük, a renaissance-mozgalomból kisarjadó művelt
ség, mely a középkor szellemi világának a zárait szét
feszítette, a görög-római klasszikusok műveiből a földi 
élet megbecsülését, a természeti és művészeti szép élve
zését tanulta el, vágyat ébresztett a földi világ minél 
teljesebb megismerésére és az emberi lélek tehetségeinek 
és ösztöneinek szabadabb érvényesítésére. A tettvágytól 
duzzadó emberi szellem merész vállalkozásokba fogott 
és fontos felfedezéseket tett. Ezek között a legnagyobb 
jelentőségű nem Amerika felfedezése volt, hanem a 
könyvnyomtatásé. A jogaiba lépő emberi egyéniség 
a humanizmus eszmevilágának a közkinccsé tételéhez 
beláthatatlan lehetőségeket kapott a könyvnyomtatásban. 
A középkori világnézet egysége megbomlott, a tekin
tély bírói szerepét a kutató ész kezdte elfoglalni s a leg
hatalmasabb középkori intézmény: a katolikus egyház 
szervezete sem vonhatta ki immár magát a kritika ellen
őrzése alól. A középkor nagyobb felének korlátlan tekin
télytiszteletét és aszketizinusát a középkor vége felé a 
másik véglet: a humanista szellem pogány hitetlensége 
kezdte felváltani. Ebből a veszedelmes lelki erjedésből 
forrt ki aztán a XVI. század elején az újkor legnagyobb 
jelentőségű eszmei mozgalma: a reformáció.

Az újkor esz
mei háttere
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A reformáció a középkorvégi katolikus egy
ház kettős betegségét: a külsőségekhez tapadó 
vakhitet s a „felvilágosult44 hitetlenséget kettős ellenszer
rel gyógyítja meg és békíti össze : Luthert és Kálvint titok
zatos, észfölötti sugalom győzi meg arról, hogy üdvös
ségünket sem megvásárolni, sem kiérdemelni, sem má
sok érdemével kieszközölni nem lehet, — egyetlen lehe
tőségünk marad: az Isten kegyelmi ajándékában bízó 
mélységes h it; e hit birtokában viszont nyugodtan 
szembenézhetünk az ész, a tudásvágy munkájának ered
ményeivel, sőt kötelességünknek érezzük az igazság őszinte 
keresését. A hit a lélek legnagyobb kincse s ennek a hit
nek egyetlen tekintélyi forrása van: az isteni kijelentés, 
úgy, amint azt a szentírásban bírjuk. Nemcsak joga, de 
kötelessége tehát minden embernek minél közelebbről 
megismernie a bibliát a maga igazi, tiszta mivoltában. 
Ez nem történhetik meg a biblia nemzeti nyelvre való le
fordítása nélkül, ami viszont a zsidó és görög nyelv alapos 
ismeretét feltételezi s a görög révén a humanizmus tanul
mányi körével érintkezik.

Ez az egyház életében kitört forradalom tehát a 
hitet nem féltette a tudástól, hanem ellenkezőleg : ezzel 
is amazt táplálta. A templomi szószéken kívül két hatal
mas eszközt használt fel a reformáció a maga célja érde
kében : az iskolát és a könyvnyomdát. Ez utóbbi révén 
az irodalomnak is évtizedeken át legfőbb sugallója lett.

A reformáció, melyet Luther fellépésétől, 1517-től 
számítunk, hamarosan eljutott hozzánk is. Gyors elter
jedését nagyon megkönnyítette az államnak s a katolikus 
egyháznak akkori válságos helyzete. A tulajdonképpeni 
irodalomnak (nyomtatott irodalomnak) Magyarországon 
a reformáció a megteremtője. Elsősorban vallásos 
és tudományos irodalmat teremtett.

A reformáció legsürgősebb programmja 
nálunk is a bibliafordítás volt. E korbeli két 
első bibliafordításunk még nem mondható igazi protes
táns szelleműnek, de már eltérnek a katolikus dogmatikai 
állásponttól. KOMJÁTI BENEDEK Szent Pál 
leveleit fordította le és nyomatta ki Krakkó-

Komjáti

Biblia-for
dítások

A refor
máció
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bán 1533-ban. Ez a legrégibb nyomtatott magyar könyv. 
Erazmista1 felfogása mellett stílusának átmeneti volta 
teszi nevezetessé: a latin szókat többnyire nem egy, 
hanem kétféle árnyalattal tolmácsolja, mert a magyar 
nyelv még nem mérkőzhetik szabatosságban a latinnal. 

PESTI MIZSÉR GÁBOR a négy evangéliumnak 
szintén erazmista szellemű fordítását adta ki 

Béesben 1536-ban.

Pesti

Az első határozottan protestáns felfogású 
bibliafordítás — az egész újszövetség — 

SYLVESTER (ERDŐSI) JÁNO S-tól jelent meg Újszige
ten 1541-ben. Maga a fordítás is érdemes munka értelmes 
magyarságánál fogva, de két különleges irodalmi vonat
kozású értéke is van: az egyik az, hogy a könyv ajánlása 
és a négy evangélium tartalmi kivonatai disztichonokba 
vannak foglalva; ezek a magyar időmértékes verselés 
első sikeres, sőt több mint kétszáz esztendőn át legjobb 
példái. A második pedig az, hogy Sylvester itt a nép 
szerelmi dalainak, az ú. n. virág énekeknek költ ői szép
ségű beszédmódját emlegeti, — pedig a papi közfelfogás 
még jóval későbben is megvetéssel és kárhoztatással sújtja 
az ilyen verseket.

Az egész biblia magyar nyelvre fordításá
nak dicsősége KÁROLYI GÁSPÁR gönci ref. 

prédikátor és kassavölgyi esperes nevéhez fűződik. — 
A nagy mű Ecsedi Báthory István és Rákóczy Zsigmond 
pártfogása alatt jelent meg Vizsolyban 1589—90-ben. 
Nemzetünk legmagyarabb rétegének évszázadokon át 
majdnem egyetlen, de mindennapi olvasmánya volt ez 
a fordítás, akik pedig nem tudtak olvasni, azok a temp
lomban hallgatták s így Károlyi Gáspár stílusa, ez a némi 
latinizmussal kereszteződött, kissé bőbeszédű, de józamatú, 
erőteljes magyar nyelv óriási hatást tett a magyar nép 
beszédmódjára. Ma is ez a magyar református egyház 
hivatalos szentírás-szövege.

Károlyi G.

Sylvester

1 Rotterdami Erasmus (1467—1536) világhírű humanista tudós. 
Nem szakadt el a katolikus egyház kebeléből, de korszerű reformokat 
követelt tőle. Hívei és követői: az erazmisták.
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A biblia lefordítása vallásos buzgalomtól ihletett, 
de lényegében tudományos teljesítmény 
volt, amelyhez a héber, görög, latin nyel
vek alapos ismerete volt szükséges. A humanizmus talajá
ból is táplálkozó reformáció csakugyan nagy lendületet 
adott a tudományok művelésének; igaz, hogy g szakszerű 
tudomány egyelőre nem szakadt el a vallásos világnézet 
gyökerétől.

A nyelvtan- és szótár-irodalom első kísérletei erre 
az időszakra esnek. Az első magyar nyelvtant SYLVESTE II 
JÁNOS írta latin nyelven (1539.) ; elismeri benne a nyelv
újítás elvi jogosságát és a (héberrel való) nyelvhasonlí
tásra is próbákat tesz. Hatnyelvű szótárt állított össze 
PESTI MIZSÉR GÁBOR, latin-magyart SZIKSZAI FAB
RICIUS BALÁZS, közmondásgyüjteményt BARANYAI 
DECSI JÁNOS. De latin nyelvtan is, más szótárak is 
keletkeztek, csupa protestáns pap-tudósok művei.

A történetírás terén meg éppen változatos munkás
ság folyt. Tudományos színvonal tekintetében első helyen 
ISTVÁNFFY MIKLÓS latin nyelvű, Habshurg-párti, kato
likus szellemű Históriája áll (Pázmány adta k i: 
1622) Mátyás király halálától 1613-ig dolgozta fel benne 
Magyarország történetét. Bonfinihoz méltó, szép latinságú 
munkája nagy hatással volt a későbbi történetírókra.

A latin- és magyarnyelvűség között furcsa átmenetet 
jelez SZERÉMI GYÖRGY sokáig kéziratban maradt emlék
irata Magyarország romlásáról. Korának eseményeiről 
és embereiről mondja el nézeteit olyan latin kifejezések
kel, amelyekbe tősgyökeres magyar nyelvi szemléletmód 
van beleerőltetve.

A magyar nyelvű történetírásnak két nevezetes ter
méke van ebből az időszakból. HELTAI GÁSPÁR Króni
kája (1575) Bonfini kivonatos magyar átdolgozását a 
mohácsi csatáig egészíti ki. Az első magyar nyelvű világ
történetet BENCÉDI SZÉKELY ISTVÁN adta' ki (1559). 
A korszellem protestáns öntudata és hiszékeny naivsága 
érdekes emlékké teszi ezt a munkát.

a) Komjáti B. : Az Zenth Paal leveley. (Szilády Á.) 1883. — Pesti 
G. : Üj Testamentum. (Szilády Á.) 1896.

Tudományos
irodalom
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b) Révész Imre : A reformáció. A Magy. Szemle Kincsestára. 1932. 
— U.-ő : A magyarországi protestantizm us története. 1925. — Zoványi 
Jenő : A reformáció Magyarországon 1561-ig. 1922. — Harsánvi István : 
Erazm us és K om játi. Egyet. Phil. Közi. 1925. — Szinnyei József : 
Pesthy Gábor származása. M. Nyelv 1908. — Kocsner Róbert : Pesthy 
Mizsér Gábor Üj Testam entum ának m ondattana. 1913. — Payr Sándor : 
Erdősi Sylvester János. 1905. — Trócsányi Zoltán : Sylvester-problé- 
mák. M. Nyelv 1928. — S. Szabó József : Károlyi Gáspár. Debrecen 
1913. — Ném eth László : A vizsolyi biblia. Prot. Szemle 1929 
Kerékgyártó Árpád : Istvánffy Miklós H istóriája ism ertetése. Irod.- 
tö rt. Közi. 1892. — Szádeczky Lajos : Szerémi György élete és emlék
irata. 1892. — Zsilinszky Mihály : H eltai történeti művei. Bpesti Szemle 
1883. — Mika Sándor : A m agyar tö rténet kútfőinek kézikönyve. 1901.

MAGYARI ISTVÁN.

Az Országokban való sok romlásoknak okairól. I. rész.

Vajha elménket homály nem fogta volna be, csak olvasnék 
az Próféták írásait, ügyan kezünkkel megtapogathatnék ez 
okokat, mert azokban nyilván vagyon, hogy az bűnökért ha
sonló romlásokkal fenyegeti Isten az engedetleneket. Noha 
penig az Históriák és bölcsek hol egy s hol más fogyatkozást 
mondnak valamely helynek elpusztulásának okának lenni, úgy
mint gondviseletlenséget vagy áruitatást etc., de azért tudni 
való, hogy az olyatén fogyatkozások is Istentől büntető ostorul 
bocsáttatnak a sok gonoszságokért az emberekre. Mely Isten 
soha semmi gonosznak nem volt ugyan s nem is leszen oka, de 
azért a bűnökért az országokban való sok romlásokat bizonyos 
eszközök által szokta kiszolgáltatni, úgymint ellenség, hadak, 
pártütések, áruitatások és hasonló büntető fogyatkozások által.

De megszűnünk talán csodálkozni rajta, miért pusztuljunk 
ilyen szörnyen, ha az köztünk való sok gonoszságoknak elára- 
dását megtekintjük. íme köztünk vagyon bálványozás, vissza- 
vonyás, gyilkosság, fertelmesség, hitötlenség, irigység, kevély
ség, áruitatás, részegség, tobzódás és mindenféle gonoszság. 
Tisztesség adassék minden jámbornak, de ha jól meggondoljuk, 
csak igen keveset találunk, ki tisztiben, hivatalában eljárna 
híven. Az lelki pásztorok restek a tanításban, keveset építnek 
jó példájokkal, az Pap Urak és szerzetesek gyengeségnek, pom- 
paságnak, bujaságnak és kazdagságnak keresésének szolgálnak. 
Az fejedelmek és Urak gondviseletlenek. Az Magistrátusoknak 
kell csak az jó lakás, henyélés, perpatvar, kevélység, irigység és 
sok gonoszság. Az vitézlő nép nem az szép örvendetes szabad
ságnak, hanem az nyereségnek és prédának örvendez, kóborol, 
dúl, foszt és minden latorságot cselekszik ; akarki nyerje, csak 
ő ragadománnyal telhessék meg, azzal ő keveset gondol; az 
tisztviselők nem a közönséges jóra, hanem magok hasznokra 
viselnek gondot. Az városbeliek, falubeliek, kereskedők és
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mesteremberek sem jobbak, ők is fösvények, álnokok, az más 
kárával magoknak mint használhassanak, azon törik éjjel
nappal fejeket. Nézd el immár az törvéntevőket, írástudókat, 
prókátorokat és Nótáriusokat, ajándékban telhetetlenek, és 
kiben fogyatkozás nen\ volna, csak igen keveset találsz : ím 
még az gyermekek között is eláradott a sok gonoszság.

Senki ne csodálja tehát, ha a sok gonoszságért Isten is 
megvonsza tőlünk segítségét. . . Mindezek nyilvábban lesznek, 
ha az szent írásból és Histórikból tanóságnak okáért példákul 
előszámlálok egy nehány dolgokat, melyek valamely tartomán- 
nak vagy népnek romlásának okai voltának. Ezt penig az végre, 
hogy ha az mi országainkban is megtapasztaljuk lenni azokat, 
avagy elhagyjuk őket, avagy ha el nem akarjuk hagyni, tudjuk, 
mit kellessék fejünkre várnunk . . .

Magyari István lutheránus prédikátor volt, Nádasdy Ferenc 
dunántúli főkapitány udvari papja. Munkája 1602-ben jelent 
meg Sárvárott.

BORNEMISZA P É T E R .

Prédikációk . . . Detrekő 1584. Nagy ívrét 1446 old.

Az ártatlan báránnak, az Jézus Krisztusnak halálra való 
készületiről.

. . .  Az evangéliomot esztendő által nem ok nélkül prédi
káljuk kétszer: az Krisztus születése előtt azért, hogy akkor 
innét ezt tanulnánk meg : hogy az megígértetett Krisztus király 
eljött immár, az mint Zakariás írása szerint az egész ország 
kiáltotta és vallotta és ugyan m utatta, hogy az názáretbeli 
Jézus volna az, kinek királysága nem földi, hanem mennyei és 
lelki volna, azon próféta írása szerint. Az kiről első advent nap
ján ti is tanuljatok többet és mind az Ur születése ünnepén.

Most azon evangéliumot szükség más tanulságinkért is 
újonnan megtanulnunk. Azért is : hogy látnánk, mint készí
tette és mint vitte önnönmaga magát halálra, az ő testének meg- 
áldoztatására. És jobban megismernénk, hogy ő, noha pap és 
király volna, de az ő papsága és királysága lelki, mennyei és 
örökkévaló volna, nem földi. Oly pap, ki önnönmagát áldozná 
meg az egész világ bűnéért, oly király, ki mindörökkön örökké 
uralkodnék minden ellenségen. És azért őtűle leginkább örökké
való jókot is várnánk, bűn bocsánatját, szentlelket, feltámadást 
és örök életet. Ezeknek tellesb értelméért, jer, szóljunk renddel 
ugyan história szerint a mai dolgairól a mi urunk Jézus Krisz
tusnak.
^  J Meghallánk, hogy az mai evangélium arról szól: Jézus 
Idvözítőnk mint ment be Jeruzsálembe halálára, halála előtt 
négy nappal. Kiből most kiváltképpen ezt tanuljuk meg, mi-



62

nemű számot tarto tt ő az napokra is ; hogy kin el is indulna 
be is mutatná magát, és kin fel is feszíttetnék, és kin el is temet- 
tetnék, és kin fel is támadna. Ezeket megértvén, ugyanezekből 
sok szép idvösséges értelmet veszünk az mi urunk Jézus Krisztus 
felől . . .

MELIUS PÉ T E R .

Karácsonyra való negyedik praedikatio.

Esai. 7.
(Monda az Ur Esaiasnac — utalsz acket kiraliert.)

Sommaia.
1. ígéretet teszen a két király ellen Achasznak.
2. Inti az Ur arra Achasz kiralt, hog iegiet kerien.
3. Minemo iegeiet adót Iste az hiveknec, miczoda haszonra.

így szól.
(Meg ne olvadjon szived.) Ne essetek kétségbe ti hívek. 

Ammit mondok, elhiggyétek. A bűn sokasága, a Sátán, kárhozat, 
Isten haragja meg ne rettentsen, kétségbe ne ejtsen. Sőt mindenek 
ellen bátorsággal elhiggyétek az én Ígéretemet, mert én oly 
Isten vagyok, ki hazudni nem tudok. Ammit Ígérek, abba egyéb 
soha nem lehet. Hát bízd tántorgás nekül magad istenre, mint 
Ábrahám.

(A z ő haragjába.) El akará Sátán veszteni Ádámot, az 
híveket mast is a Sátán, ez a Rezin, rovasz és csalárd Phacea 
Romellia fia, Antichristus, a Romaij Pápa, ne félj ennek fenye- 
getéssétűl, átkátúl Isten,ezt az Assurral levágatja, elveszti Isten 
mint Rasint, Phaceat elrontata Téglát Phalasar királlyal.

(Gonosz tanács.ot.) Mint e két király a Sidókra gonoszt 
végezének, így a Sátán a bűnnel, háláival, az ő hoherivel Anti- 
christussal, Pápával, Érsekkel végezte hogy el veszessen, de 
Isten mint Senacheribnek, Assyrianak pórázt, erős zablát vét 
szájába. Mert kötözve az Satan. Ackor árthat, mikor Isten 
akarja. A Syriaij fejedelem Reszin Phaceu a Sátánt példázta. 
Ephraijm az Samariaij fejedelem Pápát, az ő barátival . . .  Ne 
félj te kicsin sereg. Ebbe tanusag ez. Mikor rajtonk az háború, 
legyünk vesztegségbe, reménységbe és bizodalmas könyörgésbe.

(Jer menjünk fel, háborétsuk.) Ez a Sátán és Antichrisztus 
végezése a hívek ellen : No jere, vágjuk, égessük a Messet, Pápa 
hitit, Ostiat, Oltárt állassuk helyére a bálványozást.

( A Tabealt.) azaz a Baalt, a Messet, Pápa hitit csináljuk 
királlyá. Mert Sidoul a Tabeal oktalan bálvánt, hamis hitet, 
tudománt jegyez . . .
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( Fel nem támad.) Lo takum. Soha bizon ammit Isten ellen 
végez a Satan, a bűn, Pápa, véghez nem megyen. Ellene áll az 
Ur, elrontja az hitlenek tanácsát . . .

(Isten) nem akarja a bűnt, nem oka, sem kényszerít senkit 
a bűnre. Miért ?

Első. Mert természeti ellen vagyon. Ammi Isten termézeti 
ellen vagyon, azt nem míelheti.

Másik. Mert tiltja a bűnt a tíz parancsolatba. Ammit tilt 
Isten, azt ő nem míeli.

Harmad. Igassága rontja, öli a bűnt, kárhoztatja. Ammit 
kárhoztat, ront, azt nem míeli.

Negyed. Gyűlöli a bűnt és útálja. Ammit Isten teremtött, 
miéi azt szereti, nem gyűlöli.

Ötöd. Az igasság és törvény ellen való a bűn, mert anomia 
azaz törvénytelenség. Parabasis törvényáltalhágás, asebia isten- 
telenségnek híjjá. Valami Isten igassága és törvénye ellen, azt 
Isten nem míeli.

Hatod. Fiát megöli a bűnért, bűn és átokvevő áldozattá 
teszi, hogy mi igazak legyünk. Hát nem ő oka, mert fiát meg 
nem öli azért, akkit Isten miéi, hanem akkit mi.

Heted. Orvosságot készétett a bűn ellen, világ kezdetitől 
fogva. Ha jó volna, Isten ellene igazságot, orvosságot, váltságot 
nem szörzene.

Nyolcad. Megöli érte a Sátánt, az embert, sok országokat, 
hát nem míeli.

Kilencedik. Menti az írás Istent, hogy sem a bűnnek, sem 
ammi veszedelmünknek nem oka . . .

Hát mint nem lehet a bűn isten nekül ?
Első. Ammineből érti, tudja meg regenten latta minden

nek bűnét . . . stb.

Melius szentbeszédei mind ilyenek. Manapság nagyon 
száraznak, ridegnek éreznők az ilyen prédikációt. A Melius 
élőszava s rendkívüli egyénisége volt szükséges ahhoz, hogy 
ezeknek a prédikációknak nagy hatásuk legyen.

TELEG D I MIKLÓS.

Felelet Bornemisza Péter „Fejtegetés64 c. könyvére.
Kérlek jó atyámfia, Bornemisza Péter, miért költöd azt, 

hogy mi szerzettük a fassangot,1 ha tudod, hogy még Christus- 
nak születése előtt is volt, és nem a mi eleink, hanem a pogánok 
voltának kezdői ennek a rútságnak ? Nem alétlak1 2 oly tudat-

1 Farsang (Fasching).
2 Gondollak.



64

tannak lenni tégedet, hogy nem tudnád, mi volt régenten a 
Bacchanalia. Annak maradékja e fassangnak éktelensége. 
Melyet mindenkor kárhoztattunk s mostan is kárhoztatjuk, de 
mit tehetünk róla, ha a szófogadatlan község nem enged a mi 
intésünknek ? Ez világi fejedelmek és bírák, kiknek bot vagyon 
kezekbe, elhagyathatnájak, ha szívek szerént igyekeznének rajta.

Hogy peniglen avval pirongatsz minket, hogy mi es fassang 
módra élünk és dobzódunk, ha azt úgy mívelnőjök, hogy amit 
mívelnénk, azt mentenőjök is, cáfolás volna, mert úgy a szo- 
morkodást egyfelől dícsérnőj ök, s másfelől szidalmaznójok. 
De ha ki míveli közülünk, nem dicsérjük, sőt tudjuk és valljuk, 
hogy nem jól míveli és avval meg nem cáfoljuk a mi eleinknek 
jó rendelését. Mert ha ottan a tanétásnak cáfolása volna az, 
midőn valamely tanétó ellene járna életével az ű tanétásának, 
tahát szent Pál is megcáfolta volna az ű jó tanétását, úgy mint 
ki imezt írja maga felől. Nem a jót cselekeszem, amelyet akarok, 
hanem amely gonoszt nem akarok, azt cselekedem. Megint : 
Gyönyörködöm az Istennek törvényében, a belső ember szerént, 
de más törvént látok az én tagaimba, mely ellenkedik az én el
mémnek törvényével és mely foglyul ád engemet a bűnnek tör
vényének, amely az én tagaimba vagyon.

Sőt csak azért is volna a mi szomorúságra intő szertartá
sunk, hogy annak általa is intetnének a fassangosok a fassangol- 
lásnak elhagyására. Nem mentem magunkat, nem is tagadom, 
hogy elég gonoszság vagyon közöttünk, nemcsak fassangba, 
hanem egyéb időkben is. De vajon mivel jobbak a teveled egy 
tudományba valók ? Ami nem jó, sem itt sem ott nem jó. De a 
gonoszért nem méltó a jót megutálni. Tudd-e, mit tegyünk ? 
Jer hagyjuk el mind mi s mind ti a fassangot és fassangi életet, 
és maradjon helyén a Septuagesima.1

Böjtünkbe is beléakadsz és így írsz felőle. Azonképpen 
teként meg böjtöket. Bőjt-e az, midőn csukát, potykát, vizát, 
tokot, kecsegét, jeles fűszerszámokkal, tíz-húszképpen, rántva, 
sütve, fő borokkal torkig esznek-isznak ? Talán kohnyamester 
voltál valamely jóllakó praelatus udvarába, azért tudod ilyen 
igen előszámlálni, mit szoktunk böjtnapon főzni. De még többet 
is kellett volna mondanod : keszölcét tormával, csíkot káposz
tával, habarnicát, rákot, kárászt, keszeget, pisztrángot, lepény
halat, kophalat, kövihalat, olajos levet, répát, borsót, lencsét 
és egyebet is mindent, ami eszedbe juthatott volna. Mert néha 
effélét is főzünk, mikor és ahol szerét tehetjük.

Azt kérded, ha ez-é a bojt ? Nem ez. Hát micsoda ? Meg
mondottam a bőjt-elő vasárnapi praedicatióban, megtalálod ott, 
ha kell. Holott a többi között ím ezt is írtam. Jó és igaz-

1 Septuagesima (t. i. dominica) =  hetvened vasárnap, a nagyböjt 
előtti harm adik vasárnap.
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keresztyéni böjt, mikoron az ember Istenért örömest tartóztatja és 
szenvedteti magát testi eleségtűl és egyetembe mindenféle dolog
tól, ki a testet gyönyörködteti, hogy megenyhéttessék a test és 
a léleknek birtoka alá vettessék . . .

VITÁZÓ IRODALOM.

Az iskola és a könyvnyomtatás 
egymást támogatva, rohamos siker
rel dolgozott az emberek szellemi érdeklődésének fel
keltésén és kielégítésén, elsősorban továbbra is vallási 
vonatkozásban. Az iskola egyre általánosabbá tette az 
írás-olvasás ismeretét, a hívők serege tehát nem esupán 
a templomi együttlét óráin kerülhetett hatása alá az egy
házi énekeknek és a prédikációknak, hanem otthon is 
bármikor része lehetett ezekben minden írástudó ember
nek, mert a buzgó protestáns papok bőven gondoskodtak 
térítő, építő olvasmányokról. A XVI. században egy ki
vételével minden magyarországi nyomda a protestáns ügy 
szolgálatában működött.

A reformáció egyháza hamarosan szétbomlott több
féle hitágazatra. A XVI. századi protestantizmus neveze
tesebb hitágazatai voltak: a lutheristák, kálvinisták, 
unitáriusok és szombatosok felekezete.

A lutheri és a kálvini felekezet különválása fokoza
tosan, lassú átmenettel történt. Első reformátoraink között 
néhányról nem állapítható meg pontosan, hogy melyik 
felekezethez áll közelebb.

A magyarnyelvű hitvitázó irodalom leg
régibb ránk maradt terméke OZORAI IMRE 
Rékés-vidéki reformátor latin című könyve: De Christo 
et Antichristo (1535) ; az Antikrisztuson a római 
pápát érti. — A katolikusok elleni magyar protestáns 
vitázó irodalom magas szárnyalású, legértékesebb ter
méke pedig az időszak végéről való : MAGYARI 
ISTVÁN munkája Az országokban való 
sok romlásoknak okairól. Ahogy középkori 
irodalmunkban a keresztyénség és a magyar liazafiság 
eszméje egybeolvadt, a XVI. század protestáns irodalmát 
is egyszerre foglalkoztatja a földi és mennyei haza gon-

Magyari

Ozorai

Az olvasóközönség 
megnövekedése
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dolata; e tekintetben a biblia nemzetének, a zsidó népnek 
a példája is hatással volt reá. Magyari a kezdődő ellenrefor
máció láttára főként azzal az érveléssel ostorozza a kato
likus egyházat, hogy erőszakoskodása elősegíti a török 
hatalom terjedését és véres harctérré teszi egész Magyar
országot. Idegen humanisták gondolatmenetét használja 
fel Magyari, de lelke tüzén magyarrá olvad a kölcsönzés, 
és munkájának alapeszméje úgy tűnik fel, mint a fél
századdal későbbi Zrínyiászénak protestáns változata.

A vitázó irodalom körébe tartozik ez idő
szakban a prédikáció-gyűjtemények nagyobb 

része is. Virágkorát éli ekkor a prédikáció műfaja, de nem 
annyira a csöndes áhítat eszköze akar lenni, hanem harci 
fegyver a máshitfiek leverésére s az „igaz" hit védelmére. 
A protestáns felekezetek egymás ellen is, a katolikusok 
ellen is heves küzdelmeket vívnak a templomi szószékről 
s az ott elhangzott beszédeket vaskos kötetekben ki is 
nyomatják. Kölcsönös megértés, megbocsátó szeretet nem 
juthat szóhoz ebben a viharos légkörben, a prédikációk 
jellemző vonásai: lángoló hit, makacs vitatkozó kedv, a 
felfogás ridegsége, a stílus nyers ereje, — bár e téren is 
vannak fokozatok.

E század magyar protestáns prédikáció-irodalmából 
különösen két szerző emelkedik k i: BORNEMISZA 
PÉTER és MELIUS PÉTER. Amaz még Lutherhez áll 
közelebb; örökös viszontagság az élete, egyik vidékről a 
másikra kell menekülnie hitbeli ellenfelei elől; de mihelyt 
egy kis pihenője akad, saját könyvnyomdáján ontja óriási 
terjedelmű prédikációs köteteit. Emez megjelenik Debre
cenben s hadvezéri eréllyel alig másfél évtized alatt vég
leges székhelyévé teszi ezt a várost a magyarországi kál
vinista reformációnak. Nem menekül, nem hátrál, hanem 
egymás után teszi ártalmatlanná ellenfeleit. Rövid életét 
a gyakorlati egyházszervezés mellett jelentékeny irodalmi 
munkássággal is alapvető fontosságúvá tudta tenni. — 
Az unitáriusok voltak legszívósabb ellenfelei, élükön DÁVID 
FERENC-cel.

A katolikus egyház csak az időszak végefelé ocsúdik 
fel annyira, hogy részt vehet az élőszó és könyvek útján

Prédiká
torok
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folyó vallási vitában. A XVI. század egyetlen katolikus 
magyar nyomdáján adta ki prédikációs köteteit TELEGDI 
MIKLÖS pécsi püspök, az egyháza elleni vádakat vissza
hárítva a protestánsokra. Főként Bornemisza Péterrel 
vívta eszmeharcait. Tudás és írói tehetség dolgában Telegdi 
egyaránt méltó ellenfele volt a korabeli magyar protes
tantizmus vezéreinek.

Ez a vallásos vitatkozó irodalom a reformáció korá
ban és a rá következő korszakban egyaránt telve van 
egészséges életszerűséggel. Nem az íróasztali jelleg ural
kodik rajta, hanem az élőszó harciassága, mely legtöbb
ször csakugyan megelőzte a szöveg írásban és nyomta
tásban való megörökítését. Ezeket a hangos vitatkozókat 
el sem lehet képzelni egymagukban, hanem csak azokkal 
a nagy embertömegekkel együtt, amelyeknek egyik részét, 
mint szövetséges tábort, a hátuk mögött érzik, másik 
részében pedig a győzelem által megtérítendő ellenséget 
látják.

A gyakran rideggé és kiesinyeskedővé fajuló hitviták 
jótékonyan hatottak a magyar nyelv kifejező erejének, 
árnyalatokban való gazdagságának a fejlődésére, vagyis 
a magyar költői irodalom is hasznát látta e vitáknak.

a) Telegdi Miklós : Felelet Bornemiszának. Régi M. Kvt. 1898. — 
Magyari István: Az országokban v a ló ... R. M. Kvt. 1911.

b) Révész Imre : Krisztus és Antikrisztus. Theol. Szemle 1928. — 
Túróczi-Trostler József : Az Országokban Való Sok Romlásoknak Okai
ról. Minerva 1930. — Kiss Áron : Bornemisza Péter élete 1891. — 
Rupp Kornél : Telegdi és Bornemisza 1898. — Kiss Ernő : Dávid Ferenc, 
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Az átokról.
Röttenetes ez világnak mostan minden dolga, 
Csudálatos nagy vaksága, hálálatlansága,
Nem fog rajta az istennek semmi igazsága, 
Sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága.
Az úristen megjelenté minden akaratját, 
Hirdetteti szent igéjét, nagy irgalmasságát,
Az bűn ellen nagy haragját, röttenetes átkját, 
Nem akarja ez világnak örök kárhozatját.



De nem érti ez világ azt, jó névén sem veszi, 
M egjelentett ak a ra tjá t csak semmié teszi,
Az istennek jó tanácsát inkább bűnbe ejti,
Jóra  intő szent igéjét bosszúképpen veszi.

lm  ezt írja szent Moizses ötödik könyvében,
Ő könyvének huszonnyolcad jó nemes rendében ‘
Vedd eszedbe ki nem féled istent beszédedben,
Miként leszen az te dolgod minden életedben.

H a uradnak istenednek szavát nem fogadod,
Mit neked mond és parancsol, ha meg nem tartandod, 
Reád szállnak röttenetes, veszedelmes átkok, 
lm  megmondom ; azon kérlek, hogy meghallgassátok.

„Á tkozott léssz az városban, átkozott az mezőben,
I t t  az átok, am it hirdet, kérlek, vedd eszedben,
Hogy uradnak istenednek nem leszesz kedvében,
Jó szerencséd, előmented nem lesz i t t  éltedben.

Á tkozott lesz a te csordád, minden maradékod, 
Á tkozott lesz te gyermeked, mind fiad, leányod, 
Á tkozott lesz az te csűröd, mindennemű barmod, 
Á tkozott lesz az zsíros föld, nem ád semmi hasznot.

Á tkozott léssz, ahol jársz-kelsz, minden életedben, 
Megnyomorít az úristen téged nagy Ínségben,
Á tkozott lesz minden dolgod cselekedésedben,
Mígnem elveszt az úristen nagy hirtelenségben. . .  “

lm  megmondá szent Moizses isten akaratjá t,
Az bűn ellen nagy haragját, röttenetes á tk já t,
Ám m eglátják, m iként várják  az ítílet napját,
Kik nem veszik az istennek semmi jó tanácsát.

Hol m it gondol ez világ most isten haragjával,
Nagy átk jával, csapásával, nagy sok ostorával,
Nagy aszállyal, az sáskával és az döghalállal, 
Különb-különb betegséggel és nyomorúsággal. . .

Magyar nemzet ! nagy sok jó t tőn teveled az isten, 
El-kihoza Szittiából az jó kövér földre,
Felültete asztalfőre, minden tisztességre,
Pogányságból m egfordítja a keresztyén hitre ;

De nem tudod megköszönni az isten jóvoltát,
Nem akarod megesmerni nagy irgalmas voltát,
Nem fogadod tan ításá t semmi jó tanácsát,
De meglátod rövid időn nyilvábban h a ra g já t . . .

Sok csudát tö tt  mind örökké az hatalm as isten,
Sok országot, városokat ado tt pogán kézbe, 
M egmutatá, hogy elvesznek, kik élnek az bűnben,
Kik nem ta rtják  szent igéjét semmi böcsületben.

Sok rendbeli prédikátort most k ildött közinkben, 
K iáltatja , hogy ne éljünk ily feletlenségben1,

1 Felebaráttalanságban, szeretetlenségben.
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Gyűlölségben, irigységben és nagy kevélységben,
Bujaságban, hamisságban, telhetetlenségben. . .

Romlásinknak egyik oka, fejedelmek vagytok,
Nagy óhajtván1 mind ez ország panaszol rejátok,
Kémélletlen az földnépen csak hatalm askodtok,
Az istennek tisztességét nem oltalmazzátok.

H a tanácsban egybegyűltek, azon tanácskoztok,
Az istennek igazságát miképpen rontsátok,
Az istennek hív szolgáit ham isnak m ondjátok,
Miként az vak az délszínben úgyan tapogattok.

Azt tudjátok, hogy az isten m egvakult már, nem lát?
De nem alszik, rejánk pillog, noha sok boszút lát, 
így jól lá tja  ez világnak minden álnokságát,
Majd levágja az fejszével az gonosz-termő f á t . . .

Örök isten, ótalmazzad az keresztyénséget,
Ótalmazzad m iközöttünk a te  szent igédet,
Adj miközzénk igazságos fejedelemséget,
Vedd el rólunk, örök isten, az kegyetlenséget.

Ezer ötszáz negyven hétben mikoron írnának,
Tályán szerzék ezt énekben siket m agyaroknak,
Kik istennek beszédével semmit nem gondolnak,
Hogy meglássák, m iokáért romlásra ju tának.

Az 56 versszakra terjedő költeményből 19 versszakot 
(1—8., 32—33., 37—38., 43—44., 49—51., 55—56.) közlünk. 
Szerzője valószínűleg Szkárosi Horváth András.

Asszonyok intése.
( Adhortatio mulierum.)

M astan egy iffjú megházasodott, 
Ú jonnan hozta szép házastársát,
K it úgyan szeret, m int önnönm agát; 
Nagy szép beszéddel őtet így ok ta tja

Asszony ! szép társam  és szép virágom, 
H a Isten m inket ketten  összvebír1 2 3, 
Tanítlak tégöd, kérlek, hogy ne bánjad.

H a mikor, asszony ! tégöd szóllítlak, 
Mondj akkor engem édös uradnak,
Mert ha nem mondasz édös uradnak,
Iff jak, kik látják , csak megcsúfolnak, 
Tégödet m ondanak szó Ihatatlan? társnak.

1 Nagyon sóhajtván.
2 Egyesít.
3 Dacos, makacs.
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Mikor vendégök házunkhoz jönnek,
Vígasságot m utass jám bor vendégnek,
Mert ha b án a tjá t lá tják  szívednek,
Iff jak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Tégödet m ondanak az ebül készültnek.

H a mikor ketten vendéggé húrnak,
Nyelved és az szád kérdve szóljanak,
Mert ha ők ketten  sokat csácsognak,
Iff jak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Tégödet m ondanak csácsogó szajkónak.

Mikor egy úton csak ketten megyünk,
E léttem  ne járj akkor hogy megyünk,
Mert ha eléttem járandasz, — félök,
Iffjak, kik lá tják  csak megcsúfolnak,
Tégödet m ondanak kabola-vezérnek.1

H a m ikor ketten egy utón megyünk,
Te palástodat hátam ra ne add,
Mert ha palástod hátam ra adod,
Iffjak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Engöm et m ondnak asszony szamarának.

H a mikor kővetők házunkhoz jönnek,
Te meg ne felelj a kővetőknek,
Mert ha megfelelsz az kővetőknek,
Iffjak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Tégödet m ondanak az Simon bírónak.1 2

H a mikor ruhát néköd vehetők,
Ruha tetűled megtisztöltessék,
Mert ha az ruhák rólad lesírnak,
Iffjak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Tégödet m ondanak puhán kötött rokkának.

H a az piacra el-kilépendesz,
Sokat ne késsél és ne terécselj,
Mert ha m ulatsz és sokat terécselsz,
Iffjak, kik lá tják  csak megcsúfolnak,
Tégödet mondnak ítélőmesternek.

Kévés búzánkat, kévés lisztünket 
El ne tékozljad az mi m o rh án k a t;
H a eltékozlod az mi m o rh á n k a t:
Iffjak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Tégödet m ondanak feneketlen kasnak.

Az bort házunknál ám bátor igyad,
De az korcsm át te ne gyakoroljad,
H a gyakorlándod te  az ko rcsom át;
Iffjak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Tégödet mondnak jelös borcsíszárnak.

1 Kabola =  kanca-ló.
2 Simon bíró : adomai alak, aki felesége helyett elvégzett asszony

nak való m unkákat is.



Asszony, szép társam  ! ím m ast megmondom,
Te bűneidet el nem szenvedőm ;
H a bűneidet én elszenvedőm,
Iff jak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Engöm et mondanak két ageb1 egyiknek.

Az mi házunkat te tisztán tartsad ,
Kicsiny cellánkat gyakron megsöpörd,
Mert ha házunkat rusnyául tartod ,
Iff jak, kik látják , csak megcsúfolnak,
Tégödet mondnak rusnya cundorának.1 2

Ha megfogadod, magam ígérem,
Morhám és pénzem mind tiéd lészen,
Te léssz énnéköm nagy tisztöségöm ;
Iff jak, kik látják, meg nem csúfolnak,
Engömet mondnak nagy boldog embörnek.

H a nem fogadod : Isten ne mentsön 
Bottpl, pálcátúl az te hátadat,
Piros orcádat szégyönvallástúl,
H átadnak hosszát szép sudár pálcátúl.

Ez tanóságot tavai kilelék.
Szamos vizének magas a partja .
Akkor fejszével vágták az vizet,
Az énekszörzőt m ondják jó embörnek.

Erkölcstörténeti szempontból kiválóan érdekes költemény. 
Kár, hogy a Számos-vidéki „énekszörzó“ nem nevezi meg 
magát.

TINÓDI SEBESTYÉN.

Prini Péternek, Majláth Istvánnak és Terek Bálintnak 
fogságokról.

Sírva veszíköl3 m ast szegín Magyarország,
Mert tőle távozók hangosság, vígasság,
Belőle kikele sok fénös gazdagság,
És fogságban esék egy néhány uraság.

Ezen örvend, vígad az terek császárság,
Hogy magyar urakban vagyon oly bolondság,
Hiszik, hogy őbenne vagyon oly jámborság,
Hogy fogadásában nem volna ravaszság.

Bolondság tőletek fejenként, magyarok,
Terek álnok h itit meg nem gondoljátok,
Maga4 csak tőlem es sokszor hallottátok,
Sok fejedelmeket m int csaltak, tudjátok.

1 Agg eb.
2 Rusnya =  nagyon rú t ; cundora, condra =  rongy (erkölcsi 

értelemben).
3 VeszíköJ =  jajveszékel.
4 Pedig.



Az tereknek hiti erőssen azt ta rtja ,
H a hittel szép szóval kavort1 megcsalhatja, 
Ajándékokkal vagy loppal elragadhatja,
Isten azért néki menyországot adja.

Sőt ugyan nagy parancsolat ez ű köztök,
Miként az szeretet parancsolat néktök,
H a az szeretetöt ti jól tisztölnétök,
Az terek hitinek bizon nem hinnétök.

T udjátok magyarok, hírősök valátok,
Míg nagy szeretettel egymást hallgatátok,
De mihelt köztetök ti meghasonlátok,
O ttan  országtokban ím mind pusztulátok !

Ijn az terek császár mindezön örőle,
Ő álnok hálója o ttan  elterőle,
Jelös fő halakat véle megkerőle,
Kikkel gazdagságot ,sok szépségöt lele.

Álnok hálójában egyször el-béejté 
Az jó Príni Pétört, mikor elviteté,
H itit, fogadását császár elfelejtő,
Az nemes urfiat nagy fogságba veté.

Nagy somma kincsével m agát ő megváltá,
De semmi lön neki kincse oda volta,
Csak íiátúl ne lészön vala megváltá,
K it — nem Ion m it te n n i! — császárnak hozata.

Vala nagy bánat ja szép asszon társának,
F ijá t hogy megérté, vinnék az császárnak,
Erő szakaszkodék kezének lábának,
Földhöz öté m agát, o tt sokan sírának.

Sokat szép fiának ő nem szólhat vala,
Mert nagy keserőség szivét folta1 2 vala, 
ölelgeti, sírva apolgatja3 vala,
Egy hintó-szekérben úgy öltette vala.

Lön Príni Pétörnek így szabadulása,
És az ő fiának oda m aradása,
Az m agyar uraknak lön példaadása,
Néki mindéltiglen nagy fohászkodása.

ím  minap Erdélybe császár béereszté 
Kucsug Báli béköt, kinek azt jelönté,
Hogy az V ajlát István t ő el-kihitetné,
Fogaras várából néki fogva vinné.

Tőn égetést, rablást Báli bék Erdélyben, 
M ajlátnak izene házában helyében,
H itö t fogadást tőn  az császár képében,
Hogy királlyá tészi Erdélynek földében.

1 Gyaurt, h itetlent, azaz nem mohamedánt,
2 Á tfolyta, elárasztotta,
3 Csókolgatja,



Édös beszédükkel őt h ivatja  vala,
De az M ajlát néki o tt nem hihet vala,
Az moldvai vajda Pétör vajda vala,
Ki az Báli békkel akkoron o tt vala.

Reá gondolának, nem sokat szobának, 
Három szegín bojért1 előhozatának,
Arany as ruhákat reájuk adának,
Szép patyolatokat fejőkbe rakának.

Az M ajlátnak ham ar ők imezt izenék, 
Hogyha ő nem hiszön az császár hitinek, 
lm  három fő va jdá t küldünk kegyelmének, 
Csak adja ő m agát egynéhán beszédnek.

Termetök jó vala, ruhájok szép fénös,
Ebből M ajlát nem Ion hozzájok kétségős. 
O ttan el-kiméne hogy légyen beszédös, 
Kinek odamenté lön nagy kellemetös.

Vivék fogva őtet az terek császárnak, 
Három szegín bojért hagyák M ajlátnénak, 
Örök siralma Ion az tisztös asszonynak,
És nagy emléközet egynéhán országnak.

Sőt mégis halljátok császár hamis voltát, 
Hogy jobban tud já tok  ónni m agatokat, 
Hogy hálóját veté császár Buda a latt,
O tt benne fogata jó jelös halakat.

Drága halat egyet közzülök választa,
Kinek serínsége több it feljülmulta,
Azt császár m agának bárkájában ta rtá .
Az alábbvalókat ő mind elszalasztá.

Ez Ion Terek Bálint, ki jó vitéz vala,
Kinek Terek császár sok h itö t ad vala,
Az basák, szancsákok h itö t adtak  vala,
Szép ajándékokval őt elcsalták vala.

Terek Bálint kiknek oly igen h itt vala, 
Hívségét hercegnek úgy m uta tja  vala, 
Mindeneknél feljebb ném öttel vív vala,
Teste szakadását ő nem szánja vala.

Intése nem tetszék az Príni Pétörnek,
Ki meg m ondta vala ez nemes vitéznek, 
Minden csalárdságnak az császár hitinek,
De ő bátorsággal álla vitézségnek.

Nagy sokan terekek azon csudálának,
Hogy bátrobb vitézt ők soha nem láttának , 
De azt ő felőle m ondák bolondságnak,
Hogy ily igen elhitt török szép szavának.

Oláh nemesember.
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Óh ez nemes vitéz mely igen csalaték,
H iti az császárnak mind elfeledteték,
Mert ő megfogaték és aláviteték,
Minden szép javitu l ő m egfosztattaték.

Duna m ellett m ondják, Nándorfejérvárba,
Csak harm adm agával ta r tják  nagy fogságba,
Most es, m ondják, vagyon nagy bátorságába,
Mit tőle kívánnak, azt nem fogadtába.

H allottam  példába régen hogy m ondották,
Az jó acélt soha úgy nem paskolhatják,
Tiszta vassá ő tet hogy ellágyíthassák,
Hogy soha acélnak őtet ne mondhassák.

Fohászkodik m ostan sok gyakor sírásval 
Asszony-feleségöd az két szép fiadval,
Mert ők élnek m ostan az nagy árvaságval 
Nagy sok bosszúságval, gyámoltalansagval.

Örömök seholt nincs te jó szolgáidnak,
Kik szívvel szeretnek, gyakran fohászkodnak,
Egynéhány közűlök tétova búdosnak,
H a megszabadulnál mégis, sokan várnak.

Csuda, m int ohítnak az te jó barátid ,
Még azok is, hogy kik voltak ellenségid,
Lennének nagy somma kinccsel segétségid,
Csak kiválthatnának  az te szeretőid.

Jól értitök immár h itit az tereknek,
Urak úgy higgyetök hitetlenségöknek,
Egym ást szeressétök, jobb ti fejetöknek,
Úgy lészen romlása gonosz terök népnek.

Tanácsot sokáig, kérlek ne tartsatok ,
H a ez két víz között ti  lakni akartok,
Mert ha csak hallgattok, szömben ti nem vívtok,
Félök, hogy sokáig i t t  nem uralkodtok.

Ezer ötszáz negyven és két esztendőben,
Baronyában ki szörzé szent György innepében,
Nevét jelöntötte versnek kezdésében,
Ez urakról való megemléköztében.

Az „Eger vár viadaljáról“ való ének-ben ilyen strófákat 
is ír Tinódi:

Vala Körmendi Máté, Halmi Miklós,
Kis Dienös, Nagy Bálint, Pozsgai Miklós,
Gersei Benedök, Gálházi Miklós,
Balog Bálint, Nagy Bálint és Vas Miklós.

Vala Szirmai Pál, Gasparit Mihál,
Döngelegi Gáspár és H orvát Mihál,
Szatai Imre, Nagy Mihály és Nagy Antal,
Tetétleni Pál és Szabolcska Mihál 

stb. stb.
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Az énekmondók szokása szerint Tinódi is érdekes szub
jektív megjegyzéseket iktat költeményei befejező strófáiba, 
íme néhány példa :

Ennek Ion írása az jó Kolozsvárban,
Tinódi Sebestyén könyvnyom tatásában,
Szerzé nagy búvában egy hideg szobában,
Gyakran fú körmébe, m ert nincs pínz tassolyában.

( Budai A li basa históriája.)

Ezer ötszáz íránk ötvenhárom ban,
A rán lábú Debrecen városában,
Tinódinak híják mind ez országban,
Szerzé búban, egy puszta kam orában.

(E nyingi Terek János vitézsége.)

E zt ki szörzé nagy betögös voltában 
Kéncsös Kassában egy föstös szobában,
Tinódinak hijják  mind ez országban,
Ezer ötszáz és az ötvenhárom ban.

Egör jó szerencséjén víg voltában 
Vígan iszik szikszai jó borában,
Mert ha terek csúsz vala Egörvárba,
Víztől nád teröm  vala ő orrába.

(Eger vár viadaljáról való ének.)

Tinódi Sebestyén a Dunántúlon ( valószínűleg a baranya- 
megyei) Tinód községben született.. Latin nyelvi tudását a pécsi 
egyetemen szerezhette. Kezén kapott sebe miatt a török elleni har
cokban nem vehetett tovább részt, hanem Enyingi Török Bálintnak 
lett íródeákja, gazdájának fogságba esése után pedig vándorlantos. 
Élete végén Nádasdy Tamás volt a pártfogója. 1554-ben Kolozs
váron „Chronica“ címmel kinyomatta históriás énekeit; vannak 
ezek közt bibliai tárgyú és idegen népek történetére vonatkozó 
darabok i s ; de legjelentősebbek a hazai, közelkorú tárgyakról 
szólók. Tinódi 1556 elején halt meg.

GYERGYAI A LBERT.

História egy Árgírus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról.
Árgírus királyfi egy aranyalm a-fánál találkozik egy tündérleánnyal, 

de  m indjárt el is kell válnia tőle s ettől kezdve a szerelmes királyfi őt 
k érési mindenfelé. A tündérleány annyit m ondott búcsúzáskor, hogy a 
„ fekete város* *-nál a „változó helyen** található meg s hosszas bujdosás 
u tán  Árgírus el is ju to t t  arra a helyre.



Árgírus
Fekete városba, hogy immár eljuta,
Egy özvegy asszonyhoz talála szállásra,
Kinek gazdagsága, kővára nagy vala.

Jókedvével asszony ifjat befogadá,
Kérdé : honnan jönne s mi szándéka volna? 
Nemzetét s országát asszonynak megmondá, 
H onnet jő s m it keres, ő azt is megmondá.

Az asszonyt végtére ifjú kérdé vala :
A változó helyet tudná-e hol volna?
Mert őneki oda még nagy gondja volna,
Neki megmondaná, azon kéri. vala.

Az asszony felele, ifjúnak ezt mondá :
„E  városon csak tú l az messze nem volna, 
Egy nagy- szép ékes kert csak mellette volna, 
Kiben egy szép leán y  mindennap m ulatna.

Csak egyszer napjában a leány bemenne,
H at szolgáló leány megyen be ővele,
Mondá, hogy ő volna tündérek k irá ly a /4 
Ifjú, hogy ezt hallá, ugyan megvídula.

Szemét el nem vészi az asszony őróla,
Ő sok búdosását erősen csudálja,
Járással hogy győzte? álmélkodván mondja, 
Az ő szép személyét nézni el nem unja.

Királyfi őneki azt is megbeszélő,
Hogy ő a leányért jö tt volna ily messze : 
Mint le tt volna dolga, azt is megjelenté,
Kiről ím az asszony gondolkozni kezde.

H ajadon leánya asszonynak szép volna :
Ez gazdag k irá ly fi! magában gondolá ; 
ím  mely szép term etű ! m agában azt m ondá; 
Leányom at neki adom házasságra.

Álnokságot asszony azontúl gondola,
Miképen leányát őneki adhassa,
N yugodalm at ada neki éjtszakára,
Inasát kihívá az házból titokra.

Nagy $ok hazugsággal őtet elhiteté,
H ajadon leányát őneki ígéré,
Hogyha ő kéretét beteljesítené.
Beszédét az asszony ilyenképpen kezdé :

,, Mikoron bem entek uraddal a kertben,
Ez a kis tömlőcske legyen te  kezedben, 
Mihelyt annak szelét uradra ereszted,
Nehéz álom ottan  szemeire terjed.

A szép leány o ttan  mikor ki-elmenend,
E kicsiny kenettel ő szemeit megkend,
A nehéz álomból őtet felserkentsed :
H a úr akarsz lenni, fiam, ezt mívelj e d / '
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Mert édes leányát Argírusnak szánta,
De a bolond inast lm m int eláltatá : 
Asszonynak engede, u rát elárulta.

Reggelt alig várja, Árgírus felkele,
A m egmondott helyre inasával m é n é ;
A szép, drága kertet mikoron elérte, 
Lassacskán a kertnek ajta ján  beméne.

Csuda ékességét a kertnek csudálja,
Szép folyó forrásra a kertben talála,
Mintegy olvasztott réz olyan színű vala,
A helynek is nevét arról híják vala.

Zöldellő borostyán kertet környülfolyta, 
Ciprus- és puszpánggal a kert teljes vala, 
Pirosló narancsfák a kertben plántálva, 
Liliom-virágok nevekednek vala.

Kertnek közepiben sok füvek valának,
Szagos balzsamomfák szépen illatoznak,
Szép, kiterjedt, sűrű, nagy, magas cédrusfák 
Napnak fénye ellen árnyékot tartanak .

Egy szép tiszta forrás fáknak árnyékában 
Szépen g'ömbölyögvén, földből kibuzogván, 
Szép, lassú folyással kertben széjjelfolyván, 
Gyenge, szép pázsitot m indenütt áztatván.

Drága, szép nyoszolya o tt a kertben vala, 
Szép, gyenge fátyollal beborítva vala, 
Mindennap a leány abban nyugszik vala, 
Szép, leveles fáknak híves árnyékába.

Ifjú, szép Árgírus mihelyen meglátá,
Az ágyra borulván ugyan megvídula,
Az ő szeretőjét fárad t testte l várja,
Inasa csak közel nyoszolyához álla.
Asszonytól ad a to tt töm lőt megszorítja, 
Álomhozó szellőt urára bocsáta,
Mely m iatt Árgírus úgy elaludt vala, 
Mintegy holt-eleven ágyra borult vala.

Nem sok idő múlva a leány eljuta,
Ki páva m ódjára ajtón benyom tata,
H at szép, gyenge leány őutána vala,
Ő szokott helyére menni siet vala.

Igen kellemetes, meleg üdő vala,
Földig terjed t haja m int egy sátor vala, 
Szép, fényes, tündöklő, aranszínű haja 
Szép, gyenge személynek árnyékot ta r t  vala.

Testén ingadozik testszínű ruhája,
Lengedező fátyol fejére borítva,
Gyenge zöld pázsitot azzal ő csapdossa, 
Gyenge, piros színe m intha mosolyogna.
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Fejér, gyenge lába m int hattyúnak  tolla,
Saru az ő lábán akkoron nem vala,
Csak a lába feje, m int hó látszik vala,
Zöld, harm atos pázsit nedvesíti vala.

Mihelyen Árgírust nyoszolyán meglátá,
Megismeré, m indjárt reája borula,
Gyenge keszkenővel orcáját bevonja,
Verítékét m indjárt megenyhíté ra jta .

Monda : „Édes lelkem, serkenj fel álmodból !
H add vigasztaljalak sok búdosásidról,
Értekezzem tőled sok fáradságidról,
Ez ideig való próbán forgásidról.

Ne resteld elhadni érettem  álm odat :
Lám, nem restelted te  sok fáradságidat,
Felvettél érettem , szívem, sok m u n k á k a t;
Kelj fel, édes lelkem ! hadd halljam  meg szódat.“

Az ő feje felett tőn sok sírásokat,
Inasának végre monda ilyen sz ó k a t:
„lm , látom  uradnak veszedelmes álm át,
H a felserken, mondd meg tőlem hallo tt szókat :

„A te szép szeretőd i t t  vala — azt m ondjad —
De te el nem hagytad érette álm odat,
Még csak kétszer eljő látnia tehozzád,
De többször el nem jő, ezt bizonnyal tu d jad .“

E beszédek u tán  buzgó óhajtással 
A leány elméne keserves sírással. . .

A háromszori elalvás megint elveszteti Árgírussal a tündér
leányt. Végre a három ördögfiútól csellel elvett bűvös palást, bocskor 
és ostor segítségével szerelmesének közelében terem  s boldog pár lesz 
belőlük.

Ezt a széphistóriát Gyergyai Albert olasz szövegből fordította 
vagy dolgozta át.

PESTI MIZSÁR GÁBOR MESÉIBŐL.

A farkasról és daruról.
Mikoron a farkas báránt ennék, az teteme1 törtínet szerint 

torkába akada. Keres, kér segítséget; nem mieli1 2 senki, min
denek azt mondják, hogy mit torkosságával keresett, meglelte. 
Végre sok hízelkedő beszéddel rejá bírá az darut, hogy az ő 
hosszú nyakát torkába nyújtaná, és a tetemet kivenné. Mikoron 
kegyig3 a daru kivötte volna és jutalmat kérne, megcsúfolá

1 Csontja.
2 Míveli.
3 Pedig.
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őtet, mondván : Éktelen, menj el előlem, mégsem elégedtél-é 
meg rajta, hogy élsz? Nekem köszönjed a z t ; mert ha akarom 
vala, az nyakadat ketté haraphatom vala, mikoron az torkomba 
bocsátád.

É rte lm e :

H a valam it valaki hálátlannal teszen,
Mint a darunak m unkája, héjába leszen ;
Mert jóért jó t ember m astan ritkán  vészén.

Pesti Gábor 185 mesét nyomatott ki Becsben 1536-ban.

H ELTA I GÁSPÁR MESÉIBŐL.

Az oroszlánról, tulokról és szamárról.
Egy oroszlány idős és koros, megerőtlenedett vala, és csak 

ellég1 ballaghat vala. És midőn elnyútózott volna, eljőve egy 
vadkan és tajtékot túrván, megvágá hosszú fogaival az orosz
lánnak az oldalát. Másfelől eljővén a tulok, éles szarvaival 
megöklelé az oroszlánt. Midőn a szamár azt látná, monda : 
Bezzeg gonosz vad ez ; még őseinek is halálos ellensége v o lt; 
és neki menvén az utoljával, megrugá az oroszlánt. Az oroszlán 
igen fohászkodván, monda : Jól vagyon : mikoron iffiu és erőbe 
volnék, nagy becsületbe és tisztességbe valék ; mert minden 
vadak tisztelnek vala engemet, és az én híremet hallván, mert 
minden vadak tisztelnek vala engemet, s igen megijedének ; 
egynihánynak is meghorcoltam a háta bőrét. De mostan nincs 
mit tönnem, mert kiaggottam belőle ; bosszút nem állhatok. 
Ezokáért látom, hogy minden reám támad, még az is, kinek 
nem gonosszal, hanem jóval voltam. Látom ezokáért, hogy 
csak addig ta rt a tisztesség és a becsület, méglen a félelem 
tart. Bezzeg hijába volt minden dicsőségem. No, csak békös- 
séggel kell elszenvednem.

Értelme :
E fabula inti a dúsokat és hatalmasokat avagy kegyet

leneket, hogy el ne higgyék magokat, és a jó szerencsébe ne 
bízzanak, mert nem állandó és igen hamar vége lészen és meg
változik. Ezokáért isteni félelemmel és kegyességgel uralkodja
nak és bírják az ő alatta valókat, és úgy viseljék magokat, hogy 
ne féljék csak, hanem minden ember szeresse őket. Mert noha 
urak és hatalmasok, azért ugyan őreájok is érközhetik a nya
valya, mint az egyéb emberekre is. Igaz az Isten, ki mind a 
kegyetlenséget, mind a dölyfösséget megutálja. A kevélyeknek 
ellene áll (úgymond szent Péter). De az alázatosokat szereti és 
megajándékozza azokat.

1 Alig.
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Heltai Gáspár (kb. 152Ő—1575) kolozsvári református, később 
unitárius pap és könyvnyomda-tulajdonos. Német származása 
ellenére igen jó magyar nyelven tudott írni. ( Itt bemutatott meséje 
végén már bennfoglaltatik a tanulság is, de Heltai még külön is 
megmagyarázza a mese „értelmét“.)

Salamon és Markalf.

( Szemelvények.)

Salamon és Markalf egybeülének és egy kevés vártatva 
Markalf aluni kezde és hortyogni, kinek Salamon monda : 
Aluszol Markalf ?

Markalf. Nem aluszom, de magamban suttogok.
Salamon. Mit suttogsz ?
Markalf. Azt, hogy a nyúlnak a farkában annyi íz vagyon, 

mint szinte a háta gerincében.
Salamon. Ha ezt meg nem bizonyítod, halálnak lész fia. 

És ismét hogy az király hallgatnia kezde, Markalf elalvék. 
Kinek a király monda : Aluszol Markalf.

Markalf. Nem aluszom, de csak magamban gondolkodom.
Salamon. Mit gondolkodói ?
Markalf. Azt, hogy a szarkában annyi fejér toll vagyon, 

mennyi fekete.
Salamon. Ha ezt is meg nem bizonyítod, halálnak lész fia. 

És ismét hogy Salamon hallgatnia kezde, Markalf szunyodék 
és erősen kezde hortyogni. Kinek Salamon monda : Aluszol 
Markalf.

Markalf. Nem aluszom, de magamban beszélek.
Salamon. Mit beszélsz ?
Markalf. Azt, hogy ég alatt semminémű állat nincsen 

fejérb az napvilágnál.
Salamon. Tehát a napvilág fejérb volna a téjnél.
Markalf. Fejérb hát.
Salamon. Meg kell tenéked ezt bizonyítanod. Ezután ismét 

hogy Salamon vesztég lenni kezde és vigyázni, Markalf elalvék 
és erősen kezd fúni. Kinek Salamon király m onda: Mégis 
aluszol Markalf.

Markalf. Nem aluszom, de csak gondolkodom.
Salamon. Mit gondolkodói ?
Markalf. Arról gondolkodom, hogy nagyobb a természet 

az szokásnál.
Salamon. Ha meg nem bizonyíthatod, meghalsz.
Salamon felkelvén ágyából, üle az ő királyi székibe a 

palotában. És hamar kérésének egy nyúlat az király paran
csolatjára és eleibe vivék és megszámlálák az ízeket és úgy találák,



81

azmint Markalf megmondta vala. Annakutána kérésének 
szarkát és abban is annyi fejér tollat, mint feketét találának.

Ezeknek utána Markalf, mikor az király nem tudná, egy 
palaszk tejet bevin a király kamorájában és bedugá az ablakokat, 
hogy az világosság be ne mehetne. És egy kevés váltatva behívá 
a királt.

Mikor azért a király bemenne, az palaszk téjre hága a 
lábával és csak alig tartózhaték meg, hogy a földre nem esék. 
És megharagván a király, monda : Te veszedelemnek fia, mit 
töttél ide láb alá ? Markalf felele : Mit haragszol e dologért ? 
ne haragudjál I Nemde te mondád-é, hogy fejérb a téj az nap
világnál ? Mire hát hogy most nem látsz a téj tői, mint az napnak 
világától láthattál volna. Igazat ítilj, mert semmit nem vé
tettem.

Salamon. Isten megbocsásson tenéked : az én ruhám mind 
bekeveredett, a nyakam is megszakad vala énnékem az te 
cselekedeted miá, ha meg ne tartózhassam és nem vétettél-e 
ellenem ?

Markalf. Másszor megótalmazd magadat.
Salamon. Miért mondád penig azt, hogy nagyobb a ter

mészet a szokásnál ?
Markalf. Várj egy keveset és minekelőtte elalunál, meg

mutatom azt is tenéked.
Mikor immár a nap elnyugodt volna és a vacsorának ideje 

elközelgétett volna, a király léüle az vacsorához nagy készü
lettel, mind az udvarnépével egyetembe. És Markalf ülvén az 
több szolgákkal, három egereket rekesztett vala a köntös 
ujjába. Mert vala az király udvarában egy macska, kit úgy 
szoktattak vala, hogy minden vacsorának idején gyertyát 
tartana az király előtt és mind az udvarnépe előtt, állván a két 
utolsó lábán és az ketteivel a világot tartván. Mikor azért 
immár mindnyájan vacsoráltanak volna, Markalf kibocsáta 
eggyet az egerek közül, kit hogy látott volna a macska és utána 
akart volna indulni, a király megfenyegeté és nem mozdula ki 
helyéből; a másikkal is hasonlatosképpen Ion a dolog. Har
madikat is Markalf kibocsátá, melyet hogy megláta a macska, 
tovább nem tarthatá a gyertyát, hanem elveté és az egér után 
futamék és megfogá futtában.

Ezt látván Markalf, monda a királynak : ímé király, te 
előtted megbizonyítám, hogy nagyobb a természet a szokásnál 
és tanításnál.

Salamon felele : Űzzétek el őtet és vessétek ki szemem elől. 
És ha többször ide jövend, huszítsátok reá az én ebeimet, 
szaggassák el 1

Markalf szóla monda : Mostan tudom bizonnyal és nyilván 
mondhatom, hogy ott vagyon gonosz udvar, ahol nincsen 
igazság.

Zsigmond F. : A magyar irodalom története. I. 6
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Mikor azért kiűzték volna az udvarból Markalfot, kezde 
magában ekképpen beszélgetni: Sem ím így, sem ám úgy az bölcs 
Salamonnak nem lészen nyugodalma M arkalftól: meglátja. 
Másodnap azért felkelvén ágyából, gondolkodni kezde, miképpen 
mehetne a király udvarába, úgy, hogy a király ebei őtet meg 
ne szaggatnák? És elméne, von egy eleven nyulat és ruhája 
alá takarítá és úgy téré a király udvarába. Kit mikor az szolgák 
megláttak volna, az ebeket őreája husziták. Markalf penig az 
nyulat kibocsátá és mindjárást az ebek Markalfot elhagyák és 
az nyúl után rohanának. Ekképpen Markalf az király eleibe 
felméne. Kit hogy az király megláta, monda : Ki bocsátott ide 
be tégedet ? Markalf felele : Nem kevés ravaszság ! Salamon 
monda : Mit űznek az ebek ? Markalf felele : Azmi előttek fut. 
Salamon : Mi fut előttek ? Markalf : Amit űznek !

. . .  (Markalf szemtelen viselkedésén megbosszankodva 
Salamon) monda a szolgáknak: fogjátok meg és akasszátok fel 
a latrot !

Mikor azért megfogták volna, szóla Markalf az királynak, 
monda : Uram király, csak azt nyerhessem meg tőled, hogy 
azmely fát én szeretendek, arra akasszanak fel.

Salamon monda : Legyen úgy, amint könyörgesz, mert 
énnékem kis gondom vagyon arra, micsoda fára akasszanak.

Akkor az szolgák azért megfogák Markalfot és kivivék az 
várasról, hogy felakasszák és általmenvén Josaphát völgyén, 
jutának az Olajhegynek tetejére, mind Jerichóig járván és 
semmi fát nem találának, kire szerette volna magát Markalf 
akasztani. Innét általmenének az Jordán vizén és bejárák 
egész Arábiát és mégis egy fát sem találának, kit Markalf magá
nak választana. Ezeknek utána Carmelusnak ligetjét, berkét 
mind bejárák és az Libanus hegynek cedrusfáit és az pusztáknak 
minden helyeit meglátogaták az Verestenger mellett és ugyan 
sehul egy fát sem szerété Markalf, kire akarta volna magát fel
akasztatni.

Végezetre az király szolgái, hogy nem találának oly fát, 
kit Markalf is szeretett volna, ezokáért visszavivék kötve a 
királynak és megbeszélék mind, hogy mint jártának Markalffal.

Mely dolgot hallván a király, nagy csodálkozva monda : 
Vagy akarok, vagy nem, de kedvem ellen is el kell énnékem ezt 
tartanom. Eltartom ennekokáért őtet mind örökké, mind fele
ségével egyetembe. Mert immár meggyőzettettem az ő gonosz
ságitól és nem akarom, hogy többszer engemet haragra indítson.

Annaokáért mind őmagának s mind feleségének adassék 
étel, ital és ruházat minden szükségeknek idején. És ekképpen 
Markalf kimenekedék az Salamon király kezéből és mind éltig 
nagy békességben nyugovók.

De ám most is nyugszik.
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Comoedia Balassi Menyhárt áruitatásáról.

Első rész.

Közbeszólók: Kasza M átyás, Szénási István, Balassa M enyhárt.

Kasza : Gothelf, gothelf, kegyelmes uram ! Jó az német 
királ, az nagy Istenre mondom ! Azt hiszem, hogy jóval jő Szé
nási. ímhol vagyon, megjött Bécsből.

Balassa : Az nagy Istenre mondom, ne hozna csak jó választ, 
ismég ugyan olyan könnyen elárulnám az királt, mint az előbb 
nagy sokszer, és ím utolszor az erdéli vajdát.

Kasza : De ezt hiszem, hogy meg lenne, és módot is talál
hatnánk benne, hogy meglehetne. Ha Magyarországban több 
Nagy-Bánya és Szathmár volna, az lenne jutalmunk.

Balassa : Pokolban is el kellene menni Bányáért és Szath- 
márért. De minden fejedelem oly, hogy el hagyja magát hitetni 
tanácsának, egy latornak, haszontalan, érdeme nélkül, sőt 
inkább áruitatásáért annyit adna. De csak adná vissza az vajda 
az feleségemet, és ahoz Munkácsot, kész volnék ismég elárulnom 
és odaállanom. Sokkal inkább nagyobb haszonnal mehetnék 
oda, hogynemmint ide jöttem ; oda hadnám fiamat, leányomat 
is, mert tudom, hogy ha az portára küldenék őket, kit igen 
akarnék, hát ő általok megszerezhetném dolgomat török csá
szárnál is ; és jó értelmem lehetne az vezérektől is : jószágot 
jóllehet nem bíznának reám, de kémeknek és árulóknak sok 
aranyat szoktak adni. Török aranyam még kevés vagyon, min
dent kellene mívelnem, hogy gyűjthetnék bennek.

Kasza : Én jól tudom, kit nagyságod nem ért, hogy semmi 
hiteled immár ezeknél nincsen és böcsületed. Nem tudom, mi
csoda haszonnal mehetünk oda. Asszonyomért mindent kellene 
mívelnünk.

Balassa : Próbáltam én azt immár háromszor is, barátimat 
és ismerőimet nagy ígérettel és adománnyal bérlettem vala 
reá az vajda udvarában is, küldettem vala amaz embert, az kit 
tudsz, titkon ugyan ű magához ; könyörgettem neki az hatalmas 
Istenért, hogy hozzája vegyen és megkegyelmezzen, én nagy 
hasznot teszek neki, mert az német királynak mind hadát, ál- 
gyúit neki árulom ; de azt üzené, hogy eléggé árolám el immár, 
többször nem akarja, hogy eláruljam. Sem szolgálatom, sem 
enmagam nem kellek. Nem tudom, mit míveljek, mert valamit 
tőlem kívánna, mindent mívelnék. E minap Linczbe, Bódizsár 
fiamnak is megírtam vala ugyanezen akaratomat. De míg Szé
násával beszéllek, eredj, lásd meg amaz özvegyasszony ökreit, 
és vágasd le az konyhára ma, mert nincs mit adnom szolgáimnak 
enniek. Lásd meg, ha az Melit György asztagát elcséplették : 
neked adom azt szolgálatodba.

6*
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Kasza : Megszolgálom, kegyelmes uram, de azt kívánnám, 
hogy az te magadéból adnád meg.

Balassa : Az nem szokásom, nem is mívelhetem. Mostan is 
elköltenek az aranyforintok az ládából, kiket el nem akartam 
költeni; hanem másuva is el akarok velem benne vinnem.

Kasza : Ottan adjon nagyságod ahoz az Bátoriak borában 
is, az Meggyes aljából.

Balassa : Nem lehet, mert társommal, Zayval az titkon 
köztünk köz. De ímhol Szénási. Te menj ki, járj el dolgodban. 
— Jó szerencsével, Szénási.

Szénási: Isten fogadja, megszolgálom nagyságodnak.
Balassa : Mondd meg rövideden : az urak oda fel kiki mind 

minemű barátink ? Azután szóljunk az válaszról, kit hoztál.
Szénási: Megmívelem. Érsek urammal ha kegyelmed a 

hit dolgában egyes volna, hát igen jó barátja volna kegyelmed
nek ; Bottyánit penig ingyen mondani sem merem.

Balassa : Mondd meg : azt akarom hogy tudjam.
Szénási : Ügy legyen, de ne vegyen kegyelmed nehéz néven. 

Császár az uraktul azt kérdi v o lt : mit adjon kegyelmednek ? 
erre mondának azonnal: Ha felséged érdeme szerint fizetni akar, 
és valamit adni, hát egy szál istrángot adjon, kivel felakasszák, 
és legyen neki érdeme szerint való ajándék, úgymond. Ezt érsek 
uram házánál, az urak között, az tanácsban mondja volt 
Bottyáni.

Miután látja Balassi Menyhárt, hogy milyen rosszul áll 
Bécsben a dolga, megfogadja a Szénási tanácsát, és ,,hittel“ , 
azaz a katolikus hitre való áttéréssel igyekszik megnyerni az 
érsek pártfogását. Az érsek gyónásra szólítja fel Balassát, ez 
aztán bűneinek oly szörnyű tömegét sorolja el, hogy" az érsek 
felháborodva mondja : ,,Amint látom, te egyedül az mi közön
séges anyánknak, mint az földnek nehezebb voltál, hogynem- 
mint Európa mindenestől, mely az egész világnak alkolmas 
része.“ Mikor azonban Balassa száz gira ezüstöt ígér az érseknek, 
ha a császárnál közbenjár érdekében, akkor az egyszerre meg- 
juhászodva felel: „Keszenem, jó Menyhárt uram, és jó névén 
is veszem, szívem szerént terekedem rajta, és ennek felette meg 
is ódozíak ; nem szükség minden bűneidet előszámlálnod . .

Ezt a szatirikus vígjátékot Karádi Pál alföldi unitárius szupe
rintendens adta ki 1569-ben. Talán írni is ő írta. Érthető, hogy a 
szerző nem nevezi meg magát.
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KÖLTÉSZET.
E kor íróit általában vallásosságuk ihleti. A szép 

ihlető elve csak félénken és szórványosan jelentkezik. 
De azért ösztönszerűen megindul a fejlődés ilyen irányban 
is. Igaz, hogy az erkölcsi hatás szempontja majdnem 
mindenütt túlsúlyban marad a művészi célhoz képest.

» a) Vallásos költészet.

A lírai költészetnek nagyon egészséges forrása: a 
templomi közös éneklés, amely az orgona-ellenes puri- 
tantizmus korában is a zene szárnyával segíti a lelke
ket az ég felé. A dallam és a kötött beszédforma igen 
gyakran csak száraz tanítást kénytelen ugyan hordozni, 
de egyes hivatottabb tehetségek már a szívhez is szólni 
tudnak s több kevesebb költői varázst éreztetni a verses 
szövegek néma olvasóival is.

A gyakorlati szükség először főképpen 
templomi énekek írására buzdította a prédi
kátorokat. A régebbi katolikus egyházi énekek közül átvet
ték a protestánsokra nézve is használhatókat, de ezt a 
készletet sokan gyarapították új szövegekkel is. A biblia 
Zsoltárok-könyvéből SZTARAI MIHÁLY-nak 16,BALASSA 
BÁLINT-nak 5 zsoltár szép magyar átköltését köszönjük. 
Dávid király összes zsoltárait BOGÁTI FAZEKAS MIKLÓS 
unitárius pap ültette át először magyar versekbe, de 
müve kéziratban maradt.

Nagy számmal írtak ismert és ismeretlen szerzők 
templomi éneklésre és otthoni áhítatra szánt verses imád
ságokat, fohászokat, elmélkedéseket. A protestáns temp
lomi énekekből a XVI. század folyamán a gyűjtemények 
egész sora jelent m eg; szerkesztőik között nevezete
sebbek: HUSZÁR GÁL, SZEGEDI GERGELY, BOR
NEMISZA PÉTER, GÖNCZI GYÖRGY.

Az olvasásra szánt vallásos líra termékei 
általában sokkal jobban bizonyítják szerzőik
nek mélységes hitét, erkölcsi nemességét, mint költői 
tehetségüket. Az őszinte megalázkodás, a bűntudat, a 
vezeklő bánat olyan elevenen élt a jobb emberekben s

Jeremiádok

Templomi
énekekek
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olyan erős visszhangot ébresztett mindenkiben, hogy az 
akkori közönség nem igen törődött a költői alakítás és 
verselés fogyatkozásaival. Az ótestamentom szellemének 
komorsága, néha átkozódásig heviilő szigorúsága szólal 
meg ezekben a költeményekben, rendszerint hosszadalma
sai! és gyarló ritmusú-rímű verseléssel. Csaknem minden 
nevezetesebb reformátor írt ilyen darabokat: BATIZI 
ANDRÁS, DÉVAI BIRO MÁTYÁS, MELIUS PÉTER, 
PESTI GYÖRGY, SKARICZA MÁTÉ, SZEGEDI KISS 
ISTVÁN, SZKÁROSI HORVÁT ANDRÁS és mások. — 
A jeremiád különleges protestánskori műfaj, amely 
az egyéni és nemzeti szenvedéseket prófétai ihlettel 
terjeszti Isten elé.

Az epikai költemények jelentékeny része 
is a bibliához fordul tárgyért. Különösen az 

ószövetséget aknázták ki íróink. Gedeonról, Dániel prófé
táról, Izsák pátriárkáról, Sodomáról és Gomoráról, Dávid 
királyról, Sámsonról stb. stb. szaporán termettek a verses 
elbeszélések. Költői alakítás rendszerint ezekben sincs, 
lapos bőbeszédűséggel szedik olyan-amilyen verssorokba 
a bibliai eseményeket, mert nem művészi becsvágy vezeti 
a szerzőket, hanem a vallásos hitnek és a jó erkölcsnek a 
szolgálata. A verses forma inkább csak az emlékezetben 
maradást volt hivatva megkönnyíteni s talán a hatást 
ünnepélyesebbé tenni. Kerekebb szerkezet, szárnyalóbb 
dikció csak kivételképpen mutatkozik, mint pl. DOBAI 
ANDRÁS Utolsó ítéletében.

A drámai műforma is, mely nálunk csak 
ebben az időszakban születik meg, legna

gyobbrészt a teológiai vitatkozás szócsöve s ezért inkább 
egyháztörténeti, mint irodalomtörténeti érdek fűződik 
hozzá. SZTARAI MIHÁLY az első, aki a protestáns és 
katolikus hitbeli álláspontot szerepekül osztja ki néhány 
ember közt; a protestáns bíróba és különösen a prédi
kátorba beleöntiamaga vallásos lelkesedését s természetesen 
a protestáns szereplőt juttatja győzelemhez. Sztárai zama
tosai! beszél, humora is van. Ránk maradt két drámája: 
A papok házassága (töredék) és Az igaz 
papság tüköre.

Hitvitázó
dráma

Bibliai epika
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Ugyanezt a módszert alkalmazza egy unitárius hit
vitázó dráma i s : A debreceni disputa, amely
ben a kálvinisták vezére, Melius Péter („Péter pápa“) 
csúf vereséget szenved az unitárius Dávid Ferenctől. 
Melius Péter torzképe már sikeresebb írói teljesítmény, 
mint a Sztárai alakjai. Az a nyilvános vitatkozás Melius 
és az unitáriusok közt, amelyekét ez a színdarab elénk 
tár, valóban megtörtént, mégpedig Gyulafehérvárt kétszer, 
Debrecenben kétszer, Nagyváradon háromszor; — a 
szerző' tehát a drámai alakításmódot, akár személyes 
élményként, akár a viták jegyzőkönyvei alapján — mond
hatni —, készen kapta s a felekezeti pártosság még 
esztétikai siker forrásává is tudott lenni: a torzító sza
tírái jellemzés abból táplálkozik. Olyan dráma tehát ez, 
amelynek cselekvényi nyersanyaga mindjárt a nyilvá
nosság előtt, közönség jelenlétében született meg. Az is
kolák külföldön ekkortájt bibliai történeteket is fel
dolgoztak ilyen célzatos megjelenítő módszerrel; egy ilyen 
német iskolai drámát SZEGEDI LŐRINC ma
gyarra fordított (Th eophania) ; az első emberpár 
két fiában személyesítődik meg az istenfélelem és az 
elvetemedettség.

Az általános szellemi elevenség, ame
lyet a reformátorok buzgalma az iskolák 
és könyvnyomdák révén felébresztett, nem maradt meg 
a vallási eszmék keretében, hanem részint kijjebb tágí
totta ezt a keretet, részint túl is csaptak rajta egyes hul
lámai és itt-ott megtermékenyítették a világi tárgyú köl
tészetet is.

A korszellem uralkodó vonása, a vallásos irányú 
érdeklődés kihat a vele szomszédos területre i s : a nem 
vallási témák költői feldolgozásába is igyekszik beleol
vasztani vagy éppen belekényszeríteni az erkölcsi célza
tosságot. Ez a célzatosság néha már nem tud szerves 
elemévé válni a költeménynek, inkább csak nyug lesz 
rajta, legjobb ese.tben: álarc.

A világi tárgyú líra még ekkor is csak félénken, kegyes 
álarc alatt mer jelentkezni. A szerelem témaköréből a 
házasság alkalmát szeretik költőink kiválasztani;

Átmenet a ■ 
világi költészethez.
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a házasság egyrészt Isten színe előtt kötött vallásos frigy, 
nagyon alkalmas tárgy az erkölcsi oktatás számára, más
részt azonban lakodalmi mulatság jár vele, a hangosabb 
jókedv engedélyezett formája. A Házasok éneké
ben a vőlegény és a menyasszony még ünnepélyesen tesz
nek vallomást egymásnak, az Asszonyok intésé
ben a férj már tréfás utalásokkal figyelmezteti az új 
menyecskét, hogyan viselkedjék; a Mívesek lako
dal má-ban pedig már a borközi hangulat nyersebb 
élcelődése is felhangzik.

De a leplezetlen megjelenésű szerelmes vers még 
kerüli a napfényt; egy félig török, félig magyar szövegű 
dal egy török kódexben húzódott meg ; három évszázad 
kellett hozzá, hogy ráakadjanak (Madzsar Tü rki).

Sylvester János nyilatkozata (lásd 54. lap) egy pillanat 
elébünk varázsol egy olyan — ki tudja mekkora ! — 
olvasó- és hallgató-közönséget, amely mohón megkívánta 
és bizonyára meg is kapta a maga költői szükségletét 
(szerelmes dalok, alkalmi rigmusok, népmesék stb.), de 
ez kívül esett évszázadokon át az irodalom területén, 
mert az erkölcsi (egyházi) közfelfogás cenzúrája nem 

• engedte meg szövegszerű megrögzítését és fennmaradását.

b) Hazafias költészet.
Sokkal bátrabb és szaporább az írók munkássága az 

epika terén. Tárgykör szerint két csoportra különül ez a 
verses epika. Az egyik nemzeti fontosságú (régi vagy 
egykorú) eseményeket ad elő. Komolyhangú, nem csupán 
mulattatásra igyekvő költemények ezek a verses krónikák, 
vagy históriás énekek, hanem hazaszeretetet, erkölcsi 
jobbulást hirdetnek s a hősi tetteket mint utánzásra méltó 
példákat dicsőítik. Sajnos, a költői alakítás és a verselés 
tekintetében éppen olyan gyarlók, mint bibliai tárgyú 
testvéreik, de az egykorú nemzeti közszellemnek jótékony 
táplálékai.

A régmúlt dolgokat regélő verses histó
riáknál nagyobb érdeklődést keltettek és 

ezért jelentősebbek azok, amelyek közeli eseményekről 
adtak számot. Az ilyen munkák szerzői közül egyet;

Tinódi
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TINÖDI SEBESTYÉN-t az irodalomtörténet kiemel és 
megbecsül. Mint költő, alig különb ő sok elfeledett tár
sánál ; nem is tud, de nem is akar alkotó, vagy éppen 
teremtő művésze lenni tém áinak: valódi hőstetteket, 
valódi szenvedéseket óhajt ő minél hűségesebben, minél 
hitelesebben feljegyezni s egyenlő hosszúságú verssorokba 
foglalni. „Sem adományért, sem barátságért, sem félelem
ért hamisat be nem írtam.“ Fogyatkozásai így érintkeznek 
érdemeivel. Történetírói komolyság és izzó hazaszeretet 
teszik jellemének fővonásait. Megénekli a korabeli neve
zetes várostromokat: Drégely, Temesvár elestét, Eger 
nagyszerű diadalát; emléket állít jeles vitézeknek: Török 
Jánosnak, Prini Péternek, Kapitán Györgynek stb., első
sorban pedig egykori kedves gazdájának, a tragikus sorsú 
Török Bálintnak; hirdeti a nemzeti összetartást a közös 
ellenség: a pogány török ellen. Majdnem örökké utón 
volt, hogy az események okait és részleteit kinyomozhassa, 
ifjú korában a csatatéren is megállta helyét, míg csak 
harcképtelenné nem le tt : joga volt hát, hogy honfitársai
nak hírvivője, biztatója, élő lelkiismerete legyen. írás 
közben nem volt költő, inkább csak előadás közben vált 
azzá, mikor a lantkíséret és a maga szerzetté dallamok 
az ihlet szárnyait kölcsönözték neki. Tudatában is volt 
annak, hogy művei sok becses anyagot tartalm aznak; 
ezért nagy fáradság árán kinyomatta azokat. A vándor
énekesek egyik legutolsó, erkölcsileg kimagasló példánya 
Tinódi; királyától pénzjutalmat és nemességet, nemzetétől 
negyedfélszáz év múlva szobrot kapott — nem annyira ő, 
mint inkább a benne megnemesedett régi népköltői hivatás.

Valóban, Tinódi és társai énekszerző és énekmondó 
működése komolyabb jelentőségű, mint amilyennek első 
tekintetre látszik. Egyrészt a magyar nyelvű történetírás 
úttörőit kell bennük látnunk; (oklevelekből sem lehet 
olyan mértékben összeállítani az egri vár katonáinak .név
sorát, mint Tinódi históriás énekéből). De még fontosabb 
működésüknek az az oldala, amellyel mintegy a mai 
napisajtó szerepét töltötték be az akkori keserves viszonyok 
közt. Az egykorú események világszerte való elregélésével 
ápolták, irányították, sőt teremtették meg a nemzeti köz-
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véleményt, köztudatot, az érdeklődő", aggódó, lelkesedő 
hazafiak szolidaritását. S tették mindezt gyakori éhezés 
és még gyakoribb megaláztatások között.

c) Szórakoztató költészet.
Verses elbeszéléseink másik csoportjának 

nincs már szerves kapcsolata sem vallásos, 
sem hazafias alapeszmével. A szerzők itt is igyekeznek 
ugyan vallási tételeket igazolni a cselekvénnyel, de amit 
ők emlegetnek, az nem egyéb ú. n. költői igazságszolgál
tatásnál. Az olvasás szeretete egyre tágabb körökre terjed, 
s immár nemcsak erkölcsi épülést, hanem a naiv képzelet 
kielégülését, könnyed szórakozást is keresnek a könyvek
ben az emberek. Minthogy az ilyesmi még újdonság volt 
ekkor irodalmunkban, érthető, hogy eleinte csak utánzás
ról lehet szó: idegen históriák fordításáról, vagy átdolgo
zásáról. Ezekben a magyarra átültetett verses történetek
ben, melyeket széphistóriáknak nevezünk, a 
népmeséi és adomai elem az uralkodó. Ez a körülmény 
is rávall főforrásaikra: a Gesta Romanorum-ra 
és Boccacio Dekamerone-jára; ezeken kívül 
a trójai mondakörből és a Világbíró Nagy Sándorral fog
lalkozó mondákból is szívesen merítenek tárgyat.

Széphistóriáink egyik csoportja tehát népmesei 
jellegű. Ilyenek szólnak a bűvös erszénnyel megajándé
kozott szerencsefiról (Fortunátus), az alázatos hű
ségű feleség szenvedéseiről és jutalmáról (Volter és Grízei- 
disz), szerelmes párok szörnyű viszontagsagairol es végül 
csodálatos boldogulásukról (Apollonius, Vitéz 
Francisco), vagy együttes halálukról (Telamon, 
Gismunda és Gisquardus) stb. Legszebb effajta 
elbeszélés: Árgirus históriája, a tündérleány 
után bujdosó s azt sok csodás kaland árán végre elnyerő 
királyfi érdekes meséje. Olasz eredetiből dolgozta át 
magyarra csinos verselésben GYERGYAI ALBERT.'

Jelentősebbek azok a széphistóriák, 
amelyek már inkább mondai színeze

zetűek. A Bankó leánya idegen (délszláv) eredetű 
tárgyat beszél el, de a cselekvény színhelye „Béla király44

Balladaszerű 
históriás énekek

Széphistóriák
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udvara, s ez a név mintegy az itthoniság illúzióját kel
tette a magyar olvasókban vagy hallgatókban (nyomta
tásban csak 1884-ben jelent meg). Az öreg horvát vitéz, 
Bankó, nem mehet fel Béla király udvarába, résztvenni 
a lovagi mérkőzésekben ; helyette legkisebb leánya jelenik 
meg férfinak öltözve; a bajnokokat mindenben legyőzi, 
még borivásbán is és csak búesúzáskor árulja el, hogy ő 
leány. Az öreg Bankó otthon pompásan mulat leánya 
sikerén. A magyar feldolgozás szerzője ismeretlen.

A Szilágyiés Hajmási históriája már hazai 
eredetű mondán épül fel. Két magyar vitéz raboskodik 
Konstantinápolyban; az egyikbe, Szilágyiba beleszeret a 
török császár leánya s velük szökik Magyarország felé. 
Az üldöző törököket legyőzi a két vitéz, a magyar határnál 
azonban a leányért párviadalra szólítja fel társát Ilajmási, 
pedig őjcsaládos ember. A párviadalban Hajmási meg
sebesül, a szerelmes pár egymásé lesz. Ez a verses el
beszélés'— melynek szintén ismeretlen a szerzője — a 
Bankó leányá-val együtt a balladás élénkségű költői elő
adásmódnak első példája nálunk.

Nem a feldolgozása, hanem a tárgya 
teszi fontossá hazai mondán alapuló 
másik széphistóriánkat: ILOSVAI SELYMES PÉTER 
Toldi Mikl ós-át (1574). Toldi Miklós történeti sze
mély, csakugyan Nagy Lajos király korában é lt; rend
kívüli erejéről nem maradtak ránk hiteles adatok, de 
arról igen, hogy vitéz katona volt. Ehhez a valósággal élt 
alakhoz idők folytán sokféle mondái eseményt fűzött a 
népi köztudat s ezekből a mondákból szedett össze néhá
nyat Ilosvai. Nem törődött ő azzal, hogy az elmesélt 
kalandok összeférnek-e lélektanilag egymással; előadás
módja is alacsony színvonalú. De legalább a magyar 
mondái köztudatból merített s megmentette a tárgyi nyers
anyagot irodalmunk egyik legnagyobbszabású remekműve 
számára. Ilosvai Toldi Miklósa vegyesen követ el hős
tetteket, nevetséges ballépést és elvetemedett bűnöket: 
kétszer menti meg lovagi párviadalban a nemzet becsü
letét, Prágában a császár és tizenegy király rettegve hu- 
nyászkodik meg előtte; de egy kikapós özvegyasszony

A Toldi-monda
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esúíot űz belőle; azonkívül két gyilkosság terheli lelkét, 
sőt sírrablásra is vetemedik. A népképzelet nem téved 
ilyen következetlenségekbe. Ezért érdekes — de mind
máig tisztázatlan — kérdés : hogyan tapadtak Toldi alakjá
hoz vagy legalább honnan kerültek Ilosvai gyarló művébe 
ezek a heterogén mondái elemek ?

Külön megemlítést érdemel még az 
Eurialus és Lukrécia c. szép

história. Egy latin novella verses átültetése ez. A szerelmi 
szenvedély rajzában itt-ott már erotikus jelleget ölt. 
Verselése oly szép, zenei és festői értékekben olyan gazdag 
(formája: a líalassa-strófa rímekben szegényebb párja), 
hogy — bár életrajzi külső adatok ellene mondanak — 
az irodalomtörténeti közhit a korszak egyetlen nagy 
költőjének, Balassa Bálintnak kénytelen tulajdonítani e 
névtelenül fennmaradt mű szerzőségét.

A világi tárgyú magyar széppróza 
első termékei is a XVI. századból valók. A gyö

nyörködtetés mellett többnyire oktató célzat is vezeti a 
szerzőket. Ezt a kettős célt szolgálja egyszerre a tanító
mese műfaja; érthető tehát, hogy Aesopus állatmeséiből 
két magyar gyűjtemény is jelent meg. PESTI GÁBOR 
munkája fordítás; rövidségre törekszik a prózai mese 
elmondásában, a tanulságot pedig mindig három vers
sorba szorítja bele. HELTAI GÁSPÁR már bőbeszédűbb; 
a mese cselekvénye is szélesebb mederben halad, a tanulság 
meg éppen részletezővé, néha valóságos kis prédikációvá 
nő. A tulajdonképpeni mesei álarcot végül nagy kedvvel 
tépi le, hogy aztán ritka erkölcsi bátorsággal nyíltan osto
rozza meg az emberek (főként a gazdagok és hatalmasok) 
bűneit.

A latinból fordított Ponciánus his
tóriája szintén moralizáló jellegű, de az 

olvasók többségét nem a tanitó célzat, hanem az a tizenöt 
mese érdekelte, amely a Ponciánus. történetébe, mint 
keretbe, bele van illesztve. Az ilyen ú. n. keretes 
elbeszélések keletről származtak el Európába s a 
középkor nagy gyönyörűségét lelte bennük. A mesék érde-

Poneiónus

Széppróza
Allatmcsék

Eurialus 
és Lukrécia
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kessége feledtette az olvasókkal e fordítás rossz magyar
ságát.

Világbíró Nagy Sándor históriája a 
középkori lovagregény-műfaj fantasztikus kaland
jaiból is ízelítőt adott magyar nyelven.

Az erkölcsi célzatosság mintegy fo
nákra fordítva, ünnepélyességéből kivet- 
kőztetve jelenik meg a Salamon és Markal f-ról 
szóló ismeretlen szerzőjíí históriában. A roppant hatalmú 
Salamon királlyal elkezd feleselni egy Markalf nevű 
otromba paraszt, és arcátlan vakmerőségével, vaskos 
élceivel sarokba szorítja, lefőzi a nagy uralkodót. Ez a 
latinból fordított história már nyilvánvalóan a társadalom 
alsóbb rétegei számára készült, azoknak az igényeihez 
alkalmazkodik. A XVI. század elnyomott néposztályai 
nagy élvezettel olvashatták vagy hallgathatták a paraszt- 
furfang e diadalát a királyi hatalmon és bölcseségen; az 
elégtétel egy fajtája volt ez számukra azért a sok szenve
désért, mely az önző, kegyetlen nagyurak részéről érte 
őket.

A vallásos és hazafias szempont magaslata nem ál
landó lelki tartózkodási helye az embereknek. A protes
táns korban is szerettek le-leszállani az időtöltés közön
ségesebb, fesztelenebb módjához s az irodalomban is 
ilyesmit kerestek. Idő kellett ugyan hozzá, míg az írói 
hivatás ünnepélyes hagyományai megbékéltek az ember
tömegek alsóbb színvonalú, szellemi igényeivel, s érdekes 
látnunk, miként igyekeznek néha ez utóbbiak is az er
kölcsi szempont eégére mögé húzódni. A reformáció el
juttatta a bibliát az egyszerű emberekhez is, a biblia
olvasáson keresztül aztán másfajta nekivaló könyveket 
is megállított a nép alantibb társadalmi rétege is. A refor
máció a demokrácia útját is megnyitotta.

A XVI. század a drámai műfaj terén 
is létrehozott egy olyan munkát, amely már 
nem vallási álláspontok szócsöve, hanem komoly eszté
tikai értéket mutat. A Balassi Menyhárt árul
tatásáról c. komédia ez. Nem hitágazatok bírálatát 
kapjuk, hanem hatásos torzképekben az az igazság példá-

Komédia 
Balassi M.-ról

Salamon 
ús Markai!
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zódik benne, hogy a hitvány emberek a vallásos hit 
ügyét is a maguk szennyes, önző céljaira igyekeznek 
kihasználni. A ismeretlen szerző maró szatírája a főalak 
mellett még Oláh Miklós esztergomi érsek ellen irányul. 
A megelevenítő jellemzés első sikeres példái ők. A pártos- 
kodó, elvadult korszellemet igen jól meg tudja éreztetni 
ez a darab, s az akkori magyar köznyelvnek is becses 
emléke.

a)  Tinódi históriás énekei. (Szemelv.) Magy. K vt. — Gesta Roma- 
norum. Régi M. K vt. 1900. — Ugyanaz, szemelvényesen : Magy. K vt. — 
G yergyai: H istória egy Árgirus nevű királyfiról. Magy. K vt. — Hel- 
ta i G. Esópusi meséi. Régi M. K vt. 1897. — H eltai G. válogatott meséi. 
Magy. K vt. — Poncianus históriája. Régi M. K vt. 1898. — Balassa B. 
válogatott költem ényei. Magy. K vt.

b) Szathm áry József: A ref. templomi énekeskönyv története. 
P ro t. Szemle 1892. — Császár Ernő : A magy. prot. zsoltárköltészet 
a XYI. és XVII. században. Irod.-tört. Köziem. 1902. — Nagy Sándor : 
Sztárai Mihály élete és művei. 1883. — Németh László : A debreceni 
disputa. Prot. Szemle 1929. — Jenei Ferenc : A világi irodalmi m ű
fajok kéziratos énekeskönyveinkben. 1929. — Mészöly Gedeon : Tinódi 
Sebestyén. Nagykőrös 1906. — Dézsi Lajos : Tinódi Sebestyén. 1912. — 
Szabolcsi Bence : Tinódi zenéje. Zenei Szemle 1929. — Gulyás József : 
Az Árgirus-mese feldolgozásai. Sárospatak 1910. — Kerecsényi Dezső : 
Aesopus m agyar nyelven. Prot. Szemle 1929. — Imre Sándor : A magyar 
néphum or a m agyar irodalomban. 1890. — Farkas Gyula : Balassi 
M enyhárt áru ita tásának  szerzője. M. Nyelv. 1927. — Házi Jenő : Balassi 
M enyhárt árultatá,sának szerzője. U. o. 1928.

BALASSA BÁLINT. 

Könyörgés,
Nincs m ár hova lennem 
Kegyelmes Istenem  1 
Mert körülvett engem 
Szörnyű veszedelem ; 
Segedelem 
Légy mellettem,
Ne hagyj megszégyenednem I

Áldj meg vitézséggel,
Az jó hírrel, névvel, 
Hogy szép tisztességgel 
M indent végezzek e l ; 
Öltöztess fel 
Fegyvereddel,
Jó ésszel, bátor szívvel 1

Vagy ha azt akarod, 
Hogy tűrjem  ostorod ; 
Csak rú t szégyentűi ódd 
Fejem et, ha bántod 
H alálom at 
Inkább elhozd,
Hogy-nem rú títs  orcám at.

Ne gyalázzon engem 
Kevély ellenségem.
Te légy uram  velem,
Jótevő Istenem ;
Nagy szégyenem 
Ne viseljem
Tovább, ne hagyj elesnem !

K iért dícsírhessen 
Lelkem m indenképpen, 
Hogy mindenek ellen 
M egtartottál épen. 
Á ldott Isten,
H ála legyen 
Néked örökké. Amen.
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A tavasz dicsérete,
Á ldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Minden egészséggel látogató ege,
Hosszú utón járókat könnyebbítő szele !

Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemile to rk á t kiáltásra,
F ákat is te  öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyóvizek, k u tak  csak néked tisztulnak,
Az jó ham ar lovak is csak tebenned vigadnak.

Mert fáradság u tán  fejeket, tag jokat 
Szép harm atos fűvel hizlalod azokat,
Uj erővel építvén űzéshez inokat.

Sőt még az végbeli jó vitéz katonák.
Az szépszagú mezőt kik széjjel béjárják,
Most azok is vígadnak, az üdőt m ulatják.

Ki szép fűven lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
S ki penig vitéz fegyvert tisz titta t csiszárral.

Üjul még az föld is m indenütt tetőled,
Tisztül hom ályábúl az ég is tevéled,
Minden terem tett állat megindul tebenned :

Ily jó időt élvén Isten kegyelméből,
Dícsírjük szent nevét fejenkint jó szíbűl, 
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetbűl.

A „Júliáról szerzett énekekéből.
Engemet régulta 
Sokféle kénokban 
Tartó én édes szívem ! 
Hozzád kiált lelkem 
Sírván keservesen,
Mert gyötrődik sokképpen : 
Könyörülj m ár rajtam , 
Légy kegyelmes hozzám,
Ne légy ilyen kegyetlen !

Az sötét éjtszakák 
Minden állatoknak 
Kedves nyugalm at hoznak ; 
Em berek dologtól 
Állatok m unkától 
Meg akkoron tágulnak ; 
Csak nékem veszettnek 
Hogy mind napok, éjek 
Szörnyű kénommal m úlnak

Távozás keserve,
Emlékezet mérge
Veszt és süllyeszt engemet,
Tám asztván élőmben
Esztelenségemben
E sett szörnyű vétkem et,
Kinek nagy terhétől,
Mint halálos bűntűi 
Oldozz meg m ár lelkemet.

Most is örömemet 
Magaddal elvitted 
Kedvemmel egyetemben ; 
R eád gyűlt szerelmem 
Titkon éget engem 
K eseredett elmémben, 
Á ldott szemeidet,
Gyenge szép színedet 
Ju tta tv á n  én eszemben.
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Lelkem szemed előtt,
Mint viasz tűz fölött, 
Könyveim, lásd, úgy olvad ! 
Szemed verőfínye 
Mert lelkem gyötrelme, 
Haraggal ha rám  tám ad ;
De viszont megújít,
Sok búm ban vídám ít 
H a szerelmesem fogad.

összekulcsolt kézzel, 
H ajlo tt térddel, fűvel 
Jú liám nak könyörgék, 
Midőn jóvoltától,
Mint Istenasszonytól 
Kegyelmet reménlenék, 
Hogy megkegyelmezne,
Tovább ne gyötrene, 
Amen, reá kiálték.

Ez a költemény 13 versszakra terjed ; mi itt az 1—4., 13. 
versszakot közöljük. Jellemző terméke ez az ú. n. trubadúr
lírának, mely az alapjában igaz és őszinte szerelmi vágyat epe- 
désnek, rajongásnak, kétségbeesésnek tünteti fel, a bókoló ki
fejezéseket minél nagyotmondóbbakká túlozza. Ez a lírai 
udvarlás testvére a renaissance-kori epikus költők mértéktelenül 
hízelgő műfajának : a panegyrisnek. Balassa trubadúr lírájának 
Európaszerte divatos, sablonos bókjai mögött azonban egy örök 
mohóságú férfi-szív szenvedélye lüktet.

Dal a lengyel citerás leányról.

Szít tüzet Zsuzsánna szívemben magára, 
Gupidóval űzet szerelme dolgára,
Mert ki szája,
Szép orcája,
Mint pünkösti új rózsa ;
Fényes haja 
Nap csillaga,
Vagy sárarany sárgája ;
Vékony derekacskája !

M utat angyali fényt szerelmes szemével, 
Piros angyali színt szerelmes szívével ; 
H a hozzá int,
Vígan tek in t 
Szívemben örömet h in t ;
De ha megint
Ügy néz am int
K it gyűlöl szíve szerint,
O ttan érzek súlyos k ín t !

Kegyes áb rázatja  én arányzó célom, 
Giterája szózatja búm -rontó acélom, 
Vénus fa ttya  
Lelkem hatja ,
H a szózatját hallhatja,
S ha lá thatja ,
Nincs bánatja ,
B úvát mind elm ulatja,
Bogy jó kedvét m u ta tja .
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K ártyá t játszván véle, vet színét trom fom ra,
K it az bölcs szerelem így magyaráz jóm ra,
Mondván : „Ne félj !
Sőt vígan élj,
Mert tiéd a szép személy ;
Veres levél 
Tromfodra kél,
Csak azért hogy jó t remélj,
Semmi gonoszt te ne vélj !

Mert m ár néked ad ta  nagy szerelmű szívét,
Viszont nála hagyta szívedet, ű szívét, 
így tűled ve tt 
Szívén szívet,
K it ta r t  m int drága követ ; 
ö rü l s nevet 
S vígan követ
Téged, m ert lá t vég kedvet,
K it régen eszében v e tt.

így volt akara tja  hogy m egnyilatkozék :
Vagy immár bará tja  — ne félj, hogy változzék !
Megemlítsen
És segítsen,
Gyakran örömmel hintsen.
S rád tekintsen 
S ne felejtsen,
Kinél több jód m ár nincsen 
S kit nem adnál sok kincsen !“

Lengyel szép Zsuzsánna vervén citeráját 
És mondván u tána gyönyörű n ó tá já t :
Eszem vesztve,
Eltévesztve,
Szerelmében sillyesztve,
Feigerjesztve és ébresztve,
Szívemet elrekesztve,
Belső tűzzel emésztve !

Balassát súlyos csalódások és szenvedések űzték ki Lengyel- 
országba, de —* mint ez a szép költeménye is bizonyítja — az 
ő rendkívül gyúlékony lírasága ott is meg-megtalálta a 
szerelmi élmény-alkalmat.

Balassa Bálint 1551-ben született főúri családból. Unoka
öccse volt a hírhedt Balassa Menyhártnak. Ifjonta szerelmes lett 
az egri végvár kapitányának, Ungnad Kristóf bárónak a feleségébe, 
Temesvár hős védőjének, Losonczi Istvánnak a leányába, Annába ; 
a virág énekeiben dicsőített Julia alakjához a legtöbb vonást aligha
nem őróla vette. Szerencsétlen hadikaland folytán Erdélybe került, 
s ott is, egyebütt is szerelmi kalandoknak is hőse lett; de katonai 
vitézségének is sok jelét adta. Unokatestvérével, Dobó Krisztinával 
kötött házassága végzetes lejtőre juttatta, úgy hogy meghasonlott 
másokkal s önmagával és külföldre bujdosott. Csak meghalni jött 
haza: 1594-ben Esztergom ostrománál ágyúgolyó ölte meg.

sigmond F .: A magyar irodalom története. I. 7
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BALASSA BÁLINT.
A XVI. század közepén végre megszületett az első 

európai színvonalú magyar költői tehetség : BALASSA 
BÁLINT. A renaissance-szellem képviselője ő is, mint 
száz évvel korábbi, európai hírű latin költőtársa, Janus 
Pannonius, de Balassa jellemében és költészetében a 
renaissance-áramlatnak sajátos nemzeti változata jelenik 
meg.

Egyénisége Előkelő család tagja. Ő is, mint egész 
atyafisága, nemes lelki tulajdonokkal együtt 

súlyos hibákat is örökölt. Vitéz harcos, lángeszű költő, 
esélcsap világfi és rablólovag egyszemélyben: igazi rena- 
issanee-egyéniség. Hősi bátorsága gyakran vetemedett 
hozzá méltatlan tettekre; egyetlen nagy szerelmét, mely 
Losonczi Annáért égett, minduntalan beszennyezte a pil
lanatnyi mámor hevében. De ha sok bajt okozott mások
nak, még többet szenvedett őmaga s ballépéseit esatatéri 
halállal tette lóvá.

Vallásos versei

Katonás versei

Lelkének egyik alapvonása a protestáns 
vallási világnézet; ezt a jellemvonást a kato

likus egyházba való későbbi áttérés sem másíthatta meg. 
A reformáció bűntudatos, vezeklő, komor közszelleme 
őnála nyert igazán költői szárnyalást. Sok-sok vétkének 
tudata még őszintébbé és élményszerűbbé teszi ezeket az 
istenes énekeket.

Az élményszerűség egészséges talajából 
fakadtak vitézi énekei is,melyekben 

a magyar katonaélet hősi kockázatait, izgató kalandjait, 
vidám pihenő alkalmait díeséri. Hétszáz esztendőnek 
kellett e hazában elmúlnia, hogy a magyar faj ez ősi 
erénye, a katonai rátermettség, bevonuljon lírai költé
szetünk ihlető tárgyai közé. Vele együtt a renaissance 
egyik vívmánya: a természetszeretet is Balas
sánál jelentkezik először a magyar költészetben.

Mindössze félévszázad óta ismerjük köl
tői tehetségének legértékesebb termését: 

virágénekeit, azaz szerelmi líráját. Tartalmi vonat-
Szerclmes versei
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kozásban korszakalkotó jelentőségük e virágénekeknek, 
hogy Balassa nem akar csupa ünnepélyes (vallásos
hazafias) érzelmekre szorítkozni, hanem ösztönös bátor
sággal énekli a maga örökemberi egész valóját. Formai 
tekintetben pedig szintén korszakos érdemük a dalla
mosság, a művészi könnyedség. Dalszerű verseit egy- 
egy közismert, vagy magaesinálta „nótára“ írta. Az 
addigi egyhangú és hosszadalmas magyar verselésmódba 
új életet lehelt rövid sorokból álló, változatos rímelésű, 
zenei strófáival (Balassa-strófa). Ö a magyar műdal meg
teremtője.

Mindezt nem csinálhatta egészen a maga 
erejéből. Mintákra volt szüksége s ilyeneket jó-

Mintái

részt csak külföldön találhatott. De amennyit veszít erede
tiségben, annyit nyer európaiságban. Tudott olaszul, néme
tül, lengyelül, törökül, a korabeli latin világköltészet 
divatos műfajait ismerte és kizsákmányolta. A trubadúr
lírától sokat eltanult, egyebek közt modorosságot is, de 
ez csak szeplő az ő költészetének természetes arcán. 
Balassa révén a magyar költői szellem a világirodalom 
szerves tényezőjévé lett. De tragikuma, hogy igazi közön
ségére háromszáz esztendei lappangással kellett vára
koznia.

a) Balassa Bálint válogatott költeményei. Magy. K vt.
b) Erdélyi Pál : Balassa Bálint 1899. — Dézsi Lajos Balassa-ki- 

adásának (1923) bevezetése és jegyzetei. — E ckhard t Sándor : Balassa 
Bálint irodalmi mintái. írod.-tört. Köziem. 1913.

ÖSSZEFOGLALÁS.
A mohácsi bukás nagy szakadékot teremt ugyan a 

középkor és a XVI. század között, de egy fontos szempont 
egymáshoz kapcsolja őket: az az éltető közösség, melyet a 
magyar szellemi légkör a művelt nyugat egykori nagy 
eszmeáramlataival mutat. Ahogy középkori kezdetleges 
irodaimunka katolicizmus egyetemes szellemének neveltje, 
XVI. századi irodalmunknak meg a protestantizmus 
világáramlata a létrehozója s legfőbb megtermékenyí
tője. De valamint a középkorban mindjárt megkezdődik 
az idegen hatás áthonosodása, nemzeti különlegességgé

7 *
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válása: XVI. századi irodalmunkban még szembetűnőbb 
ez a jelenség. A reformáció azzal, hogy a latin nyelvet 
kiküszöbölte az istentisztelet szertartásaiból és helyébe 
a nemzeti nyelvet állította: nagy szolgálatot tett a magyar 
irodalom ügyének; azóta lehet beszélni nálunk igazi 
(nagyszámú) olvasóközönségről. Hatásos harei eszközzé 
fejlesztette a magyar prózai stílust, a verses előadás hiányait 
pedig dallammal és hangszerkísérettel pótolva, a költé
szetnek különféle műfajaiban buzgón próbálkozott s a líra 
terén már egy igazi nagy tehetség is megszülethetett az így 
előkészített talajból.



A KATOLIKUS VISSZAHATÁS
KORA.





PÁZMÁNY PÉ T E R .

A Kalauzból ( I .  könyv 4-rész.)

Az Isten végetlen magában.

Nehéz a világ teremtőjét ismérni, úgymond Plató. És bár 
valóban ismérnők is, nincs tehetségünk, hogy beszéddel ki
fejezzük csak azt is, amit értünk őróla. Annak okáért azt írja 
Cicero, hogy midőn a siracusai Hieron király Simonides filozó
fustól kérdette volna, micsoda az Isten ? Simonides egy napot 
kére, hogy gondolkodás után alkalmatosb feleletet adna. Másod 
nap két napot kére a válasz-tételre. És így egynéhányszor több
több duplázott üdőre hallasztván feleletit, okát kérdé a király 
üdő-vontatásának. Azt feleié a bölcs, hogy mennél többet gon
dolkodik az isteni természet mivoltáról, annál nagyobb homályt 
és feneketlenb mélységet talál benne. Okos és igaz felelet lén ez 
egy pogány bölcstől. Mert a természet oktatásából tudjuk, hogy 
amely lehetetlen, hogy valaki markában foglalja a főid kerek
ségét, vagy egy kalánnal kimerítse a feneketlen tenger mélysé
gét : oly lehetetlen, hogy a rövid határral környékeztetett érte
lem megfogja és magában kapcsolja a végetlen méltósággal tün
döklő isteni természetet, melynek sem kezdeti; sem vége nin
csen. Annak okáért az írás sok helyen láthatatlannak nevezi 
az Istent, és azt mondja, hogy oly fényességben lakik, melyhez 
nem közelgethet az emberi elme, sőt amint sz. Jób szól, annyira 
meggyőzi az emberi értelmet, hógy még akik igen bölcseknek 
látszanak, sem mernek őreá nézni, mivel ő olyan, mint a fényes 
nap, melynek világos sugárit és tündöklő fényességének lövöl- 
dözésit nem szenvedheti az emberi szemnek és látásnak gyen
gesége. Ez okon a Sérafin angyalok béfödik orcájukat, midőn 
Isten előtt állanak : mivel az ő értelmek sem érkezik természet 
erejéből az isteni dücsősséges fényességnek szemlélésére.

Noha azért az isteni természetnek felségét most úgy nem 
szemlélhetjük, mint magában vagyon ; mindazáltal tudnunk 
kell, kicsoda, akinek szolgálunk, hogy végére mehessünk, mit 
kell tőle várnunk, ha néki kedveskedünk ; mitől kell félnünk, 
ha ellene vétünk ; és az isteni isméretből nevekedjék bennünk 
az ő dücsősségénekböcsüllése és hatalmának dícsíríse. Tartozunk 
tehát azzal, hogy amennyire elérkezünk, Istenünkről gyakorta
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tudakozzunk ; mivel aki egyéb dolgokról sokat szól, de ő felőle 
nem beszél, méltán csácsogó némának mondatik.

Első dolog, melyet az isteni természetrűl tudnunk kell, az 
hogy Isten magában végetlen, úgyhogy nemcsak ereje és hatal
massága határozatlan ; nemcsak helyre és megmaradásra nézve 
környékezetlen, mindenkor és mindenütt jelen lévén : de ter
mészetiben is végetlen, és magában foglalja határ nélkül, valami 
tekélletes méltóság lehetséges . . . Miképpen az aranyforintban 
vagyon a két vagy három rézpénz haszna és vásárlásra való alkal
matossága, de nem olyan fogyatkozással, mint a rézpénzben ; 
azonképpen valamit az Isten teremtett, sőt valamit az ő minden
ható ereje teremthet, felségesb méltósággal mind ő benne va
gyon, mint nyílván tanítja a szent írás.

Prédikációiból.

Az ítílet jeleiről.

Kétség kívül vettetett bizonyos igazság az, hogy mihelyt 
testünktől elválik a lélek, mindjárt kimondja Isten a törvényt, 
és vagy mennyei boldogságra, vagy örök kárhozatra itíltetik 
minden ember . . . Mindazáltal az Istennek bölcs tanácsa úgy 
rendelte, hogy az világ végén utolsó és közönséges itílet légyen : 
nem azért, hogy az egyszer kiadott sentencia ne változzék : 
hanem két kiváltképpen való nagy okért.

Egyik ok az, hogy az Isten szolgáinak tisztessége megadas- 
sék és a gonoszok gyalázatja kitudódjék. Mennyiszer történik, 
hogy az istentelen és örök kárhozatra vettetett emberek testét 
fényessen, gazdagon ésböcsülletes pompával temetik, szép külső 
koporsókkal, dücsősséges emlékezettel tisztelik; másfelől a hívek 
teste vagy a föld színén büszödik, vagy égi madaraktól és 
vadaktól szaggattatik, sőt néha akasztófákon vagy nyársakban 
száraztatik ? Mennyiszer vagyon, hogy világon éltekben az 
igazak sok méltatlan gyalázatokat, titkos rágalmazásokat és 
ítíleteket szenvednek, moslékoknak, világ söpreinek tartatnak, 
másfelől a képmutatók, álorcával béfedezvén rútságokat és sok 
titkos gyalázatjokat rejtegetvén, igaz és istenes embereknek 
itíltetnek ? Hogy azért, amely test együtt fáradott a lélekkel, 
vagy az Isten szolgálatában vagy az ördög munkáiban, együtt 
vegye tisztességét vagy gyalázatját cselekedetinek; hogy az 
igazak tiszessége egész világ előtt megadassák és az istentelenek 
titkos gonoszsága gyalázatos kisebbséggel ostoroztassék : szük
ség, hogy az utolsó napon mindenek megitíltessenek mindenek 
láttára. Mert, miképpen a tekélletes jámborság, egyéb jutáimmal 
együtt, tisztességet érdemel; úgy a gonoszságnak egyéb büntetési 
között, gyalázat sóldja. És ha a világi bírák nem rekkentik el
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titkon a gonosztévőket, hanem közhelyen, mindenek láttára 
büntetik, hogy a gyalázat: része légyen az érdemlett kínoknak : 
Isten is nyilván akarja kimondani a sentenciát, melyből meg- 
tessék, hogy nem mind arany volt, ami fényle, nem mind tiszta 
volt, amin külső mocsok nem látszott, nem mind szent volt, ami 
szép színt mutatott, nem mind igaz volt, az ártatlanok gyalá- 
zása és rágalmazása. Amit lémonya vagy vereshagyma levével 
írnak papirosra, meg nem látszik, de ha tűzhöz tartják és egy 
kevéssé megpirosítják, igen szépen elolvashatni. Mi most írton 
írunk lelkünkre, vagy jót, vagy gonosz bűnöket; de most meg 
nem tetszik, ki mit ír ; hanem mikor az itíletre jő Krisztus, tüzet 
bocsát előtte, mely megmutatja, mit irtunk teljes életünk 
folyása alatt lelkünkre, és abból vagy böcsülletet vagy gyalá
zatot vészünk.

Másik ok az, hogy Isten, emberek előtt is, maga tiszességét 
ótalmazza ; és, amint Sz. Dávid szól, hogy győzedelmes légyen, 
amiben megitíltetik. Az Istennek végetlen irgalmassága oly 
nagytűrhető, hogy ennyi ezer esztendőkig az emberi nemzet 
gonoszságát úgy szenvedi, mintha vagy nem látná, vagy meg 
nem ostorozhatná. Tuflja, hogy ebben sokan megütköznek és 
zúgolódva azt mondják, hogy vagy nincs Isten, vagy a latrokat 
kedvelli. Mindazáltal inkább akarja, hogy őtet megszólják az 
emberek, hogy az ő igazsága és bölcsesége kétségessé tétessék, 
azaz emberek előtt őmaga gyaláztassék, hogysem az embert 
mindjárt ostorozza, mihelyt érdem li. . . Arra való tehát az 
utolsó itílet, hogy az Isten meggyőzze az ellene zúgolódó itíle- 
teket. És megismértesse, mely igaz okokból, mely hasznos és 
üdvösséges jóakaratból sanyargatta fiait, mikor nékik vetette 
zabolájokat a veszendőknek. Errűl az utolsó itíletrűl mondja 
Krisztus a mai evangeliomban, hogy sok és szörnyűséges jelek- 
tül megelőztetik, melyek a gonoszokat rettegtetik és epesztik 
iszonyú félelmek szorongatásival, a jókat pedig vigasztalják 
következendő szép kikeletnek reménységével . . ,

Apró idézetek Pázmány polemikus írásaiból.
Alvinczi Péterhez írja : ,,. . . Az hol pedig ennihányszor 

csigázod nevemet és Pázmány helyett Námzáp-nak írsz és száp 
tyúkmónyhoz hasonlítasz : azra csak azt mondom, hogy ha 
szabad volna az derék dolgokban jádcani, az te nevedbe is fel- 
találtatik az Niálciv, és ha én is gyermek-ésszel volnék, azt hoz
nám ki belőle, hogy te csak nyálaskodásnak cíve, vagy csatornája 
vagy. Azonképen az te nevednek cégére Ál, megdisputálhatnám, 
ha Ál órca-é, Ál kúcs-é, Ál ajtó-é ? . . .  De ezféle játékok énhoz- 
zám nem illenek . . .“

„Az Calvinus magyarázatja szerént mint kelljen mondani az 
Credot, — I. Hiszek az pokolbéli ördögben, minden ocsmány
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vétkeknek alkotójában, kegyetlen mostoha atyában, erőtlen 
nem Istenben. II. És nem Jézusban, Christusban, ő nem fiában, 
nem Urunkban . . .“ stb.

Pázmány hasonlataiból és példáiból:
„Miként a termőfa vízi nedvesség nékül semmi jó gyümöl

csöt nem te rem t; mint a tagok testi eledel nékül megszakadoz
nak ; mint a lép méz nékül, a kőfal mész nékül, és a test éltető 
lélek nékül erőtlen és haszontalan : szinte úgy a keresztyén ember 
lelke is semmi jószágba nem gyarapodhatik, semmi gyümölcsöt 
nem teremthet, semmi álhatatos tökélletességet nem nyerhet 
könyörgés és imádság n é k ü l...“ (Imádságos könyv.)

,,Űj találmányokat és magam fejéből költött dolgokat 
tőlem senki ne várjon. Mert tudom, hogy a pókháló nem jobb 
a lépesméznél; noha a pók béliből szövi légyfogó hálóját, a méh 
pedig virágokról szedegeti m é z é t...“ (Kalauz.)

„A hit olyan, mint a gyűrű, mely ha egy helyen megszakad, 
jól nem állhat az ember ujjábán ; olyan, mint a harang, mely 
elveszti hangosságát egy kicsiny hasadással. A tévelygés pedig, 
akármely kicsiny légyen is, olyan, mint az ék, melynek hegye 
vékony és mikor a fába ütik, nem nagy hasadást szerez : de 
mennél tovább verik, annál nagyobb nyílást hágy, és végre 
akármely öreg gerendát kettéhasít.“ (U. o.)

„Igaz mondás, hogy agg lóból nehéz poroszkát csinálni; 
agg fából nehéz gúzst tekerni; horgas tőkét nehéz igyenesíteni; 
a fehér gyapjat, ha egyszer fekete festékbe mártod, ki nem 
tisz tu l; az új fazékról nehéz lemosni az először belévett szagot; 
a szerecsent úgy nem szappanozhatod, hogy fehéredjék ; úgy 
nehezen hagyja vétkét, aki ahhoz szokott és abban nevekedett...“ 
(Prédikációk.)

„ ...E ffé le  eszes feleletit Hunniusnak mikor olvasom, 
jut eszembe egy száznak históriája, ki mikor az hadból megjőne 
és kérkednéjek, hogy ő száz törököt vágott volna le, mondaná
nak n ék i: Hadd alább, jó szász ! És ő viszontag : Bizony, ha 
száz nem volt is, vagyon ötven. De addig mondák nék i: Hadd 
alább, jó szász ! hogy csak egyre juta. Végre azt mondá, hogy 
az erdőn által futván, az kopj át hátra tartotta és azt bizonnyal 
tudja, hogy erősen szuhogott az kopj a és valami belé is ü tközött: 
állítja, hogy török volt. Szintén így cselekszik a mi szászunk 
is : Hunnius is. Legelőször igen fenn kezdi, az régi szent atyákat 
emlegeti, végre még az bölcsőbéli gyermekecskékkel is meg
elégednék. ..! (Felelet Magyart Istvánnak.)

Kempis Tamás „Krisztus követése“ c. műve fordításának 
előszavából: „Igyekeztem azon, hogy a deák betűnek értelmét 
híven magyaráznám, a szólásnak módját pedig úgy ejteném,
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hogy ne láttatnék deákból csigázott homályossággal repedezett
nek, hanem oly kedvesen folyna, mintha először magyar ember
től, magyarúl Íratott volna.“

Pázmány Péter 1570 okt. 4-én született Nagyváradon. Atyja 
P. Miklós, Bihar megye alispánja, édesanyja Massai Margit, 
mindketten reformátusok. Később a mostohaanyja, Toldi Borbála 
változtatta meg a gyermek hitét. 1607-ben került haza külföldről 
véglegesen, 1616-ban esztergomi érsekké, 1629-ben bíborossá lett. 
1637 márc. 19-én halt meg Pozsonyban.

SZENGI MOLNÁR ALBERT.

Zsoltár-fordításából.
Zsoltárfordításához (1607) írt előszavából.

Miulta tanúságnak kévánságából idegen országban élek és 
látás-hallásnak okáért néha veszedelmekbe is forgok, gyakran 
kérem azt az Ur Istentől, hogy az ő kegyelmes akaratjából avagy 
vigyen föl idein ez bűn-szaporító világból az ő mennyei akadé
miájában és bölcseséggel bővelkedő paradicsomában, avagy ez 
földen életemet az Krisztusért szent leikével úgy vezérelje, hogy 
senkinek ne legyek botránkozására, hanem az híveknek seregi
ben élhessek egyebeknek hasznokra és az ő felséges nevének 
dícséretire. Innét vagyon, hogy ez híres akadémiákban fő
tanítók közt forogván, nem kapok ez világon gazdagító tudo
mányokon, hanem olyakat kévánok, melyekkel legtöbbeknek 
használhassak az mi nyomorgó hazánkban . . .

Mostan azért ez soltár-könyvet, mellyel én sok időtől fogva 
az én ínségemben gyűlölőim ellen vigasztaltam magamat, immár 
pedig teneked vigasztalásodra és együgyű tagaidnak hasznokra 
magyaról fordítottam, tekénts engedelmes szemmel, szerelmes 
Anyám, Keresztyén Anya szent Egyház, és hozzád való hálá- 
adóságomnak ez küsded jelét vödd jó névön addiglan, míg az 
te szerelmesed az Jézus Krisztus ennél nagyobbal szeret. . .

Mivelhogy azhoz (t. i. e mostani munkához) nem oly szán
dékból fogtam, hogy az előbbeni szokott énekeket ki akarnám 
venni az híveknek kezekből, avagy hogy ezeket egyebekénél 
ékesbeknek állítanám. Mert látom, hogy főemberek által az 
Soltárnak nagy része meg vagyon fordítva, cseh, német és tulaj
don nótákra, kik közöl az én tetszésem szerint legszebbek az 
Szegedi Gergelyé és Sztárai Mihályé ; vadnak' Istennek hála 
egyéb szép énekek is, melyekkel rakva az debreceni Anya szent 
Egyház énekes könyve, az Bornemisza Péteré, Huszár Gálé és 
Böjthe Istváné. De az egész soltárt magyar versekben még senki 
nem formálta én tudomásom szerint, . .
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A régi magyar énekekben pedig avagy semmi egyenlő ter- 
minatiók nem voltak, avagy tíz vers is egymásután mind egy 
igében ment ki, ahonnan az históriás énekekben számtalan az 
sok Vala vala vala. Kin az idegen nemzetek, az kik ezt látják, 
nem győznek eleget rajta nevetni. De hálá Istennek, ez egy
néhány esztendőkben az mi emberink is ékesb verseket szoktak 
írn i. . .

Az francia ritmusok pedig sokkal különb formán foglaltat
nak össze és az verseknek sokféle nemei vadnak. Néhol az három 
első ritmus egy módon megyen ki, de az negyedik ritmus véginek 
az következendő vers ritmusi felelnek meg. Ilyen az 22. soltár 
az 53. levelen. Öszveséggel az soltárok százharminc különböző 
nótákra vadnak és majd megannyi a versek nemei.

Annakokáért meggondolhatja minden, minemő nagy mun
kával kellett énnekem ez hosszú magyar igéket az francia apró 
igékből álló versekre formálnom, holott egy syllabával sem te
hettem többet hozzá, sem az sensustúl nem kellett eltávoznom. 
Mert nagyobb gondom volt az fondamentombéli igaz értelemnek 
fordítására, hogynem az verseknek ékesgetésére. Ha azért valaki 
énnálamnál módosban fordítandja, örülök rajta és ezt félen 
tévén én is azzal élek örömesben, az Istennek dícséretire . . .

Zsoltár-fordításából.

-(^m^zsoitá^)

Tehozzád, én Istenem,
Szomjuhozik én lelkem ; 

Vájjon színed eleiben 
Mikor ju tok, élő Isten?

Lelkem úgy óhajt uram ra 
És hozzá fohászkodik

Mint az szép hives patakra 
Az szarvas kívánkozik,

Mint egy erős hab megzúdul.

c i i  r v c g j c m i c ö

Ly igen kesereg lelkem l

Mert az ő hamis nyelvek 
Gsontaimban megsértnek,

Mire felejtesz így el? • 
Ellenségim vannak rajtam ,

M ondván : Isten, én kőszálam !

Hogy éjjel vígassággal
Mert úgy m egtartasz nappal,

És a nagy zúgó habok 
É nrajtam  öszveütköznek,

Sebessége árvizeknek

Mert így bosszontnak ellened : 
Lássuk, hol vagyon Istened?

Dícsíreteket éneklek, 
Néked erős őrizőmnek.

Gyászban járok veszéllyel.

Mégis hozzád óhajtok :
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Én lelkem, mire csüggedsz el, 
Mit kesergesz ennyire? 

Bízzál Istenben, nem hagy el, 
Kiben örvendek végre.

Ki nékem szem látom ást 
N yújt kedves szab ad u lást; 

Nyilván m egm utatja nékem, 
Hogy csak ő az én Istenem.

Szenei Molnár Albert (1574—1633) másfél évig a debreceni 
kollégiumban tanult. 1590-ben indult el külföldre. Hosszabb időt 
töltött Wittenbergben, Heidelbergben, Strassburgban, Altdorf ban, 
Marburgban. Harmincöt év alatt kétszer volt itthon, körülbelül két- 
két évig.

VALLÁSOS IRODALOM. PÄZMÄNY PÉTER.
A mohácsi vereség után a középkori vallásos liit- 

egység felbomlott, de a XVI. század folyamán a hitvitázó 
irodalom bizonyos egyoldalúságot m u ta t: csak a protes
tánsok támadnak, részint a katolikusok ellen, részint 
egymás ellen: a katolicizmus az irodalom terén még a 
védekezéshez is csak a század végén kezd hozzá. A század- 
forduló azonban irodalmunk hadállásaiban és harci ered
ményeiben is nagy fordulatot jelent. Azt a lángoló liit- 
buzgóságot, amelyet a reformáció oltott bele a XVI. 
századi magyar lélekbe és azt a tősgyökeres, tiszta, erő
teljes magyar nyelvet, melyet az évszázados protestáns 
irodalmi gyakorlat fejlesztett k i : egy reformátusnak szü
letett nagy egyéniség a protestantizmus ellen fordította 
s ezzel a nagyszerű fegyverzettel — a Habsburg-uralkodó
ház hatalmától is támogatva — egy emberöltő alatt ismét 
a katolicizmus ügyét juttatta diadalra Magyarországon. 
Ez a kiváló egyéniség: PÄZMÄNY PÉTER.

Pázmány, mostohaanyjának hatása 
alatt katolikus hitre tért s tizenhétéves korá
ban jezsuita papnövendékké lett. A jezsuita-rend ekkor élte 
történelmi fontosságú ^szerepének első nagy lendületét 
s ez jelölte ki az irányt Pázmány forrongó lelke számára is. 
Kolozsvárt, Krakkóban, Récsben, Rómában végezte el 
rendi tanulmányait s a gráci egyetem teológiai karán 
kapott tanári állást. Csaknem két évtizedet töltött külföl
dön, éppen az ifjúi fejlődés és férfivá-érés idejét, de szülő
földjének, Rihar megyének zamatos magyar nyelve csor
bítatlan birtoka maradt s a katolikus egyház megmenté
sében, sőt győzelemre juttatásában ez lett a főfegyvere.

Pázmány élete
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Művei

Hazájába való vissza jövetele után Pázmány egyszerű 
jezsuita-szerzetesből alig egy évtized múlva esztergomi 
érsekké lett, annyira nyilvánvalók voltak a katolikus 
egyház körUli nagy érdemei. Érseki hatalmát és jövedelmét 
is egyháza s a nemzeti művelődés ügyének szolgálatára 
fordította; Bécsben papnevelő-intézetet, Nagyszombatban 
egyetemet létesített.

Magyarnyelvű első munkáját a protestáns 
hitvitázó irodalom legértékesebb termékének, 

Magyar István művének cáfolatául írta, F e l e l e t  címmel 
(1603). Magyari katolikus-ellenes vádjait visszafordította 
a protestánsokra s őket tette felelőssé az ország szomorú 
politikai helyzetéért is. A vallási vitatkozás terén leg- 
makaesabb ellenfele Alvinczi Péter kassai református 
prédikátor volt. De Pázmány nemcsak ővele, hanem 
másokkal is mindig kész volt megmérkőzni s éppúgy 
nem átallotta igénybevenni a személyeskedésnek, goromba
ságnak, csúfolódásnak az eszközeit, mint ellenfelei.

Van azonban Pázmánynak egy olyan — részben 
szintén vitázó — műve, amely társtalanul magaslik ki e 
korszak magyarnyelvű teológiai irodalmából. Címe: 
I s t e n i  i g a z s á g r a  v e z é r l ő  k a l a u z  (1613). 
Nagyszabású egységes kifejtése ez a katolikus hitrend
szernek. Megállapítható ugyan rajta Bellarmin olasz hit
tudós „Disputationes“ c. művének hatása, de a Kalauz 
eredetiségét célja, módszere, nemzeti nyelvűsége egyaránt 
biztosítja.

Pázmány harcos egyénisége a vitatkozásra volt leg
jobban ráteremve. De tudott ő olyan vallásos könyveket is 
írni, amelyek az áhítat elmélyítésére, a hívők lelki építé
sére valók, minden hangoskodás és vagdalkozás nélkül. 
Ilyenek: I m á d s á g o s  k ö n y v e  (1606) és P r é d i 
k á c i ó i  (1636).

Pázmány könyvei nemcsak mint a vallási 
meggyőzés eszközei, hanem mint írói alkotá

sok is nagy jelentőségűek: a magyar prózai stílusnak 
eladdig legkitűnőbb termékei. Hittani elvont kérdéseket, 
erkölcsi igazságokat a nagy tömegek számára is érthe
tővé tudott tenni az ő példákhoz, hasonlatokhoz folya-

Méltatása
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modó előadásmódja, tősgyökeres, zamatos magyar be
szédje és logikus eszejárása. Művei tartalmukkal olyan 
veszedelmesek voltak a protestánsokra, amilyen hasznosak 
a katolikus egyházra; de kifejező módjukkal, stiláris 
erényeikkel üdvös nevelőjévé lettek az egész magyar 
irodalomnak. Hogy mily tudatos mestere volt a gondolatok 
nyelvi tolmácsolásának, elméletileg és gyakorlatilag bizo
nyítja Krisztus követése c. fordítása. Ha meggondoljuk, 
hogy Pázmány protestáns jellegű Magyarországban szüle
tett és katolikus többségű Magyarországban halt meg s 
hogy ezt a változást nem utolsó sorban az ő í r á s a i  
idézték elő: szemléletessé lesz előttünk az író és közönség 
irodalmi viszonyának nagy jelentősége a gyakorlati élet 
szempontjából is.

Ebben az időszakban ajándékozta meg a 
katolikus egyházat a teljes biblia magyar for
dításával KÄLDI GYÖRGY jezsuita (1626). A Vulgata 
szövegét fordította, nem az eredeti héber és görög szöve
geket s minthogy így eltérések mutatkoztak a Károlyi
féle fordításhoz képest: Káldi hevesen tiltakozik ez 
utóbbi szöveg hitelessége ellen. Káldi fordítását szépen 
folyó, sima beszédmód tünteti ki, de évszázadokon át 
hatástalan maradt, mert nem vált köz-olvasmánnyá. 
Mint szónok is kiváló volt Káldi, prédikációi együtt említ
hetők Pázmányéival.

Az ellenreformáció lendülete nálunk is 
harci kedvet öntött a katolikus papokba.
Most már nem maradtak adósaik a protestánsoknak, 
hanem szenvedélyes vitára szálltak velük s kölcsönösen 
kimerítették a gorombaság szótárát. Katolikus részről 
BALÄSFI TAMÄS és SÄMBÄR MÄTYÄS, a protestánsok 
közül MATKÖ ISTVÁN és PÖSAHÄZI JÄNOS voltak a 
legkíméletlenebbek. Ilyen eímeket adtak könyveiknek: 
E g y  v é n  b i a l  o r r á r a  v a l ó  k a r i k a  (Sámbár), 
F ö v e n y e n  é p í t e t t  h á z  r o m l á s a ,  a v a g y  
. . . S á m b á r  M á t y á s  j e z s u i t a  i n a s z a k a -  
d á s a (Matkó), E g y  P o z s o n y b ó l  r e  p ü 11 
h u h o l ó  b a g o l y n a k  m e g m e l l y e s z t é s e  
(Pósaházi) stb.

Polemikusok

Káldi
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Voltak azonban a protestáns teológiának is komoly 
értékű művelői. Pázmány Kalauzához méltó eredeti mun
kát nem tudott alkotni a magyar protestantizmus; 
SZENCI MOLNÁR ALBERT tehát Kálvin János főművét, 
az I n s t i t u t i  ó-t lefordította magyarra, hogy így se
gítse elő a református hit tudományos megalapozottságát 
nálunk is. KOMAROMI CSIPKÉS GYÖRGY lefordította s 
Hollandiában kinyomatta az egész szentírást (leydeni 
biblia); ALVINCZI PÉTER nemcsak a vitatkozásban, 
hanem az egyházi szónoklat terén is kitűnt. Legjellegze
tesebb alakja e korszak protestáns egyházi szellemének: 

Cclcj| I GELEJI KATONA ISTVÁN. Erdélyben a refor- 
1 mátus vallás maradt uralmon, Geleji Katona, 

mint erdélyi református püspök, igazi államvallássá tette 
s merev szigorúsággal vigyázott rá. I. Rákóczy György 
fejedelem védelme alatt elfojtott minden olyan mozgalmat, 
amely a reformáció más-más értelmezésére vezetett volna. 
Vaskezű, rideg erélye miatt „Erdély Pázmánya“ néven 
szokás emlegetni. Nagy tudásának, roppant munkabírá
sának irodalmi emlékei is vannak. A T i t k o k  t i t k a  
a szentháromság tanának védelme az unitárius állás
ponttal szemben. — A V á l t s á g  t i t k a  három 
kötetnyi prédikációgyüjteijiény. Geleji Katona az értelem
nek és az akaratnak az embere, a szív nem igen jut 
szóhoz írásaiban.

Ez a korszak a vallásos k ö l t é s z e t  
terén is értékes emlékeket hagyott ránk: az 

egyházi énekek műfajában. Katolikus énekgyüjtemény 
több jelent meg ( C a n t u s  e a t h o l i e i ,  C a n c i o -  
n a l e  c a t h o l i c u m ,  L y r a  e o e l e s t i s )  azokból 
a többnyire névtelen szerzőjű költeményekből, melyek az 
évszázados templomi gyakorlatban kiválogatódtak és élet
képeseknek bizonyultak.

Erdélyben Geleji Katona István püspöksége idején 
jelent meg egy nagyszabású énekgyüjtemény a reformá
tusok használatára:az  Ö r e g  g r a d u á l .  Nem új volt 
ennek a tartalma sem, hanem a meglevő énekanyag ren
dezése. Népszerűségre nem jutott.

Legnagyobb hatású, legérdemesebb effajta vállalkozás

Templomi
énekek
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volt a SZENCI MOLNÄR ALBERT-é. Nem 
lévén megelégedve református egyházi éne
keink addigi készletével, néhány hónap alatt magyarra 
fordította Dávid 150 zsoltárának azt a francia verses 
átdolgozását, melynek szerzői: Marót Kelemen francia 
költő és Béza Tivadar svájci lelkész. Szenei a Lobwasser 
Ambrus német fordítása alapján dolgozott, de szemmel 
tartotta a francia eredeti szöveget is. A magyar nyelvet 
a francia nyelv versenytársává tenni: vakmerő feladat 
volt, de Szenei az akkori időhöz képest nagy sikerrel 
végezte e l ; a német mintát határozottan felülmúlta 
költőiség tekintetében. Vállalkozásának nagy jelentőségét 
abban kell látnunk, hogy több mint százféle versformát 
kellett alkalmaznia, holott Balassa Bálint egész költészete 
is mindössze harminc-negyven változatot mutat. Szenei 
Molnár rímeinek nagyobb része bizony ragrím, de a rövid 
sorokból álló sok-sokféle strófa dallamossága, őszinte 
áhítata, költői közvetlensége mindjárt nagy népszerűséget 
nyert a reformátusoknál s ez a népszerűség azóta, 1607 
óta, változatlanul tart mindmáig. Gondoljuk e l : háromszáz 
esztendő óta nem volt olyan nap, hogy ezren és ezren ne 
énekelték volna ezeket a zsoltárokat! A „közönség“ - 
teremtő írói sikernek mily hatalmas példája ez !

a) Pázm ány Péter válogato tt egyházi beszédei. (Bellaagh A.) 
1889. — P. P. : Imádságoskönyv. 1923.

b) Fraknói V ilm os: Pázm ány Péter. 1886. — H orváth  C yrill: 
Pázm ány és Bellarmin. Egyet. Phil. K. 1909. — H orváth  János : Barokk
ízlés irodalm unkban. N apkelet 1924.

APÁCAI CSERE JÁNOS.

Magyar Encyclopaedia.

I. rész. A tudománynak kezdetiről.
Mivel gyermeki állapatban születtettünk és a megérezhető 

dolgokról sokféle ítéleteket töttünk, minek előtte a mü okos
ságunkkal egészen élnénk, a sok eleve való ítéletekkel félen 
fordíttatunk az igaznak megismeréséről. Melyektől meg nem 
szabadulhatunk semmiképen, hanem ha egyszer életünkbe 
minden tudománybéli dolgokról ügyekezünk kételkedni, vala- 
melyeknek bizonytalanságok felől csak kévéssé gyanakodhatunk

Szenei Molnár 
Albert zsoltárai

Zsigmond F. : A magyar irodalom története. I. 8
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is. Kételkedhetünk azért, ha vagyon-é voltaképen azok közül 
valami, amelyeket mü érezünk vagy képzünk. Mivel tapasztalván 
megtapasztaltuk, hogy az érzékenségek gyakorta megcsalnak, 
okosság penig soha annak felette nem hinni, aki münköt avagy 
csak egyszer megtréfált. Mert naponként számtalant láttatunk 
álmunkban érzeni vagy képzeni, amelybe semmi sincs ; nincsen 
is az ilyenformán kételkedőnek semmi bizonyos jele, mellyel 
álmát imettétől bizonyosson megkülönböztethetné.

így kételkedvén azért, egy először is könnyen feltehetjük, 
hogy se Isten, se ég, se föld, se semmi test ne legyen, és hogy 
magunknak is se kezünk, se lábunk, se semminemű tagunk ne 
legyen : mindazonáltal, hogy mü magunk, akik így gondolko
dunk és kételkedünk, semmik ne volnánk, azt semmiképen meg 
nem engedhetjük, mivel magával ellenkeznék, ha azt vélnők, 
hogy ami gondolkodik, azonba hogy gondolkodik, ne légyen. 
Minekokáért ez : Én gondolkodom, azért vagyok, minden meg
tudható dolgok között legelsőbb és bizonyosabb . . .

VJ. rész. Az égi dolgokról.

XXIX. — A holdnak a nappal való ritkábban történő 
nézése (állapatja) az ő fogyatkozások.1 Mely akkor történik, 
mikor az a két világosító állat1 2 az ő kerületinek bogjaiban3 
léend avagy ahhoz közel. A bogok a kerületeknek oly vágásik, 
melyek a nap és a hold járásitól lesznek ; és az ő ábrázatjok sár
kánynak mondatik. Ezek közül egyik nagyobb avagy felmenő 
és sárkányfőnek mondatik . . .

A magyar Encyclopaedia műszavaiból: szerző ok === efficiens, 
tevő ok =  materia, állató ok =±= forma, végező ok =  finis, lőtt dolog 
=  effectum, előtte lévő dolog =  objectum, vágaték, darab =  sectió, 
lelkes állat =  animal, lángszabású =  pyramis, különbség =  diffe
rentia, pont =  punctum, test — corpus, tengely — axis, szent 
gyülekezet =  ecclesia, elégtétel =  satisfactió, megváltás =  redemp- 
tió, eredendő bűn =  peccatum originale, eleve elrendelés =  prae- 
destinatio.

Apácai Csere János (1625—1659) Hollandiában a frane- 
kerai, leydeni, utrechti egyetemeken tanult; a harderwijki egyete
men filozófiai és teológiai doktorátust szerzett. Magyar Logikácskája 
1654-ben Gyulafehérváron jelent meg, a Magyar Encyclopaedia 
pedig Utrechtben 1655-ben (a címlapon 1653 van).

1 Eclipsis.
2 Substantia.
3 Nodi circulorum.
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Apácai Csere János 1653-ban lett a gyulafehérvári főiskola 
tanárává; tanszékét „De studio sapientiae“ (A bölcseségre való 
törekvés) c. beszédével foglalta el. Három év múlva áthelyezték 
a kolozsvári kollégiumhoz. Ottani beköszöntő beszédének címe: 
„De summa scholarum necessitate“ (Az iskolák sürgős szük
sége). Ebből az utóbbi beszédből közlünk szemelvényeket, 
Hegedűs István fordításában :

Ha a bölcseség a tudományok anyja, nálunk nincsenek tudo
mányok ; ha a bölcseség neveli az embereket az istenek tisztele
tére, igazságosságra, mértékletességre és bátorságra, nem csoda, 
ha Magyar- és Erdélyország istentagadás-, igazságtalanság-, 
mértéktelenség- és állhatatlansággal van tele. Nem lehet azon 
sem csodálkozni, hogy sokkal több más, sokkal súlyosabb és a jó 
erkölcsökkel mindig ellenkező vétkekről, melyek közül némelyek 
még csak a Garamanthák, Szküthák vagy amerikaiak között 
ismeretesek, közöttünk napról-napra lehet hallani. Mert szeret
ném tudni, honnét van a mi gazdáink között annyi gonosz 
család, oly sok rossz család-atya és anya, rakoncátlan fiú, forté- 
lyos verekedő, kegyetlen úr, csalárd és hütelen szolga és az egy
házban a keresztyénség alapelveit nem ismerő papok bábalakjai, 
potrohos gyomrai, simoniakusok,1 farkasok, bérencek ! Az isko
lában annyi kósza árnyék, a valódi tanulók üres álcái, kitanult 
rókák és a politikában annyi megvásárolható bírák. Bileam- 
követő ügyvédek, igazságtalan perek, erőszakoskodások, zakla
tások és zsarolások, a nép közt annyi feldúlt ház, birtok és falu : 
rongyos város, piskos utca, ronda közút és hogy egy szóval mond
jam meg, mit mondani akarok, annyi rosszul kormányzott köz
ügy. Nincs, Magyarok! egyetlen egy akadémiánk, melyben 
az etikát, a vétkek fékezőjét, az oeconomiát,2 a családok kor
mányzóját, az orvosi tudományt, az egészség fenntartóját, a 
matézist, városok, utcák, templomok, paloták, tornyok építő
jét, végre a filozófiát, minden tudomány és szép művészet gyö
kerét együtt tanítsák és gyakorolják . . .  Ily sok szükséges tá 
masztól megfosztatva (hogy a könyvek és nyomdák nagy hiá
nyáról ne is tegyek említést) merészeljük-e várni dolgaink sze
rencsés folyását és a tudományok és ismeretek világosságát ? 
Valóban elébb érhetné el valaki kezével a csillagokat, elébb 
vonhatná le az égről varázslattal a holdat, elébb szoríthatná az 
óceán hullámait egy kis árokba, elébb mozgatná ki helyéből 
Archimedessel a földet, mint a művészetek és tudományok 
lankadatlan és buzgó művelése nélkül a nemzetet pallérozottá 
tehetné. Mert ami a testben a szem, kedves hallgatóim ! az a 
tartományban az akadémia vagy főiskola ; és ami az emberben 
az okosság, az bármely országban a tudós férfiak . . .

1 Simonia =  lelki dolgoknak anyagiakért való adásvevése, vagyis 
az egyházi visszaélések egyik legsúlyosabb fajtája.

2 A rendszeres gazdálkodás, a helyes beosztás tana.
8*
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Ügy találom, hogy négy igen veszélyes és mérges forrásból 
ered ily barbár állapot... Ezen kútfők elsejének forrásai az isko
lák polgárai és tanulói. De hogyan, figyeljétek meg ! Legnagyobb 
része azoknak, kik e név alatt mutogattatnak, de mégis úgy lát
szik nem mindnyájan, inkább terherhordásra és szántásra szület
tek, mint a tudományokra és művészetekre. De minthogy 
különben örökös jobbágyi állapotban vagy rendkívül nagy 
szegénységben kellene folytonosan szolgálniok, hogy e súlyos 
bajt nyakukról elhárítsák, az iskolák oltáraihoz menekülnek és 
tisztán bebizonyítják, hogy ők nem a tudományok szeretetéből, 
de csupán a testi nyomorúságoktól féltőkben adták lelkűket 
tanulásra és csak akkor lett belőlük fuvolás, miután lantosok 
nem lehettek. Minthogy ezeknek száma oly nagy, hogy az isko
lák összes tanuló házait, szószékeit és padjait bőven megtöltik, 
a szabad és nemes szülék fiai, kiknek jeles előmenetele kivált
képpen érdekében áll az államnak, az iskolákból majdnem egé
szen kizáratva a tanuló- és lakó-szobáktól ekép megfosztva 
voltak eddigelő a legtöbb iskolában. És amit még inkább kell 
fájlalnunk, látván, hogy a papi szószékeket is ezen szörnyeteg 
emberek foglalják el, a papi szolgálatra szentelni magukat 
vonakodnak és úgy vélekednek, hogy csak azoknak kell komo
lyan tanulniok, kik a papi fizetés nélkül egyáltalában nem képe
sek élni. Ezáltal a papi hivatalra mily gyalázat, mily megvette- 
tés és utálat bélyege süttetik, bárki megítélheti. Elismerem, 
hogy együgyűeket és gyengéket választott az úr, nem sok elő
kelőt : mert az apostol bizonyítja. De senki józan ésszel nem állít
hatja, hogy amiért ezek választásánál rendkívüli volt az út, 
a rendes út másoknál ki van zárva. . .

A második kútfő, t. i. a tanítóké sem kevésbé mérges, 
mert éppen olyan veszélyes forrásokból fakad. Mert ugyan 
hány van az iskolamesterek közt, kik Isten hívására, a tanítói 
és nem egyházi pályára érezve hajlamot, ez elhivatásnak szentel
ték magukat? Nemde inkább történetből1 és némely felsőbbek 
meggondolatlan rendelkezéséből jutottak a legtöbben e helyre, 
hol tehetetlen életöket a nyomasztó szegénység ellen egyideig, 
de csakis egyideig a papságra előmozdíttatás reményében el
tengessék. Ezért nem tehetik, hogy mindjárt az előttek lebegő 
zsírosabb falat után ne áhítozzanak mind a két pálya tisztét 
folytatva ; vagy ráadásul végezve, arra irányozzák figyelmöket, 
miként tetszenek a népnek, minő beszédeket készítsenek. Tedd 
hozzá még azt, hogy az ilyenek mivel soha komolyan gondjok 
nem volt annak megtanulására, mit majd az iskolák hasznára 
gyümölcsözővé tegyenek, még annak is, mit előadnak, igen za- 
vartnak kell lenni. Sok utat meg kell kísérteni, kedves hallgatók, 
mielőtt ama királyi udvarba jutsz, mely ezen kincshez

1 Véletlenül, vaktában.
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vezet. Ügy, hogy sok iskolából ki kell lépni, mielőtt csak a taní
tás módját is elsajátíthatnád. Ilyenektől ugyan ki vár valami 
előmenetelt az iskolában?... És így (szánlak téged Magyaro- 
ország !) nálunk ama Szizüfosz kövét egyre görgetik ugyan, 
de előre nem viszik ; ez, ez a természetes gyümölcse tanítók és 

* doctorok annyi változásának az iskolákban ! . . .
Az iskolák nyomorúságainak harmadik forrását előttünk 

az egyházi férfiak nyitják meg. Nem mindnyájan, távollegyen 
tőlünk ilyent állítani! Mert vannak olyanok, kiknek némely 
iskolák hálával tartoznak, és ezek között ez a miénk is azért, 
amit jó rend vagy jótétemény dolgában tőlök nyertek ; de kik 
ezek és mily kevesen vannak, ha összehasonlítjuk azon sokak
kal, kik mivel magok sem tanulták meg jól az iskolában a tanu- 
landókat, azoknak, kik az ő véleményük szerint olyas valamit 
szeretnének tanulni, mi túlhaladja azt, mire ők mentek és filo
zófiához vagy filológiához tartoz ik ; minthogy Magyar- és 
Erdélyországban egyedül a papi szószék ad majd mindenkinek 
cleba-t (tót nyelven : kenyér) — az ily nagy barbárságot barbár 
szóval akarva kifejezni, barbár nyelven beszélnek — a hajl- 
kony és hiszékeny ifjúságot megpróbálják vagy titkon vagy még 
nyíltan is rábeszélni, hogy ilyen törekvése hiábavaló L .. 
Egyébaránt mindenki. előtt nyilvánvaló dolog, hogy az iskola- 
mesterek előttük a legnagyobb megvetésben és lenézésben ré_ 
szesülnek, hiszen a kéz-reátétel (felszentelés) után (mely szertár^ 
tás Calvin szerint a közömbösök — adiaphora — közé tartozik) 
úgy felfuvalkodnak tudományuk és szentségük véleményében’ 
hogy a tudós tanítókat, második szüleiket, megvetik és az isteni5 
és emberi törvények ellenére magukat eleikbe helyezik ! . . .

Következik, kedves Hallgatóim, hogy nyomorúságaink 
negyedik kútfejéhez vezesselek, mely három — a felügyelők 
és kúrátorok részéről származó — forrásból fakad. Ezek közül 
az első az egész Magyar- és Erdélyországban közönséges tudat
lanság, melynél fogva a legtöbb kúrátor is a Grammatika elemein 
túl alig m en t... Második az, hogy azt hiszik a legtöbben, mint
ha eleget tettek volna az Isten dicsősége előmozdítására, ha 
három, vagy ha a jövedelem engedi, négy prédikátort hozattak... 
Alapja pedig higgyétek kedves Hallgatóim, nemcsak az egyház
nak, de az államnak is az iskolák... Gyűlöli lelkem azt az alu- 
székonyságot, mely harmadik forrása ezen kútfőnek, melyben 
eltemetve látom az iskolák legtöbb kúrátorát. Oly habozólag 
folytattatik ez ügy, oly bágyadtan, hogy a közjóra irányzott 
lélekben szellemi csömört okoz. Ellenségeinknek pedig a refor
mátus vallás kigúnyolására igen alkalmas anyagot szolgáltat. 
Vajha hallgatnék ! Vajha titkolódzhatnám ! Vajha a kolozsvári 
reformátusokat kimenthetném ! De lennék bár magam a halnál 
némább, maga a dolog fennszóval beszél, vagy megfordítva, 
nyissam csak föl ajkamat akár vádolástokra, akár mentségtekre
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kurátorok, íme ezen falak, melyek majdnem két évi romokból 
alig ásattak ki, a beszédben megelőznének és panaszkodnának, 
hogy velünk ellenkező hiten levő testvéreink oly költséges 
templomokat, palotákat, szószékeket és tornyokat majdnem ősi 
fényben állítottak helyre, míg ők igazgatóik annyi kérelmére, 
esdeklésére és gyűjtésére is merőben pusztult állapotban jaj
gatnak. .. De ne szóljunk e tárgyról. Mert maga ez ügy oly 
hangos torokkal kiált, hogy azt hiszem, egész Magyar- és Erdély- 
országban a fülek csengenek be le ...

Azonban veszélyes dolog lenne ily nagy bajainknak eme 
forrásait közönyös szemekkel továbbnézni; rajta, fogjunk 
azok bedugásához, de úgy azonban, hogy keressünk minden 
egyes forrás betöméséhez szükséges gyógyszert vagy závárt. 
Tömjék be a magokét a tanulók, a magokét a tanítók is ; hasonló
képpen a magokét a papok, a magokét a kúrátorok i s . . .

(Megérthetjük, mennyi ellenséget szerezhetett magának • 
Apácai, e csodálatos bátorságával és kíméletlenségével.)

G E L E JI KATONA ISTVÁN.

Magyar Grammatikátska.
( Szemelvények.)

. A Magyar nyelv egy az Orientális lingvák közzül, melly 
megtetszik mind e’ből, hogy az igen kiváltképpen való, és semmi 
egyéb nyelvekvel, az egy Sidón küvöl, (hogy tudjam) rokonsága 
nintsen (szollok a tisztán Magyar szókról) hanem mind azok 
közzül magának külön v á l t ; mind továbbá e’ből, hogy ő néki 
tulajdon saját régi bötűi vágynak, mellyeknek sem a Sidó, 
sem a Görög, sem pedig a Deák bötükvel semmi hasonlatossá
gok nintsen ; s mind végezetre e’ből, hogy az önnön bötűivel 
jobbtol, mint egyéb Nap-keleti nyelvek, balra irattatik. De 
a mint egyéb nyelvekben, tsaknem minden száz esztendőnként 
nagy változás szokott esn i: úgy a Magyar-is e’nyi üdők alatt, 
úgy mint a Babylon tornyának építtetésétől fogva, mind az 
írásnak, s mind a szobásnak módjában, nem kitsiny változást 
szenyvedett, úgy mint melly immár a maga tulajdon bötűit 
el-hagyván, idegen Deák bötükvel irattatik, s azon-is pedig 
felette külömbözőjül, és vétkesül. Mert inkább mindenek a’nak 
irattatásában tsak a pronunriatiót, a ki-mondatásnak sonussát1, 
a mint a szók a’ban esnek, követik, s azoknak pedig gyükereiket, 
eredetiket, és természetiket tsak nem-is visgálják, s innen va
gyon, hogy tsak nem menyi Magyar vagyon, meg a’nyi módon ír. 
A szollásban-is sok rút illetlenségek vágynak, mellyek-is ez ok

1 Sonus =  hang, hangzás.
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ból származtak, hogy senki a szóknak tulaj donságikat fel nem 
keresi, sem azokat a több nyelvekhez, és ezen nyelvbéli hasonló 
szobásokhoz nem alkalmaztatja, hanem tsak kiki a mint tsetsemő 
korában szollni tanult, öreg-korában-is szoll; melly miatt ez 
az ékes, és bölts nyelv igen meg-otrombult, és elparasztult.

A tsitsegés a Magyar szóvban vagy is-vel, vagy ds-vel, vagy 
pedig pz/s-ve 1 esik. Ts-vel; m in t: Kétség, restség, követség, temet- 
ség : barátság, mulatság, parasztság etc. Ds-ve 1; m in t: Imádság, 
szabadság, bolondság. Gps-vel, m in t: Lágyság, nagyság, egység, 
négy ség.

A kettős consonansok mellé-vettetett y, a pronunciatióhoz 
képest a községi írásban, igazán tsak egygyes consonansra, 
úgymint j-re vonattathatik ; Mert az Z, n, t után úgy pronun- 
ciálódik, mint az y. M int: Vádolja, gondolja, bánja, szánja, 
mutatja, oktatja. Mellyeket vulgo így szoktak írn i: Vádollya, 
gondollya, szánnya, bánnya, mutattya, oktattya : De nem igazán : 
mert a themában tsak egygyes consonans vagyon : Vádolok, 
vádol; gondolok, gondol; bánok, bán ; szánok, szán ; mutatok, 
mutat; s tégy egy j-t, s egy a-t hozzájok, s ottan vádolja, gon
dolja, bánja, szánja, mutatja lésznek.

Az ablativusok, mellyek mellé praepositio cum tétetik, 
igazán val-ban vagy vei-ben mennek ki, s nem pedig az utolsó 
consonansoknak meg-kettőztetésekvel. M int: Cum Abrahamo, 
cum Isaaco, Jacobo etc. Abrahamval, Isaákval, Jákóbval. Nem 
Abrahammal, Isaákkal, Jákobbal. Ezen módon : állatval, akarat- 
val, tudományval.

A derivativumokban a primitiváknák bötűiket szükségesen 
meg-kell az írásban ta rta n i; mert a nélkül a külömböző értelmű 
szók egymástól meg-nem tudnának választatni : M int: Hal
hatatlan, ab halok ; hallhatatlan, ab hallok ; oldhatatlan, ab oldok ; 
olthatatlan, ab oltok; feddhetetlen, ab feddek. Nem fegyhetetlen 
vagy fetyhetetlen, mellyek semmit sem jegyeznek ; mert nintsen 
fegyek, sem fetyek.

Az accentusok2 a Magyar nyelvben olly szükségesek, hogy 
azok nélkül sok azon bötűkből álló szók értelemvei egymástól 
meg nem külömböztethetnének s pronunciatiójuk-is igen kétsé
ges lenne, minéművek imezek : Számára, szamára : Vágy, vagy; 
ágy, agy ; Vár, var ; Váras, varas ; véres, verés ; mérték, merték ; 
kémény, kem ény... és több számtalan e‘félék. Az accentusok 
között is felette szükséges volna az acutusokat a praxisoktól,

2 Ékezetek.
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főképpen az e vocalis felett meg-külömböztetni; mert a’nak 
a Magyar nyelvben, mint szintén a Görögben, nagy ususa 
vagyon, mint sokak helyett ezekből a szótskákból meg-tetszik : 
ég, ardet, ég, coelum ; él, vivit, él, acies ; fél, metuit, fél, médiás; 
ér, valet, ér, vena etc.

Mindenek felett, egy summában, ez leg-derekasb és funda- 
mentumosb observatio1 a Magyar szóknak formáltatásokban, 
hogy, a menyire lehet, az ember azon (igyekezzék, hogy 
a miket a Deák, (hagyjam-el a Sidót és a Görögöt) egy 
igével kimond, ő-is Magyarul ki-mondhassa; és a mit egy 
szóval ki-mondhat, azt többekvel, és mint egy kerülő beszéd
vei, ne mondj a-ki. Mivel pedig sok dolgokat a mostani Magya
rok egy szóval az ő nyelveken ki nem tudnak mondania, nem 
mint ha neveik nem volnának, hanem tsak hogy nintsenek 
szokásban, az értelmesek a Deák szóból formálhatnak a dolgok
hoz illendő ékes Magyar szókat, tsak hogy a’ban leg-elsőben 
nézzenek a szónak eredetire, s a’nak-utánna a több hasonló 
Magyar szókra, s a neveket azokhoz alkalmaztassák.

Geleji Katona István 1589-ben született, két évet a heidel- 
bergi egyetemen töltött, 1633-tól erdélyi püspök volt, 1649-ben 
halt meg. Magyar Grammatikátskája éles eszűségről és ön
álló gondolkozásmódról tanúskodik. Tévedései is inkább csak 
túlzások (pl. az etimológiai helyesírás elvét annyira viszi, hogy 
a -val, -vei rag y-jének hasonulását nem jelöli, a szép középfokát 
sem szebb-nek, hanem szepb-nek írja).

TUDOMÁNYOS IRODALOM. SZENCI ÉS APÄCAI.
Ez az időszak különösen két fölemelő példáját nyújtja 

annak, hogyan szentelheti valaki élete nyugalmát, sőt 
egész életét a tudománynak s a tudomány itthoni köz
kinccsé tételének.

Az egyik S z e n e i  M o l n á r  A l b e r t .  
Tizenötéves korában külföldre megy s úgyszólván 

egész életére hontalanná válik csak azért, hogy a művelt 
nyugatról minél többféle szellemi szükségletét kielégít
hesse elmaradt nemzetének. Elkészíti latin-magyar és 
magyar-latin szótárát, nem puszta szógyűjteményt adva 
benne, hanem a szólások, jellemző kifejezések gazdag 
készletét is. Megírja latin nyelven a magyar nyelv gram- 1

Szenei

1 Észlelet, megfigyelés,
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m atikáját; semmi előzményre nem támaszkodhatott e 
munka megírásában, mert nem ismerte Sylvester magyar 
nyelvtanát. Egyháza számára gondoskodik Károlyi biblia
fordításának javított kiadásáról, Kálvin teológiai nagy 
műve átültetéséről. Mindezt folytonos szegénység, sőt 
nyomorúság között, tudományszomjától, hitbuzgóságától, 
hazaszeretetétől lelkesítve s az érvényesülés megérdemelt 
módjairól is lemondva.

Még merészebb célt tűzött ki maga elé és 
még tragikusabb sorsra jutott A p á c a i  C s e r e  
J á n o s .  A gyulafehérvári főiskola növendéke volt s három 
évi hollandiai fényes sikerű tanulás után visszakerült 
Gyulafehérvárra tanárnak. A külföldön töltött három év 
kiszélesítette látókörét s megjelölte számára a nagy célt: 
európai színvonalra emelni a magyar közoktatást s így 
a művelt nyugat méltó tagjává tenni a magyar nemzetet. 
Tudta, hogy igazi nemzeti műveltség hordozója csak a 
nemzeti nyelv lehet s ezért óriási feladatra szánta el m agát: 
az emberi tudás minden ágát magyarul ismertetni meg 
honfitársaival, vagyis a kulturális fejlődés útját minden 
magyar ember számára hozzáférhetővé tenni. Előbb 
M a g y a r  L o g i k á e s k a  c. kis könyvét adta k i ; 
filozófiai eszmék magyar nyelven való kifejtése roppant 
nehézségekbe ütközött még akkor s az író verejtékes erő
feszítése meg is látszik ezen az első enemű kísérleten. 
Rövid idő múlva megjelent Apácai főműve: a M a g y a r 
e n c y c l o p a e d i a .  Ez felöleli az akkori tudományágak 
mindegyikét. Természetesen csak latin tankönyvek vissz
hangja tud lenni s forrásaiból épúgy átveszi a naiv téve
déseket, mint a komoly igazságokat. Nyelve sok helyt 
magyartalan, néhol alig érthető. Vállalkozása mégis cso
dálatot és elismerést érdemel, mert a magyar tudományos 
műnyelv megteremtése terén övé az első lépés dicsősége 
s a filozófia nemzeti nyelvűségével félévszázadnyira meg
előzte a németeket. Apácai a bölcsészet- és a neveléstudo
mány területén korának legmodernebb és leghelyesebb 
elveit (Descartes, Comenius) vallotta s ezeket Erdély 
gyakorlati életében meg is akarta valósítani. De beteg
sége és irígyeinek rosszakarata korán sírba vitte, íme az

Apácai
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egykorúak közönye vagy ellenségeskedése miatt meddővé 
vált írói és apostoli sors. Tanítványai rajongásig szerették 
Apácait, de mire ezekből lelkes, megértő közönséget nevel
hetett volna nagy tervei számára, ő maga régen belepusz
tult csalódásaiba.

A tudományos gondolkozásnak említésre 
méltó terméke az a nyelvészeti értekezés, 

amelyet M a g y a r  g r a m m a t i k á c s k a  címen 
GELEJI KATONA ISTVÁN adott ki T i t k o k  t i t k á é ,  
munkája függelékéül. A magyar könyvek helyesírásának 
ingadozó, zavaros jellege késztette vizsgálódásra s a helyes
írási zavarok ősokát abban látja, hogy a latin betűk nem 
elegendők és nem alkalmasak a magyar hangok pontos 
jelölésére. Kívánja a magyar helyesírás elvi alapra helye
zését s elvi alapul az etimológiát (szószármaztatást) szabja 
meg. Ezzel helyes irányba terelte a kérdést és előfutára lett 
Révai Miklósnak. Hangoztatja új szók alkotásának a 
jogát i s ; minthogy ezen ő etimológikus szóképzést é r t : 
a nyelvújításnak is megjelölte a legegészségesebb módját. 
Kár, hogy a későbbi nyelvújítók többsége nem ismerte és 
nem tartotta tiszteletben Geleji tanítását.

Ebben az időszakban a történetírás 
terén is szorgalmas munka folyt. Össze

foglaló művek és részlettanulmányok egyaránt készül
tek. Amazok közé tartozik PETHÖ GERGELY R ö v i d  
m a g y a r  k r ó n i k á j a ,  mely a magyar nemzet egész 
történetét előadja 1626-ig; valamint SZALÄRDI JÄNOS 
S i r a l m a s  k r ó n i k á j a ,  mely Erdély történetéből a 
mohácsi csatától Apafi Mihályig terjedő másfél évszázadot 
ismerteti önálló kutatások alapján. Pethő műve katolikus, 
Szalárdié protestáns világnézetű. Kisebb tárgykört, t. i. 
saját korukat szemléltetik szubjektivebb módon KEMÉNY 
JÄNOS erdélyi fejedelem és RETHLEN MIKLÖS erdélyi 
kancellár önéletírásai. A maga nemében legérdekesebb: 
VERESMARTI MIHÁLY megtérésének históriája; val
lásos önéletrajz, mely e korszak embereinek hitbeli vívó- . 
dását örökíti meg. V.

a) Apácai Csere János pedagógiai munkái. Ford. Hegedűs 1 .1899.— 
Geleji K atona I. : Magyar Gram m atikátska. Nyelvészeti Füzetek. —

Történetírás

A Magyar 
Gramm.
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Szalárdi János Siralmas krónikája. Magy. K vt. — Cserei Mihály His
tóriája. Magy. K vt. — Apor P. Metamorphosisa. (Szemelv.) Magy. K vt.

b) Dézsi L a jos: Szenei Molnár Albert. 1897. — Császár E rn ő ! 
Szenczi M. A. zsoltárai. írod.-tört. Köziem. 1914. — Stromp László ' 
Apácai Cs. J . m int pedagógus. A thenaeum 1897. — Imre Sándor : Apá
cai Cs. J . E rdélyi Müzeum 1907. — Kornis Gyula : A m agyar bölcseleti 
m űnyelv fejlődése. M. Nyelv 1907. — Neményi Imre : Apácai Cs. J . 
1925. — Ném eth László : Molnár Albert zsoltárai és ritm ikájuk. Protes
táns Szemle 1928.

ZRÍN Y I MIKLÓS GRÓF.

1651-ben Bécsben megjelent könyvének („Adriai tengernek 
Syrénája“) ajánlása és előszava (ez utóbbi kihagyásokkal) :

„Dedicálom ezt az munkámat magyar nemességnek, adja 
Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznosan néki dedicál- 
hassam.“

„Az olvasónak. Homerus 100 esztendővel az trójai vesze
delem után írta históriáját; énnékem is 100 esztendővel az 
után történt írnom Szigeti veszedelmet. Virgilius 10 esztendeig 
írta Aeneidost; énnékem penig egy esztendőben, sőt egy télben 
történt véghez vinnem munkámat. Egyikhez is nem hasomlítom 
pennám at; de avval ő előttök kérkedhetem, hogy az én profes
sion! avagy mesterségem nem a poesis, hanem nagyobb s jobb 
országunk szolgálatjára annál : az kit írtam, mulatságért írtam, 
semmi jutalmot nem várok érette. Őnekik más gondjuk nem 
volt, nékem ez legutolsó volt. . .

Fabulákkal kevertem az históriát; de úgy tanultam mind 
Homerustúl, mind Virgiliustúl, az ki azokat olvasta, megesmer- 
heti egyiket az másiktúl. Török, horvát, deák szókat kevertem 
verseimben, mert szebbnek is gondoltam úgy, osztán szegény 
az magyar nyelv : az ki históriát ír, elhiszi szómat.

Zríni Miklós kezének tulajdonítottam szultán Szulimán 
ha lá lá t: horvát és olasz krónikábúl tanúltam, az törökök 
magok is így beszélik és vallják. Hogy Istvánfi és Sambucus 
másképpen írja, oka az, hogy nem úgy nézték az magános való 
dolgoknak keresését, mint az országos dolognak história folyását. 
Akármint volt, ott veszett Szulimán császár, az bizonyos.

írtam szerelemrűl is, de csendessen; nem tagadhatom, 
hogy olykor az is nem b á n to tt; osztán nem egyenetlen az szere
lem vitézséggel..



Szigeti Veszedelem.
A z eposz kezdete.

Én az ki azelőtt ifiú elmével 
Já tszo ttam  szerelemnek édes versével,
Küszködtem  Viola kegyetlenségével :
Mostan im m ár Mársnak hangassabb versével

Fegyvert s vitéz éneklek, török hatalm át,
Ki meg m erte várni Szulimán haragját,
Ama nagy Szulimánnak hatalm as karjá t,
Az kinek Európa rettegte szablyáját.

Múzsa I te, ki nem rothadó zöld laurusbúl 
Viseled koszorúdat, sem gyönge ágbúi ;
Hanem  fényes mennyei szent csillagokból,
Van kötve koronád holdból és szép napbúi.

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted U radat,
Az ki örökkén volt s imádod fiadat 
Ügy m int Istenedet és nagy m onárchádat : 
Szentséges királyné ! hívom irgalm adat.

Adj pennám nak erőt, úgy írhassak, m int volt, 
Arról, ki fiad szent nevéért bátran  holt, 
Megvetvén világot, kiben sok java v o l t ;
K iért él szent lelke, ha teste meg is holt.

Engedd meg, hogy neve mely m ast is köztünk él, 
Bűvöljön jó híre, valahol nap jár-kél,
Lássák pogány ebek : az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

A negyedik énekből.

A siklósi győzelmes kaland u tán  Szigetvárba visszatérve,

Zríni vitézeket mind jó szűvel ta rtja ,
Kire köszön jó  bort aranyas kupába,
Dicsérvén, viselte hogy jól m agát harcban ;
K it szóval apolgat megajándékozván.

De m ihent jó bor fejeket melegété,
Kiki gondolatját m indent félre tévé,
Némely horvát dávorit1 nagy torkkal kezdé,
Némely hajdú táncot fegyverrel szökdöse.

Ki dicséri lovát, ki erős fegyverét,
Ki tá rsá t, ki m agát, ki nyert nyereségét,
M indnyájan peniglen urok vitézségét 
Fönszóval k iáltják  és dicsérik őtet.

Dávori, h o rv á tu l: hősi ének.
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Csak maga Olaj bék1 szomorú szűvel ül, 
Bánatos gondokban feje csaknem ő szü l;
Sok vitéz szók között csak az ő szüve hül, 
Néha nagy bánatjában  csak el nem merül.

Ily nagy szomorúságát Zríni hogy látá,
Vitéz Ibraim ot oly szóval szóllétá :
„Lágyíts meg bánatod, vitéz, ne b án k ó d já l; 
Mostan te  mivelünk bá tran  egyél, igyál.

Az mely Isten téged m ost rabságba adott, 
Módot szabadulásodban m agánál h a g y o tt ; 
Nincsen szomorúságodra néked okod,
Hogy m ost az szerencse veled így m ulato tt.

M indent cselekedtél, ki tü led  lehetett,
Isten ak a ra tjá t mássá nem tehetted .
Nem úgy m int rabom at ta rtlak  én tégedet,
De m int jü t t  vitéz vendégem et/4

Felel bék Zríninek s szemében bátran  néz :
„O nagy hírű nagyobb vitézségű vitéz,
Mely m eggyőzettettekre kegyelemmel nézsz, 
Örülök, ide hozott szerencse-szélvész.

Miért szégyenleném nálad rabságom at,
H a te röszketteted török birodalm at?
H a te  megcsorbítod mi fényes hódúnkat? 
Azoknak legnagyobb része vagyok én h á t?

Vitézségemmel is soha nem kérkedem,
Mert egyedül vitéz m indenható Isten.
Csak alázatossan Nagyságodat kérem,
Hogy illyen raboddal jó kegyelmet tégyen.

H at mázsa ezüstét váltságom ért adok ;
Ürnak való lovat néked ha to t hozok ;
Vedd tűlem  jó névén, k it jó szűvel adok, 
É rtékem et ennél m ert többet nem tu d o k /4

„Nem kell nékem pénzed (így felel Zríni bán), 
Aranyam  ezüstem m ert énnékem több van, 
Hanem  törökök közt egy vitéz szolgám van, 
Annak szabadulását én szüvem kiván.

Az szolgámat híjják Radován vajdának , 
Vitézségen kivül semmie nincs annak,
Higgyed, de hallottam , és az ő sarcának 
Nem tesz száma annyit, m int ajánlásodnak.

E zte t szabadéts meg, osztán m entté té sz lek .44 
Itten  megcsókolá Bék kezét Zríninek,
Mert engedett az úr méltó kérésének,
É rte  rabok m indnyájan lének kezesek.

1 Olaj bég (Ibrahim ) a siklósi csatában ad ta  meg m agát — vitéz 
küzdelem u tán  — Zrínyinek.



Azonban az gyors hír szárnyára felkele,
Sebesebben szélnél s m adárnál röpüle ;
Hír, melynél nincs gonoszb, s mely ham arébb nőne, 
Az mely futásában nagyobb erőt venne.

Valamerre mégyen, az basa1 veszését,
Ezer trom bitával hirdeti elvesztőt.
Nem nyugovék, míg nem tö lté  császár fü lé t ;
Ama nagy császárét, szultán Szulimánét.

Szokása szerint is hamissan hirdető,
Hogy török várakat török mind elveszte,
És hogy Gajlirgi bassát Zríni megverte,
Harcról egy sem szaladott, mind megölette.

Császár ily rossz hírben igen m egütközött,
Mert hallván ezeket ugyan fe le jtk ö zö tt;
De té tte ti m agát, hogy ő nem félemlett,
És az hassák előtt m u ta t bátor szüvet.

Nem hiszi bassának derekas veszését, 
ítélvén Mehmetnek m ondhatatlan eszét ;
De ham ar kivető szüvéből kétségét,
Mert sebes Iszlán hozá bizonyos hirét.

Harcról csak aliglan Siklóstúl szaladott,
H ozott magával is derék bizonyságot,
Mert hegyes kopj avas hátában  m aradott,
Fején két seb ; Iszlán császárnak így szállott :

„Uram , ki Oceanum tenger vizével 
H atároztad  nevedet s az egekkel,
K ívánnám , hogy hozzád jöhetnék jobb hírrel, 
Hogysem az k it kell hoznom kételenséggel.

Táj eléri Mehmet, az te  vitéz basád 
Akarván próbálni üdőtlenül próbát,
Siklósnál m egszállította volt táborá t,
Elvesztő azt, vitéz fiát is, és m agát.

Az Zríni kardja ezt mind megemésztette,
Nem vélem, közülünk sok elkerülhette ;
De végvárakban is oly ijedést vete,
Csaknem pusztán vagyon némely körülette.

Én magam csak alig és fu tva szaladtam ,
Bizonnyal az basát s fiát halva lá ttam ,
Pécsi olaj-béget kaur kézben hagytam ,
Mindent megemésztett az kaur kard, u ra m /'

Császár öszvehívá m indjárt vezéreket,
Mihent bizonyosan érte ily h íre k e t;
Mond nekik : „Mi m áshun nézünk ellenséget,
Addig az horvát bán, nézd, m iként ron t minket.

Mehmed basa a siklósi csatában esett el Zrínyi kezétől.
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M indnyájan csúfságra bizony méltók volnánk,
H a ezt mi Zríninek mostan elhallgatnánk,
Most kezünkben vagyon mi büntető pálcánk, 
H agyjunk békét á rta tlan  Egervárának.

Ő, mely nagy büntetést fogok ra jtad  v e n n i! 
Miképpen fogtok véretekkel fizetni !
Te legelőször, vakmerő horvát Zríni,
Fejeddel Tajelérit fogod fizetni.

Azért, én bassáim, m indjárt az hadakat 
Yisszahivassátok, az kik sebes D unát 
Én parancsolatomból á lta lusztatták ,
M indjárt vissza zászlókat hozzám fordítsák.“

Szokolovics Mehmetnek megparancsolá,
Ez legfőebb s kedvessebb vezére vala ;
Hogy Kadileszkernek1 ezer ju h a t adna,
Ő Isten nevében sasoknak osztatná.

Ezer ju h a t vágatna puszta mezőben 
Kadileszker, s egyet sem hagya bőrében.
Ez vala szultánnál igen böcsületben,
Mert vala ő főpap és érsek hitekben.

Szállá sok sas földre s az barm ot ellepé,
R ú t horgas orrokkal azt szaggatni kezdé ; 
Szántalan sok holló, kákog mindenfelé,
Tolvaj kánya, lopó héja van keverve.

De csudát én tinéktek mondok ezennel:
Ihon jün egy nagy sas haragos körmével, 
Hasomlít ördögöt feketeségével,
B ialt nagyságával s rettenetességgel.

Háromszor kerülé szárnyon az juhokat,
Szárnyait m ozgatván, m int gályavitorlát ;
Végre aláfordítá sebes sugárút,
Elkergeté, űzé mind az m adarakat.

Mikor m ár egy sem volt, akkor ő leszálla,
Az sok dög között kegyetlenül sétála ;
De ő csak egyiket is meg nem kóstolá,
De egy sötét fölyhőben eltűnik vala.

Kadileszker ezen igen m eg ijed e tt;
Tudja, jövendője ennek nem jó lehet, 
így szólítá meg Szokolovics M ehm ete t:
„H ajts meg, uram , hajts meg szómra te  füledet.

Noha néked nékem nem kell szólnom,
Mert ezt az jövendőt általérted, tudom  ; 
Menésünket Szigetre én nem javallom,
Mert m adarak által Isten tiltja , látom.

3 Kadileszker : török főpap és hadbíró.
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Látád, saskesellő m int űzé aprókat.
De még az sem bántá az nyúzott juhokat. 
Bizony ez jelenti az császár harag ját 
Miránk, hogy meg nem veheti Szigetvárát.

Űzni fog bennünket erővel ostrom nak,
Fogunk futni előtte, m int hollók sasn ak ; 
Magának sem m ondhatok jó t az császárnak, 
Mert elveszténk ködben rüpülését sasnak.

Mikor Egervárra ham aliát1 hántunk ,
Úgy m uta tta , valam int k ívántunk  m agunk : 
Egervárban ülni fog az mi császárunk,
Magunk is szerencséssen m indnyájan já ru n k .“

Mindezekben sem ijedt a nagy Szulimán,
M utat bátor orcát Mehmetnek sátorban, 
Szüvében, nem tudom , ha m int szájával van, 
De bal jövendőket nevet meggugolván.

„Mi úgy cselekedjünk (monda az Mehmetnek), 
Mint tudunk  legjobban, s m int vitéz emberek ; 
Többit ak ara tjára  hagyjuk Istennek,
Éhtelen m adarak m inket nem ij észtnek.

De mi szám unkra jobb jövendő nem le h e t; 
Tudd-é vitéz szolgám, Szokolovics Mehmet, 
Miért az sok m adár az dögbe nem evett?
Vár keresztény testbű i m ert ham ar jobb étket.

Holnap, ha Isten egészségünket adja,
Légyen készen mindennek nyeregben lova, 
Induljon Istennek szerető tábora,
Vagyon M ahometnek mireánk nagy gondja.

Deli Vid és Demirhám első párviadala.

Demirhám lovárúl zászlóért leszállott,
De m ihent meglátá tolüas Deli Vidot,
Könnyen, m int egy evét, ismeg lóra u g ro t t ;
Más töröknek ad ta  kezében az zászlót.

Ez az a Demirhám, ki minap Szigetben 
Vala Zríni e lő tt2 olyan keménységben.
Most ismeg csidát v e tt kártévő kezében ;
Bizonyít keménységet cselekedetiben.

Mint az mérges sárkány, Vidra rugaszkodék,
De ártalm as dárda paizson eltörék.
De az Vid pallosa ló fejében esék,
K iért halva földre urastúl leesék.

Ism ét könnyen Demirhám, m int az friss menyét 
Földön hagyá lovát s kivonyá fegyveré t;

1 Ham alia (utóbb am u le t): b ű v ö le t; ham aliát h á n y n i: bűvös 
úton a jövendőt megtudni.

2 Mint a szultán egyik küldöttje, hogy a vár feladására szólítsa 
fel Zrínyit.
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Megyen Deli Vidra, nézi bátran  szemét,
Mintha nem is látná m áshun ellenségét.

,,Mit készülsz sokáig? Deli Vid azt monda,
Lám, vártalak  addig, míg cühődöl4 vala 
Az ló alól : van kezemnek m áshun dolga,
Nemcsak veled.“ Demirhám ily választ ada :

,,Károddal serkengetsz m agadra engemet,
Azért, hogy nem esmérlek, nézlek tégedet,
Talán Deli Vidnak m ondanak tégedet,
Az ki Ham vivánnak elvevéd életét.

De te akarki légy, több gondod nem lészen,
Ma m ert ' én kezem néked eleget tészen,
Kardom török vérért ra jtad  bosszút vészen ;
Azért ily kis üdőt szűved ne resteljen.“

„É n vagyok Deli Vid, felele az másik,
De miért karátyolsz, szájad nyelveskedik?
Az én kezem m iatt H am viván o tt fekszik,
Majd ugyanez m iatt fejed földre esik.“

Demirhám, m int ördög, hogy eztet meghallá,
Hogy ez keze m iatt le tt társa halála,
Nagy demecki kardot kezében ragada,
Ügy megyen dühösséggel nagy Deli Vidra.

Mint két haragos líbiai oroszlán,
Összvetalálkozván az nagy széles pusztán,
Próbálják körm öket egymás szőrös hátán  :
Ügy két vitéz tészen Szigetvár határán .

Demirhám haraggal s dühösséggel nagyobb,
De vitéz Deli Vid igaz hü tte l bátrabb  ;
Nem enged egymásnak, szikráznak az kardok, 
Magokon merő vas nagy messzirűl ragyog.

Török két csapással Deli Vid paizsát 
Darabokra rontá, de török sisakját 
Deli Vid eltöré, m ert szablyája lap ját 
Üté az sisakhoz, megsérté hom lokát.

— Mikor sötét vala, Demirhám így szollal :
„Mi itt, m int az vakok, tö rjük  bolondsággal 
Heában m agunkat, s nem á rtha tunk  karddal 
Egym ásnak ; nem jobb lesz-é harcolnunk n a p p a l? .. . “

Berekesztés.

(A négy strófa közül az 1. és 4-et közöljük.)

Véghöz vittem  im m ár nagyhírű m unkám at, 
Melyet irigy üdő, sem tűz el nem bonthat,
Sem az ég haragja sem vas el nem ronthat,
Sem az nagy ellenség irigység nem árthat.

4 Felcihelődöl.
Zsigmond F. : A magyar irodalom története. I. 9
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De hírem et nemcsak keresem pennával, 
Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal : 
Míg élek, harcolok az ottom an hóddal, 
Vígan burítta tom  hazám ham ujával.

Vadász és Echo.
Idyllium.

Te, ki gyönyörködöl az én nyavalyám ban, 
Töredezett szókban, m egrekedett hangban, 
Felejtsd bánatodat ! szólj ebben barlangban : 
Ég-e m iattam  Julia  lángban? Echo. Abban.

Vajha az úgy volna, s velem nem játszanál ! 
Csúfot énbelőlem nem csinálnál ! Echo. Annál. 
H át ha annál nekem kegyelmet találnál,
Vigasztalnálak egy szép

Volt egy kis méhecském, 
Gyönyörűségecském,
Kin megnyugodt volt szívem. 
Mézes harm atokkal,
K erti illatokkal 
Az ő szája teli volt.
Engem et táp lá lt is 
Csak lá ta tjával is,
Meddig kertem ben lakott.

De m it mondok neked,
H a nem lesz ellened :
Méh m egunta a rózsát,
Ja j, szállott rú t nádra,
Undok békanyálra ;
Soha nem lesz enyim már.
Sírj h á t te is velem,
Nym pha, keservesen ;
Ma holtnak kell lennem.

Echo. Nem.

val. Echo. Avval.

Engem szomorító hamis válaszok 
[kai. Echo. Okkal. 

Nem okkal s nem jókkal, 
Hanem nagy boszúkkal, 
Válaszod csúfból áll,
És rakva játékkal. Echo. Áll. 
Állj hát, és ne tréfálj,
Eressz jó válasszal. Echo. Aztán.

Miért vagy, szép Echo,
Oly igen boszontó? Echo. Ontó. 
Te vagy a vér-ontó,
Én könyem hullató. Echo. Tó.

Te bizony sírásom,
Te pedig fordító,
Keserves panaszos, versem

t  [hamisító. Echo. Ó.

Óh Cyparissusnak húga, te szebb Echo ! Echo. Békó. 
Békót láncot viselek nyakam on m int tacskó.
Nem tagadom  bizony : de te légy megoldó,
És követségemet méhecskémnek adó. Echo. Adom.

Ha kérdi : Élek-e? 
Mondjad hogy én égek. 
Ha kérdi : Kicsoda? 
Mondjad hogy van oda 
A te rózsavirágod,
K irűl te  harm atot, 
Gyönge illatokat 
Gyönyörködve szedtél, 
Benne gyönyörködtél, 
Mostan elárultad,
Mert talán  nem tu d tad  : 
A nád töredékeny,

Noha nevedékeny,
Hogy megúnod m indjárt ; 
Mert ránézni is árt.
Nézd hináros szemét, 
Csoportos üstökét,
Széltől h a jto tt nyakát, 
Nem álló derekát.
Nézd az ő gyökerét, 
Meglátod erejét,
Mert nincs az ő benne,
Mi neked kellene.
H add el én méhecském,
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Édes szép képecském, 
Megtalálod nálam,
Mi bizony nem álom. 
Mily friss a rózsaszál, 
Noha tüskében áll, 
Nem szúr meg tégedet, 
Nem sérti szemedet,
A virágja vörös,
A gyökere erős,
Maga szép illatos,

Hozzád hasonlatos.
Lám sokan szeretik, 
Szépségnek viselik.
Csak te  jőj és szállj rá, 
K ívánod m ásszorra 
Ö állandóságát 
R othadatlanságát. 
így izene néked 
Aki szeret téged.

Epigrammák.

Attila.
Isten haragjának én szellete voltam ,
Mikor e világot fegyverrel nyargaltam , 
V érkatarak tákat karddal áraszto ttam ,
És m int egy villámlás földet m egfutottam .

Én vagyok m agyarnak legelső királya, 
Utolsó világrészről én kihozója.
Én lehetek teh á t m agyarnak példája,
H írét s birodalm át, hogy nyújtsa szablyája.

Szigeti Zrínyi Miklós.
Mint H ektor Trójának, 
Xjgy én Szigetvárnak 

Erős őrzője voltam 
M utattam  pogánynak 
Hogy nagy Jehovának

Kedves szolgája voltam , 
És előbb éltem et 
Hogysem hívségemet

Testemből kibocsáttam .

A „Török áfinm1 ellen való orvosság“ bevezetéséből :

Cyrus király, mikor Kroesusra1 2 Sardis városát v ita tta3 
volna, azt írja a história, a városnak megvételekor egy vitéz 
magára a Kroesus királyra akadván s nem tudván ki légyen, 
meg akarja vala ö lni; Kroesus király fia, aki egész életében 
néma vala és soha egy szót azelőtt nem szólhatott vala, ott 
találkozván akkor lenni az atyja mellett, látván veszedelmét 
atyjának, megszólala a vitézhez, mondván nek i: Ne bántsd 
a királt. Vájjon nem hasonló-e az én mostani felkiáltásom, 
édes nemzetem, tehozzád? Látok egy rettenetes sárkánt4 mely 
méreggel, dühösséggel teli, kapóul és ölében viseli a magyar 
koronát; én csaknem mint egy néma, kinek semmi professióm

1 Áfium ( =  ópium) : hódító méreg.
2 Lydia királya ; Cyrus perzsa király legyőzte és elfogta.
3 Vívta.
4 T. i. a törököt.

9 *
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a mesterséges szólásra nincsen, felkiáltok mindazonáltal, ha 
kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkánt, kiáltván : 
Ne bántsd a magyart! Szegény magyar nemzet, annyira jutott-e 
ügyed, hogy senki ne is kiáltson fel utolsó veszedelmeden? 
hogy senkinek ne keseredjék meg szíve romlásodon? hogy"senki 
utolsó halállal való küszködésedben egy biztató szót ne mondjon? 
egyedül legyek-e én őrállód, vigyázod, ki megjelentsem vesze
delmedet? Nehéz ugyan ez a hivatal1 2 nékem, de ha az Isten az 
hazámhoz való szeretetet reám tette, íme kiáltok, íme üvöltök : 
hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő 
tűz ! fmé tudománt tészek előtted, nagy Isten, mindent, akit 
tudok, kikiáltok, hogy éntűlem elaluvásomért nemzetem vérét 
ne kérd elől, amint megfenyegettél a nagy Ezekhiel prófétával: 
„Venientem gladium nisi annunciaverit speculator, animarum 
quae perierint sanguinem de manu eius requiret Dominus“2. ..

Magyarok, tinéktek szólok. Ez a rettenetes sárkány, 
a török, Váradot, Jenőt tőlünk elvette, sok ezer magyar lelket 
rabságra vitt, sokat a kardnak élivei emésztett m eg; Érdéit, 
koronánknak egy legszebbik bogiárát felprédálta, zavarta, 
fejedelmét eltiporta, gázolja nemzetünket, országunkat, mint 
egy erdei kan a szépen plántált szőlőt. Kérdezkedjetek mostan 
egymástól, kit illet ez a veszély, kit fenyeget ez a háború? 
Ha feltaláljuk azt tiszta elménkkel, hogy ez nem mi nyava
lyánk, ámbár hallgassunk, bízzuk másoknak discretiójára 
oltalmunkat. De ha az oktalan állatok a magok barlangjoknak 
bántódásáért, a magok kölyköknek elviteléért készek a halált 
szenyvedni : mennyivel minékünk inkább, kik dicsőséges magyar 
vérnek maradéki vagyunk, az mi atyánkfiáiért, atyáinkért, 
anyáinkért, feleségünkért, gyermekünkért, hazánkért meg kell 
indulnunk, halálra is, ha kévántatik, mennünk, mégis legalább 
bosszút ezen a dühödt eben állanunk...

Gondolom, hogy itt mondja valaki : mind igaz ez, de mi 
magunktól elégtelenek vagyunk magunk oltalmára. Ügy vagyon 
az, meg kell vallanunk, a török erejéhez képest mi csak nyomo
rultak vagyunk; de viszont ez a gondolkodás is . nem kicsint 
árt nékünk, valaminthogy régenten görögöknek ártott, mikor 
a persiaiakkal conferálták a magok erejét, ez a gondolkodás 
igen mélyen vala őnálok begyökerezve, úgy annyira, hogy mi
kor a persiaiak valamelyik részére Görögországnak hadat 
indítottak volna, az többi görögök szerencséseknek tartják vala 
magokat, ha azonban békével maradhatnak vala. így lévén, 
persiaiak a görögöket mind elgázolák, míg az elkerülhetetlen 
kételenség avagy desperatio úgy annyira görögök szívét nem

1 H ivatás.
2 H a az őrálló lá tja  joni a fegyvert s nem ad jelt, az elveszettek 

vérét tőle kéri számon az Ür.
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keményítette volna, hogy Xerxes király ellen, amely annyi 
százezer embert hoz vala, kevés ezerrel ellentállának és annyira 
megverék azt a számlálhatatlan sokaságot, hogy szégyennel, 
gyalázattal kelle a királynak visszafutni. . .

Zrínyi Miklós gróf 1620 május 1-én született Ozaly várában. 
Atyja Zrínyi György, anyja Széchy Magdolna. 1636-ban nyolc 
hónapol töltött Olaszországban. 1646-ban írta eposzát. A török elleni 
legfényesebb katonai sikere az 1664. januári hadjárat. Ez év novem
ber 18-án halt meg vadászaton. Török áfium c. művét 1660-ban 
írta, de ez csak halála után 40 évvel jelent meg (1705).

ZRÍNYI m ik l ö s .
Ez időszaknak legnagyobb, sőt az egész magyar iroda

lomnak egyik legnagyobb költői lángelméje: ZRÍNYI 
MIKLÖS gróf, a hasonló nevű szigetvári vértanú déd
unokája. Hatásosan példázza azt az igazságot, hogy a 
valódi költői tehetség egyrészt mindenestől benne gyöke
rezik saját korában, másrészt kinő abból és értékei minden 
időre érvényesek.

Horvát- eredetű főrangú családból szárma
zott. Korán árvaságra jutott, de pályája fényesen 
indult. Nyolcéves korában már zászlósúr, egyetemi tanul
mányait Pázmány irányítása szerint Gráeban és Réesben 
végezte, ifjan megismerkedett Itália klasszikus földjével, 
régi és egykorú irodalmával s a megújhodott katolicizmus 
világközéppontjával. Huszonhatéves korában ő is, mint 
legtöbb őse, Horvátország bánja lett. Nőül vette Draskovics 
Euzébiát. Ekkortájt volt közéleti tekintélyének, emberi 
boldogságának, költői alkotó kedvének tetőpontján. De a 
boldog évek hamar elröppentek. Felesége meghalt, nem
zete sorsa egyre reménytelenebbé, az uralkodó ház poli
tikája egyre magyartalanabbá lett. Zrínyi új családi kört 
alapított ugyan, második nejétől, Lobi Zsófia bárónőtől 
gyermekei is születtek, — de országmentő nagy becs
vágyát megbénította a „sors bona“ hiánya, a Habsburg- 
világpolitika nemzetellenes célzata. Úgyszólván a maga 
egyéni erejéből folytatta a küzdelmet a török hatalom 
terjeszkedése ellen s hadvezéri sikerei Európaszerte örömet 
és csodálatot keltettek mindenfelé, csak saját uralkodójá-

Élete
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nak hivatalos katonai és politikai vezérkara nézte őt 
gyanakvással, irigységgel és gáncsolta el nagy terveiben. 
Keserű tapasztalatai megváltoztatták államférfiúi világa 
nézetét, s lia egy vadászaton el nem pusztul, bizonyára ő 
lett volna a nemzeti elégületlenség vezére. Ezt az örök' 
séget Wesselényi Ferenc nádor vette á t;  halála után ki- 
tudódott az összeesküvés; Zrínyi Miklósnak a testvér- 
öccsét, Pétert is vérpadra juttatta az összeesküvésben való 
részessége.

Főművében, a z O b s i d i o  S z i g e t h i a n a  
(Szigeti veszedelem, Zrínyiász) c. eposzban, meg

nyilatkozik Zrínyinek egész egyénisége: nemcsak a költő, 
hanem az államférfi és a hadvezér is. Családi hagyományai 
és iskolai nevelkedése egyaránt arra tanították, hogy a 
Hahsburg-dinasztiához és a katolikus egyházhoz van 
hozzákötve Magyarország állami boldogulása. E boldogu
lásnak a legfőbb eszközét pedig a katonai vitézségben, 
Isten és a király fegyveres szolgálatában látta. Ennek a 
vallási és politikai világnézetnek eszményi példával való 
igazolása: a Szigeti veszedelem.

A tizenöt énekből álló hősköltemény 
tartalma röviden ez : Isten megharagszik 

a magyar nemzetre, mert ez hálátlansággal viszonozza az 
ö  sok jótéteményét; sok bűne között egyik legsúlyosabb 
a vallási tévelygés. Büntetése vesszejéül a török szultánt 
választja ki Isten, és Magyarország ellen ingerli. Szigetvár 
kapitánya, Zrínyi Miklós, imádságban ajánlja fel magát 
a nagy harc áldozatául és Isten megengesztésének esz
közéül. Kérését teljesíti az Űr és tudatja Zrínyivel a reá 
váró hősi halált, amely neki megdicsőülést, nemzete szá
mára pedig Isten bocsánatát jelenti. A hősies várvédelem 
végén Zrínyi és vértanuságra elszánt vitézei kirohannak 
az ördögöktől támogatott ellenségre, Zrínyi saját kezével 
öli meg Szolimánt, de egy távolról célzott golyó Zrínyit 
is földre teríti. A várvédők mindnyájan elesnek s leikeiket 
angyalsereg viszi az Űr trónusa elé.

Ez az eposz elsősorban a diadalmas 
katolicizmus szellemének a vetülete, Tassó 

Megszabadított Jeruzsálemének fiatalabb testvére; a szi-

A  Sz. v. 
méltatása

A Sz. V. 
tartalma

Eposza
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getváriak küzdelme is keresztes háború, hiszen Jézus 
nevében folyik ugyanazon ellenség : az iszlám ellen. 
Egyúttal azonban a magyar hazaszeretetnek, a nemzeti 
megváltásnak a hőskölteménye is.

Tárgya látszólag nem alkalmas eposzi feldolgozásra, 
hiszen egy aránylag jelentéktelen vár védelméről van szó 
s még hozzá el is pusztul a vár. De a mű alapeszméje a 
fenség magaslatára emeli a kisszerűnek látszó tárgyat: 
Szigetvár kapitányának magatartásán a nemzet sorsa 
fordul meg, Zrínyi érdeméért Isten a magyarságot kegyel
mébe fogadja.

Ezt a nagyszerű alapeszmét olyan eposzi „machina“ 
hordozza és szemlélteti, amely nem puszta ékítmény, nem 
holmi üres írói fogás, hanem a szerző vallásos élő hitéből 
nő k i : Istennek, Krisztusnak és az angyaloknak a sze
repe összhangban van a keresztyén (katolikus) egyház 
tanításával. (Mindössze egy-két pogány mitológiai elem 
csúszott be az óklasszikai mintákból.)

A jellemek mesterien vannak rajzolva. A magyar és 
a török hősök (Zrínyi, Deli Vid, Farkasies, Alapi, Radivoj, 
Juranies — Szolimán, Delimán, Demirhám) még mikor 
egyformán vitézek is, más-más fajnak, éghajlatnak, vér- 
mérsékletnek a képviselői. A harcok leírásában a költő 
anakronisztikus módszert alkalm az: nem tömegharcokat, 
hanem többnyire párviadalokat mutat be, mert a régi 
nagy minták ilyen irányban fejlesztették ki az eposzírói 
gyakorlatot. Tassoból és A^ergiliusból sok motívumot, sőt 
egész epizódot is átvesz, de szerves alkotórészként illeszti 
be őket a cselekvény egészébe. Szolimán halála módja 
meggyőzően bizonyítja Zrínyi költői tudatosságát és me
részségét.

Az eposz nyelve érdes, verselése (négy rímű alexan- 
drín-sor: Zrínyi-strófa) nehézkes, ritmusa szabálytalan. 
Kellő műgondra nem is volt ideje a költőnek, de különben 
is a zordon erő jellemzi az ő egyéniségét, nem a kellem. 
Ez a főoka, hogy másfél évszázadon át hatás nélkül maradt 
ez az eposz; népszerűtlenségének másik oka volt Habs
burg-párti és törökellenes célzatának elévülése a Thököly- 
Rákóczi-szahadságharcok alatt és után. Maga a költő
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is meghazudtolnak érezte élete végén eposza célzatát, 
tehát a Zrínyiász úgysem lett volna alkalmas politikai köz
vetítő többé a költő és nemzete között. Másfél évszázadnak 
kell majd eltelnie, hogy egy fejlettebb ízlésű nemzedék a 
korszerű (politikai, vallási) célzatokon felülemelkedve, a 
művészi örök értékeket vegye benne észre s beiktassa a 
Zrínyiászt a közönségnevelő remekművek sorába.

Zrínyinek lírai költeményei is vannak: 
az egykorú olasz pásztorköltészet (Marino) 

modorában írt nehány idill, egy pár elégia, nehány epi
gramma. Eposza is, idilljei is a b a r o k k  névvel jelölt 
ízlésirány termékei. (Lásd a jegyzetet.)

Prózai munkái is m aradtak: hadtudományi fejtege
tések Macchiavelli nyomán, történetböleseleti kísérlet 
Mátyás királyról, és egy lángoló hevű szózat a törők 
„áfium“ ellen, Magyarország önvédelmi úton való fel
szabadításának programm ja.

Mint a Zrínyiász utánzatát, megemlítjük LISTIUS 
LÄSZLÖ gróf krónikaszerű költeményét a „M o b á c s i  
v e s z e d e l e  m“ -ről. Balassa-strófákban van írva, tizen
három énekre terjed.

Jegyzet. A barokk névvel jelölt ízlésirány a XVI. század 
közepétől kezdve gyors elterjedést vett az európai építészet, 
szobrászat, fesztészet és költészet terén. Két elem összeolvadá
sából keletkezett: az egyik a renaissance-művészet antik 
ízlése, a másik a felocsúdott katolicizmus rajongó hitbuzgalma. 
Ez az utóbbi elem igyekszik átlelkesíteni, mintegy erőszakosan 
is magához idomítani az előbbit. A renaissance-stíl derűs nyugal
mát a pátosz forró levegőjével füti át, mozgalmasságot visz bele,' 
ezért csavarosra változtatja az épületek oszlopait, meggörbíti 
az egyenes vonalakat, zsúfolja a díszítéseket, hogy ezek erős 
izgalmakat keltsenek a szemlélőben, részint a boldog elragad
tatás, részint a hátborzongató megdöbbenés érzelmi állapotát. 
Ahol a két főalkotórész egyensúlyban tudott maradni, a barokk
ízlés nagyszerű termékeket hozott létre, nemcsak a képző
művészetekben, hanem a költészetben is. Ennek a jobb értelem
ben vett, felsőbbrendű barokknak legkiválóbb magyar irodalmi 
jelentkezése : a Szigeti Veszedelem. A szigeti Zrínyi Miklós 
egyrészt az antik eposzok hőseinek testvére, másrészt azonban 
egyházának rajongó buzgalmú bajnoka : athleta Christi. Ez az 
utóbbi jellemvonás mintegy megtetézi, felfokozza az antik

Egyéb
művei
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eposzi hős teljesítő képességét; Zrínyi nem „elfogadja“ az 
isteni megbízatást, hanem mohó vértanúi vággyal előre ki- 
könyörgi; őt nem kell isteni küldetésének teljesítésére figyel
meztetni, vagy éppen nógatni, mint időnként pl. Odysseust 
vagy Aeneast.

A barokk-stíl alkotóelemeinek egyensúlya azonban gyakran 
megbillen, a lényeg háttérbe szorul, a díszítés cifraságai válnak 
főcéllá, a pátosz elveszti őszinteségét. Ez az alsóbbrendű barokk 
nem tud megbirkózni a szerkezet belső törvényszerűségének 
követeléseivel s a költészetben is a mesterkéltségnek különféle 
nemeit honosította meg : az idill-műfaj „naivitása“ gyakran 
csak szenvelgés, a nyelv és verselés fölösleges cicomára törek
szik (pl. „ekhós“ vers, cikornyás próza), a vallásos extázis leple 
mögött — tudatosan vagy öntudatlanul — alantasabb érzéki 
gerjedelmek lappanganak. — Az alsóbbrendű barokk-ízlés 
jellegzetes magyar képviselője Gyöngyösi István.

a) Zrínyi M. : Szigeti Veszedelem. Olcsó K vt. — Ugyanaz szemelv. 
Magy. Kvt. — Zrínyi M. : A török áfium. Magy. K vt. 1901.

b) Széchy Károly : Gr. Zrínyi Miklós. I—V. köt. 1896— 1902. — 
Négyesy László Zrínyi-kiadásának bevezetése és jegyzetei. —- Arany 
János : Zrínyi és Tasso. (Arany prózai dóig.). — Thurv József : A Zrí
nyiász. írod.-tört. Köziem. 1894. — Beöthy Zsolt : A Zrínyiász m agya
rázatához. Irodalom történet 1913.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN.

Murányi Vénus.

Wesselényi szerelmes ábrándozása Széchy Máriáról, kit még
soha nem lá to t t :

. . .Az magos M uránban m inthogy egyéb m adár 
Fülemüle, kis csíz s tenglic ritkán jár,
Hanem fecskékkel zeng az kikelet s az nyár,
Az kiknek serege téli üdőt nem vár :

Az többivel együtt én is o tt repesnék,
Asszonykám házánál végre helyt keresnék,
Piros hajnal előtt felkelni sietnék,
Valami módocskát örömömre lesnék.

Nem óhajtanám  o tt H ybla1 édes mézét,
Sem am bróziának kévánatos ézét,
Hanem  várnám , hova öntik mosdóvizét,
Melyben förösztötte szép orcáját s kezét.

Erre sietséggel magam ereszteném,
F árad t szárnyacskám ot benne föröszteném,
Apró lábaim ra sárj á t függeszteném,
A jtajánál fészkem abból építeném.

1 Méhekkel népes hegy Szicíliában.
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Hálóháza körül tovább is lest hánynék,
Alkalmatosságot az üdőtől várnék ;
Fecske volnék akkor, házában is járnék,
Míg egy nehány szálat hajából találnék.

Azzal pohítanám  özvegy kis fészkemet 
S nyugosztanám  ra jta  kedvesen testem et,
V iradtát sem várnám , felvetném szememet,
Hajnallal kezdeném hangos énekemet.

Fárasztanám  ezzel mindaddig torkom ot,
Yalamíg érezném elbágyadásomot,
Mikor nem vihetném  m ár tovább nótám ot,
H áza elejében ejteném magamot.

Azonközben talám  házából kimenne,
Minthogy kárt nem tészek, kegyetlen nem lenne,
Inkább bágyadtságom  megszánná s felvenne,
Híves cellájában éledésre tenne.

Azonban követem, ha hazaérkeznék,
Asszonykám felőlem mikor értekeznék,
Ha igazán szeret, tudom , fohászkodnék 
S hogy velem lehetne, arról gondoskodnék.

B ágyadt fecske akkor m egújulást vennék,
Cserélt ábrázato t magamról letennék,
Minemű most vagyok, ham ar olyan lennék,
Mint porából Phoenix, új életre kelnék.

Nem lehetséges ez : várnod kell üdőktől,
Már is viseltetik hajód jó szellőktől,
J u t ta t  szép térségre az éles rögöktől,
S elválnak napjaid az régi ködöktől. . .

Szép példája a lírai „betét4‘-nek : nem nélkülözhetetlen 
része a cselekvénynek, de magában véve, mint lírai sóvárgás, 
igen sikerült.

A Porából megéledett Phoenix.

Kemény János, II. Rákóczy György lengyelországi szeren
csétlen hadjáratának fővezére, a tatárok fogságába esik.

. . .G y ü jtn e k  azért öszve számos míveseket,
De nem karm asinnal bánó mestereket,
Sem selyem- s szkófiom-bocsátó kezeket,
Hanem vasforgató erős Bronteseket.

Melyek m intha jö ttek  volna az Aetnából,
Vulcánus mívének szennyes barlangjából,
Most is füst gőzölög némelyik szájából,
H atan  állnak elő kovácsok számából.

Vaspor szennye ülte hízott pofájokat,
Szenek pozdorjája füstölte nyakokat,



Sok szikra csipdeste fe ltű rö tt karokat, 
Egy-egy pöröly telte béfogott m arkokat.

R itku lt a szakállok csapdozó tüzekkel, 
Éktelen homlokok pörzsöllett szemekkel, 
Orcájok varasult gyakor égésekkel, .
Merő félördögök kormos személyekkel.

De mint óriások tem érdek tagokkal, 
Hegyeket bírnának emelni vállokkal, 
Labdaként játszatlak az üllő vasakkal, 
Mindent végbevisznek erős m unkájokkal.

Száz font vasat adnak kezében ezeknek,
A Kemény számára melyet készíttetnek, 
Lábára ily gyenge lábszíjat fűzetnek, 
Elkészítésében azok is sietnek.

Azért a nagy fúvók kezdenek szelelni, 
Azoknak Eurusa tüzet is nevelni,
Magát vélnéd itten  Y ulcánust mívelni, 
Gyclops-társaival a pörölyt emelni.

Felgerjedvén a tűz, a szikrák ropognak, 
Hévül a vas, arról a rozsdák pattognak,
Az erős kovácsok m ellettek forognak, 
K ezdett munkájokhoz serénységgel fognak.

A fúvó gégéje körül szít ez tüzet, 
Pem ete-botjával az h in t reá vizet,
A verő pörölyhöz készít némely kezet,
Fogók szájától falt vasat némely vezet.

H ajnalszínt m u ta t m ár a vas setétsége, 
M egpirosította a tűz melegsége,
Minden mocska, szennye, rozsdája leége, 
Engedelmeskedik lágyúlt keménysége.

Zúgnak a pörölyök felemelt kezekben,
Ü ti kiki, lehet mennél erősebben,
A munka és a tűz hevíti testekben,
A repülő szikrák dongnak a műhelyben.

H unyt a nap, setéte van az éjtszakának, 
Fényes tüze látszik akárm ely szikrának, 
Mondanád a m űhelyt lángozó Aetnának, 
Azhol a nagy vason ezek kalapálnak.

Üstökös csillagot minden ütés csinál,
Sok ugrosó szikla szökdécsel a kohnál,
Tüzes lidérceket éjjel ha ki tanál,
I t t  minden fuvallás több szikrát ád annál.

Öt részből áll a vas, melyet kalapálnak, 
H ajto ttak  m ár egyet a jobbik szárának, 
Sűrőn jár a pöröly, m ajd m ást is csinálnak. 
Készül abroncsa is karikák pántjának.
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Mind az öt darabot m ár öszve kötötték,
Suhog rajtok  a víz, mellyel megöntötték,
Vége van a műnek, a pörölyt letötték,
Izzadt homlokokat s nyakokat törlötték.

Igen szép, szemléletes, festői leírás. De a leírás is csak 
járulékos, díszítő eleme, nem szerves része az eseményes költői 
műfajnak. A Brontes, Aetna, Eurus, Vulcanus, Cyclops szavak 
mutatják, hogy Gyöngyösi szívesen aknázza ki az óklasszikai 
költészet képzetvilágát.

Példa arra, hogy az egyrímű strófa szószaporításra, kere
settségre, ú. n. kín-rímekre csábítja, sőt kényszeríti a bravúros 
verselésű Gyöngyösit :

Érzi Eger, H atvan, Szolnok, Vácz és Heves,
Fegyvered élétől hány török test eves,
É let nélkül m aradt m iattad  nem kévés,
Kiknek nem kell többé az reggeli leves.

(Murányi V. I. 63.)

És az szarvas u tán  sietnek szaporán,
E lm arad a Tacskó nyomozza csak porán,
Az agarak pedig utolérik korán 
És sebet is tesznek annak a tom porán.

(Csalárd C. II. 130.)

Gyöngyösi István 1629-ben született, talán Radváncon (Ung 
megye), Sárospatakon tanult. 1664-ben került Wesselényi Ferenc 
nádor udvarába, később az Andrássy-család jogtanácsosa lett. 
Első felesége : Baranyai Ilona, a második Görgei Judit.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN.
Azalatt a másfél évszázad alatt, míg Zrínyi eposza 

úgyszólván ismeretlenül lappangott, a magyar olvasó- 
közönség túlnyomó többsége Zrínyi szerencsés kortársá
nak : GYÖNGYÖSI ISTVÄN-nak a verses műveit tüntette 
ki magasztaló elismerésével.

Gyöngyösi a Felvidéken született s ott élte 
le hosszú életét. Kiváló jogi tudása és alkal

mazkodó egyénisége mint embert is közkedveltté tette. 
Ügyvédből és főurak bizalmas alkalmazottjából Gömör 
megye táblabírájává, követévé, végül alispánjává lett. 
Nagy családja volt, szép öregséget .ért, hetvenötéves korá
ban halt meg. Jó magyar ember volt, szerette hazáját, de

Élete

nem azzal a tragikus komolysággal, mint Zrínyi: a körül
mények nyomása alatt vallását is, politikai pártállását is
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(ez utóbbit többízben) megváltoztatta, — viszont éppen 
ezzel az alkalmazkodó jellemével tudott hasznára lenni 
megyéjének, súlyos időkben.

Fiatal korában nem foglalkozott költe
mények írásával. 1664-ben lett Wesselényi 
Ferenc nádor „komornyikja“ , vagyis titk á ra ; gazdájának 
kívánt kedveskedni első költői művével: a M á r s s a l  
t á r s a l k o d ó  M u r á n y i  V é n u s -  sál. Márs =  
Wesselényi, Vénus =  Széchy Mária, a téma: egybekelésük. 
Széchy Mária Murányvár egyik parancsnoka volt az erdélyi 
fejedelem pártján, Wesselényit a Habsburg-király e vár 
elfoglalására küldte. Az erős vár ellen aligha sikerült 
volna az ostrom, de a daliás férfiba beleszeretett Murány 
úrnője, alattomban beeresztette őt és katonáit a várba s ő 
maga feleségül ment hozzá.

Íme, itt is várostrom a költemény tárgya, mint a 
Zrínyiászban, de Gyöngyösi nem bírja eposzi jelentőségre 
emelni, szerelmi kaland marad az, semmi egyéb. Pedig 
Gyöngyösi is megpróbálja az eposzi esodás elem alkal
mazását, csakhogy az ő olimpuszi görög istenei régen 
hitelüket vesztett bábok s szerepeltetésük néha lélektani 
képtelenség (pl. Wesselényi és Mária látatlanból lesznek 
szerelmesek egymásba — Cupido nyila á lta l!). Művészi 
szerkezetnek nyoma sincs, az eseményeket időrendben 
beszéli el a költő, ötletszerűen megszakítva azokat elmél
kedésekkel és érzelmes lírai részletekkel.

Még két ugyanilyen epikai munkát írt 
Gyöngyösi : a  P o r á b ó l  m e g é l e d  e t t  
P h o e n i x - et és az „A z k i  r é g e n  f e g y v e r t  
f o g o t t  h a z á j á é r t “ kezdetűt. Amabban Kemény 
Jánosnak Lónyai Annával, emebben Thököly Imrének 
Zrínyi Ilonával való házassága a főtéma. Ugyanolyan 
krónikaszerű, kezdetleges szerkezet, ugyanolyan szervet
len elhelyezésű elmélkedések és ugyanolyan szép, meleg 
érzelem-festések jellemzik ezeket is, mint a Murányi 
Vénust.

Van még Gyöngyösinek egy vallásos tárgyú hosszabb 
költeménye: a R ó z s a k o s z o r ú ,  egy erkölcsi cél
zatot színlelő erotikus munkája : a  C s a l á r d  C u p i d o ,

Egyéb művei

A Murányi 
V énus
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egy Eszterházy Pált magasztaló költeménye (címe: 
P a l i n - ó d i a  =  visszaéneklés, vagy: megismételt ének) 
és egy görög regény (C h a r i c 1 i a) verses átdolgozása.

Gyöngyösi hosszú időn át tartó óriási nép
szerűsége rávilágít az akkori magyar olvasó

közönség ízlésének fejletlen voltára. A legtöbb olvasónak 
nem volt érzéke a költői alakítás lényege iránt, nem 
törődött a téma eszmei megalapozásával, a jellemzés és 
szerkezet minőségével, sőt talán még kedvükre valóbb 
volt a kényelmes, szájbarágó bőbeszédűség, mint a művészi 
tömörség, — a magyaros ritmus és a csengő rímjáték tette 
rájuk nézve széppé a költeményt. Ezt pedig Gyöngyösinél 
csakugyan megtalálták olyan mértékben, mint Arany 
Jánosig senki másban. Alexandrinusai kellemes folyásúak, 
szabályos sormetszetűek, stílusa jóhangzású, leírásai szí
nesek, lírai betétei pedig az igazi költőiség varázsát érez
tetik. Van valami bókoló, udvarló jelleg Gyöngyösi egyé
niségében ; rendszerint özvegy férfiak és asszonyok szívé
nek másodvirágzását szereti énekelni és benne magában 
is van valami az öregedő férfi rejtett, dekadens érzéki
ségéből. Nemcsak tanítványa, hanem bizonyos tekintetben 
lelki rokona is Ovidiusnak. Irodalomtörténeti főérdeme 
az a termékenyítő hatás, melyet a magyar költői nyelv 
fejlődésére tett.

Mint Zrínyit Listius, úgy utánozta Gyöngyösit 
KÖSZEGHY PÄL ( B e r c s é n y i  h á z a s s á g a ) ,  meg
énekelve urának, Bercsényi Mikló; grófnak házaséletét; 
a Gyöngyösi modorában írt munkának nem költői, hanem 
korrajzi szempontból van ránk nézve értéke.

a) Gyöngyösi I. : Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról. 
Olcsó K vt. 1884. — Porából megéledett Phoenix vagy Kemény János 
emlékezete Magy. K vt.

b) Arany János : Gyöngyösi István. (Arany prózai dóig.) — 
Badics Ferenc kétkötetes Gyöngyösi-kiadásának (1914— 1921) be
vezetése és jegyzetei. — Badics F. : Megoldott problémák Gy. I. élet
rajzában. 1928. — H orváth  János : Barokk-ízlés irodalm unkban. N ap
kelet 1924. — Nagy László : Gyöngyösi és a barokk. 1929.

írói
jelleme
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KURUC-KÖLTÉSZET.

Óh keserves gyászban. . .
Óh keserves gyászban öltözött szép hazám,
Lenne m ár érette koporsó én házam,
Csak mi jó t tehetnék
Véled egyetemben kedves édes hazám !

Ja j ! soha nem hittem , hogy ez időt érjem, 
Szomorúságunknak epedését nézzem,
Lelki rabságomnak
H ütért üldözését nem hittem , hogy lássam.

Bezzeg jól járának, akik meghalának,
Az döghalál m iatt elragadtatának,
Lelki csendességben
És igaz vallásban m ert ők kimulának.

De jaj lészen nékünk, jaj m aradékinknak,
Mert vagy engednünk kell az bálványozóknak,
Vagy halált szenvednünk, —
Ez lész en ju talm a igaz vallásunknak.

Csudáltam  m ár régen az idő forgását,
Mert soha nem lá ttam  ily szomorúságát,
Az m int m ostan látom,
Hogy mind az egész föld m ajd siratja m a g á t . . .

Hom ályban já r a nap, vagyon nagy sötétség,
Mert m ajd következik az lelki sötétség ;
Isten igéjének
Lámpása elalszik, lesz szörnyű sötétség.

Ez lészen az idő, kiről Krisztus mondja,
Hogy mikoron eljön ítélet napjára,
Oly nap vakság lészen,
Hogy hü te t ez földön nem fog találnia.

R ettenetes lészen az ő jövetele,
Az hitetleneknek lész rémülésére,
H íveknek öröme,
Trom biták zengése, mennybemenetele.

Rövidítsd meg azért Isten az napokat,
A választo ttakért m utasd ki zászlódat,
Ne essünk kétségbe, —
Jövel ham ar, jövel, lássuk jóvoltodat 1

Tartsd meg igaz hitben gyarló fiaidat,
Oltalmazd veszélytől gyenge juhaidat,
Uram, Jézus Krisztus,
Hívséges pásztorunk, légy vezérünk.

E jeremiád első strófája mutatja, hogy a költő mennyire 
egynek érzi vallása és hazája baját. A költeményt hét versszak 
kihagyásával közöljük.
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Csínom
Csínom Palkó, Csínom Jankó 
Csontos kalabérom ,1 
Szép selymes lódingom,1 2 
Dali pár pisztolyom.

Nosza ra jta  jó katonák 
Igyunk egészséggel !
Menjen táncba ki-ki köztünk 
Az ő jegyesével.

Ne bánkódjék senki köztünk, 
M enjünk az Alföldre,
M egrontatik . kezünk által 
Az labonc ereje.

Palkó.
K icsirázott eb-agyara 
Az m agyar cipóra,
De megváslik foga bele, 
Lészen még oly óra !

. . . P atyo lat az kuruc, 
Gyöngy az felesége,
Hetes vászon az laboncság 
Köd a felesége.

Nosza, teh á t hadnagy uram, 
Dúljuk fel jószágát,
Mind ellenségünknek 
H ajtsuk  el m arháját !

Szabad nékünk jó katonák, 
Tisza-Duna közi,
Laboncságnak m ert nincs sohult 
O ttan  semmi közi.

Daru-lábú, szarka-orrú 
N yom orult németség ;
F u t előttünk — retteg  tőlünk, 
Nyom orult nemzetség !

Görbe hátú , m ert lenyom ta 
Füstös m uskotéra,3 
E lfáraszto tt —  elbágyasztott 
Dióverő pózna . . .

H a ránk tám ad, az pénziért 
Vágd be az a jta já t,
Fúrd meg az hordóját,
Idd meg mind a borát.

Az parasztem bernek 
Fogd meg az szakállát, 
H ajtsd  el az m arháját,
Verd pofon őmagát.

Az laboncság takarodjék 
Nemes országunkból,
Hogy végtire szalag-szíjat 
Ne vágjunk hátából.

E költemény 39 versszakra terjed ; mi 12-őt közlünk.

Nyalka kuruc.
Hol vagy te most, nyalka kuruc 
Ki oly voltál, m int a szép strucc? 
Talán ez világból kifutsz,
Míg te az hazádban be ju tsz .... 
N yalka kuruc !

Szegény em bert szidtad, verted, 
Nemes em bert nem böcsülted, 
Senki személyét nem nézted,
A jövendőt nem gondoltad 
N yalka kuruc !

F á jha t szíved túlsó földért, 
Dunán túlfelől országért,
Télen rendelt kvártélyodért, 
E lhagyott, szép asszonyokért — 
Nyalka kuruc !

Szaladj kuruc, jön a labanc ! 
Látod : büdös, lompos német 
H idd el megdöf, ha elérhet, 
Dragon-végre ha vethet — 
N yalka kuruc !

Hol van hosszú, pántos kardod? 
Majd tízfontos, csattos forgód? 
Kócsagtollas, prémes csákód? 
K ő-ütötte nagy pallosod? 
Nyalka kuruc?

Párduct, fakast most hol var
ra ts z ?

K acagányokat hol csinálszl? 
Mely vásárban lovat ugratsz, 
Kedved szerint azzal múlatsz? 
N yalka kuruc !

(A 3—6. versszakok kihagyásával közöljük.)
1 Karabély.
2 Tölténytartó , táska.
3 Muskotér (a francia mousque szóból) : kanócos puska.



Most jöttem Erdélyből. . .
Most jöttem  Erdélyből, Erdélyországából,
Lovastól, nyergestől, egy nyargalt szolgástól.

Szolgámnak a neve Hányd-el-vesd-el Gyurka,
Magamnak a neve : bujdosó katona.

Nem vétettem  semmit, az ég bizonyságom,
Még sincs maradásom, köztetek lakásom.

Szegény árva fejem nincs hová hajtanom ,
Szegény árva fejem nincs hová hajtanom .

\Elm ent az én uram  idegen országra,
Levelet Íra to tt, hogy menjek u tánna.

E lm ent az én uram  a török táborra,
Meggyászolom őtet fekete bársonyba.

Délig feketébe, délután veresbe,
H ajnalkor pediglen öltözöm fegyverbe.

Ülök paripára, jó lovam hátára ,
Ügy megyek utánna — nagy Törökországba. J

Riedl Frigyes a következő „kuruc“ költeményeket gondolja 
részben vagy egészben Thaly Kálmán szerzeményeinek : Eszter
gom megvétele, Ócskái Lászlóról való ének, Rákóczi búcsúja, 
Bezerédi nótája, Nagy Bercsényi Miklós, Balogh Ádám nótája, 
A kölesdi harcról, Német sas ver fészket, Újváriak dícséreti; 
Dunántúli bujdosó kurucok éneke. — Egyet bemutatunk ezek 
közül.

Ócskái Lászlórúl való ének.
Kurucok, kurucok, haj szegény kurucok,
Beh m egsötétedett ti fényes napotok !
Oh gonosz szerencse, óh keserves óra I 
Trencséni mezőnek vérrel borítója.
Sok ezren borultak o tt önnön vérekben,
Mások tán to rod tak  régi hívségekben.
Labanc m ár Ócskái, sok vitéz hadnagyi 
Átkozva siratják az ő lab an cság á t:
Verje meg az Isten állhatatlanságát I 
Kemény Beleznai serény Jávorkával,
Ama Bornemissza, híres Rácz Miskával,
Esküsznek Ú jvárban egym ásnak kezére,
Erős esküvéssel Ócskái vesztére.
„B á to r1 vérontásom  — történ jék  halálom,
Álnok árulónak bosszúját megállóm,
Álnok árulónak bosszúját megállóm !“
S nyárnak hévségében, ősz sűrű ködében,
K ergetik Ócskáit nagy kegyetlen télben.
Beleznai kétszáz labancát levágja,

1 Ámbár.
Zsigmond F. : A magyar irodalom története I. 10
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Pilátushoz küldi őket vacsorára.
Bornemissza véle gyakran kergetődzik,
Rácz Miska éjjel is o tt környül leskődik.
Jávorka pediglen paraszti ruhában 
Egynihány vitézzel csak bétör házában.
„H ej Ócskái László ! a nagy tobzódástó l!
Kelj föl im m ár — érted elgyöttünk Újvárból I 
Vérünk árulója, m ost add meg m a g a d a t!“
— Fölkele Ócskái, de fegyvert ragadott.
K iverik kezéből s úgy homlokon vágják —
Vér elborította mind a két orcáját.
Viszik már, viszik már, kötve paripára, 
N yargalton-nyargalvást — viszik m ár Ú jvárba.
Hogy v itték  a kapun, istrázsa k iá l to t t :
I t t  hozzák, i t t  hozzák az Ócskái Lászlót !
H adi szék bírái o tt egybegyülének,
Hitiszegő felett ők széket ülének. 
írjá tok  furérok, írjad sereg diák 
Vérveres ten tával a nagy szentenciát :
„Világ példájára feje elüttessék.
V árnak bástyájára  karóba tűzessék.
H add lássák mindenek : az lator m int jára,
Ki megszegvén h itit, tám ad t hazájára !“
Mikor rézdobokat m egütték az v á rtán ,1 
Mikoron az sípot m egfújták az bástyán :
Akkor az piacon álltak mind fegyverben, —
Kihozzák Ócskáit, vasakkal terhelve.
O tt felzöndülének vitézek, hogy lá tták  :
„ö ld  meg az árulót !“ Hozzá azt kiálták.
S ha fejét nagy ham ar hóhér el nem csapja,
Testét vitézlő rend ízekké szaggatja !
Föltűzék az fejét a bástya fokára,
Amely néz N yitrára, — egy nagy árbocfára.
Nagy fekete hollók sűrűn szálldosának —
S o tt környül kerengvén, ekkép károgónak :
„K ár, kár, kár, kár vala Ócskái Lászlónak,
Ilyen nagy vitéznek — lenni árulónak !
De nem kár, hazáját, vérit eladónak 
Szemeit kivájni, fekete hollónak I“
— Már Ócskái László m ásoknak nagy példa :
Gonosz árulónak így lészen halála !
Lelkeket világon szélvészek kergetik,
A zután pokolnak^ lángjára vettetik .
— E zt szörzék Ú jvárban, ezerhétszáztízben. . .  
Szegény m agyarokat segítse az Isten !

KISEBB KÖLTŐK. KU RUC-KÖLTÉSZET,
Ez időszak legtöbb költője a lira terén 

dolgozott. Majdnem mindnyájan Balassa Bá
lintnak, a magyar irodalom legelső nagytehetségű líriku
sának a tanítványai, de mesterüket költői érték tekinteté-

(Balassa I 
követői j

1 Őrhely.
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ben meg sem közelítik; csak utánozzák Balassa tárgy
körének hármas oldalát, főként pedig verselésmódját.

Legérdemesebb közöttük RIMAY JÄNOS, kit Balassa 
nagyrabecsült. Főtulajdonságai: vonzó, nemes jellem, 
alapos műveltség, verselő ügyesség, de költői eredetiség 
nélkül. Neki is, költőtársáinak (BENICZKY PÉTER, 
KOHÄRY ISTVÁN gróf, PETRÖCZY KATA bárónő) is 
az a bajuk, hogy sem vallásos, sem szerelmi ihletettségük 
nem tud költői szárnyalásra kapni, hanem elmélkedéssé, 
sokszor pedig száraz oktatássá válik.

A XVI. század folyamán is fel volt j a  kuniékor j 
dúlva hazánk lelki vonatkozásban is, de a 1 kazviszonyai 1 
XVII. század még bonyolultabbá és még nyomorúságo
sabbá tette a nemzet életét. Ama században a vallási 
ellentétet legalább nem mérgesítette el az államhatalom 
hivatalos erőszaka, most azonban a Habsburg-dinasztia 
fegyveres hatalommal üldözte a protestánsokat, vértör
vényszék elé hurcoltatta, vagy gályarabokul adatta el 
vezérembereiket; viszont a protestáns Erdélyben a többi 
felekezet szenvedett sérelmeket. Száz évvel korábban 
Tinódi még protestáns létére a keresztyének egyetértését 
sürgette a közös ellenség: a török ellen, most pedig már 
a katolikus magyarok legjobbjai is meghasonlott lélekkel 
nézték a bécsi udvar magyarellenes politikáját, az idegen 
katonaság garázdálkodását. . .  A sok szenvedés a költészet 
gyöngyszemeit is szokatlan gazdagságban termelte ki 
ezidőtájt, különösen a XVII. század utolsó harmadában 
és a XVIII. század első tizedében. A gályarabság meg
rendítő élményei adtak új táplálékot a vallásos lírának, 
melybe a katolikus papok elleni keserű gúny hangja is 
belevegyült. A Thököly és Rákóczi-szabadságharc nagy 
mozgalmai s a rájuk következő bujdosás évei pedig olyan 
gazdag politikai költészetet hoztak létre, hogy ennek nincs 
párja a magyar nemzet egész történelme folyamán. 
K u r u c k ö l t é s z e t  néven ismeretes ez 
s túlnyomó részben a magyar független
ségi vágy, katona-virtus és németgyűlölet adják a fő
motívumait, csak néha vág vissza gúnyosan a labanc 
káröröm ; a végső akkordok pedig a bujdosó keservét,

Kurucköltészet

10*
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vagy akasztófa-humorát tolmácsolják. A lírai költemé
nyeken kívül e p i k a i  termékek is keletkeztek egy-egy 
nevezetesebb eseményről, vagy jeles vezérről, többnyire 
rövid, balladaszerű költemények.

Elég sok szerzőnek a neve ismeretes ebből az időből, 
de a kuruc költészet legszebb, legjellegzetesebb darabjait 
névtelen szerzők alkották: a kurucköltészet igazában 
n é p k ö l t é s z e t .  Éppen ezzel a körülménnyel függ 
össze ennek a költészetnek egy nemrégen felmerült problé

m ája: a szövegek hitelességének a kér
dése. A kurucköltészet népi eredetű ter

mékei nem jelentek meg nyomtatásban, sőt kézirat is 
csak egy részüket őrizte meg, a többi szájhagyomány 
útján öröklődött át s jó másfél évszázad múlva kezdte 
összegyűjteni őket egy lángoló hazafisáqű ku tató : 
THALY KÁLMÁN. Nyilvánvaló, hogy ily hosszú idő alatt 
sokféle változáson mehettek át a versszövegek; sőt Riedl 
Frigyes meggyőződése szerint Thaly Kálmán a maga 
költői tehetségének némely alkotásait is közéjük rejtette 
e népköltészeti termékeknek. Az irodalomtörténet egy
előre nem tud biztos ítéletet mondani ebben a kérdésben; 
éppen a legszebb darabok váltak gyanúsakká. Sürgős fel
adat volna a kuruckori költemények szövegének szigorúan 
kritikai kiadása. Annyi azonban kétségtelen, hogy a 
kurueköltészet a legszigorúbb felülvizsgálás után is leg
gazdagabb emléke marad a magyar néplélek költői ere-

Ez időszak s z é p p r ó z á j a  egy
két közepes színvonalú fordításból áll. 

M a g e l o n a  h i s t ó r i á j á b a n  a lovagregény mű
faját szólaltatta meg magyarul TESSENI VENCEL. — 
HALLER JÄNOS H á r m a s  h i s t ó r i á j a  szintén 
olyanféle olvasmányt adott a közönség kezébe: az első 
részben V i l á g  b í r ó  N a g y  S á n d o r  életét, a második
ban a G e s t a  R o m a n o r u m  e. mesegyűjteményt, 
a harmadikban a t r ó j a i  h á b o r ú  történetét ültette 
át magyarra idegen mintákból. A magyar olvasóknak 
legjobban tetszett a középső rész, a maga apróbb mesés 
történeteivel.

jének.
Széppróza

A versszövegek 
hitelességének kérdése
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A d r á m a i  műfajt az ú. n. iskola- í Dráina 
drámák képviselik, amelyeket a tanulóifjú- I 
ság s az érdeklődő közönség okulására rendszerint pap
tanárok állítottak össze s diákok adtak elő. Legtöbbnyire 
a bibliából, a legendákból, vagy a történelemből vették a 
témát az iskoladrámák, a szerelem motívuma nem ju t
hatott szóhoz bennük, nők nem játszhattak a szereplők 
közt, a költői szempont háttérbe szorult az erkölesi célzat 
mellett, de legalább, ha szűkkörben is, példát adtak a 
színpadi előadás kollektív élményt nyújtó hatására, amely 
a közönségi tudatnak legbiztosabb ébrentartója. A protes
táns nagyobb iskolákban is voltak ilyen színielőadások, 
még inkább a katolikus intézetekben. A komoly tárgyú 
színdarabok mellett vígjátékok is kerültek előadásra. 
Példaként megemlítjük a C o m i c o - T r a g é d i a  e. 
„m oralitását, azaz olyan drámát, melyben egy bibliai 
történet kapcsán megszemélyesített erkölesi fogalmak 
(Virtus, Vitium, Igazság stb.) szerepelnek.

a) A kurucvilág költészete. (Szemelv.) Magy. K vt.
b) Arany László : A m agyar politikai költészetről. Bpesti Szemle 

1874. — Bajza József : A kuruc elbeszélő költészet ism ertetése 1906. —* 
Tolnai Vilmos : Kuruckori irodalm unk szövegeiről. Egyet. Phil. K öz
löny 1913.— Riedl Frigyes : A kuruc balladák. Irodalom történet 1913. — 
H arsányi István, Gulyás József és Simonfi János : A kuruc balladák 
hitelességéről. Sárospatak 1914.

ö ssz e fo g l a l á s .

Az előbbi időszak csak e g y  nagy költőt mondhat 
magáénak, de a protestánskori névtelen és szürke nevű 
írók seregének úttörő buzgalma nélkül nem vált volna 
lehetővé irodalmunk XVII. századi szép fellendülése, 
amely már több ponton eléri a művelt nyugati irodalmak 
egykorú színvonalát. Pázmány értekező és szónoki pró
zája, Szenei Molnár zsoltárfordítása, Apácai bölcseleti 
műnyelve és széleskörű tanügyi politikája, Zrínyi és 
Gyöngyösi epikai alkotásai, a kurucvilág népköltészete, 
mind az előbbi kor talajában gyökereznek, kifejlődésüket 
pedig részben ugyanazoknak az eszme- és ízlésáramlatok
nak köszönik, melyek az egykorú nyugateurópai nemzetek
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irodalmát áthatották. Különösen szembeötlő a barokk- 
divat gyors meghonosodása. Pázmány a retorika és dialek
tika formáit, Zrínyi az eposz műfaji keretét töltötte meg 
az új ízlés szűrőjén á t ; onáluk tehát a barokk-elv a mű
alkotás leglényegében érvényesül. Gyöngyösi inkább kül
sőségei iránt volt fogékony ennek az uralkodó kifejezés
módnak ; a renaissance-hagyományból az antik (pogány) 
mitológiát és az erotikus hajlamot tanulta el s ezt az 
érzékies szemléletmódot erőszakolta rá az ellenreformáció 
kedves témáira i s : a felfeszített Krisztus szenvedéseit 
idegborzongató naturálizmussal részletezi, Szűz Máriá
hoz pedig — mondhatni — a szerelmes versek hangján 
imádkozik.

A széppróza és a dráma még kezdetleges fokon 
vesztegel.

A közszellem vallásos ihletettsége utolsó nagy len
dületét éli ekkortájt irodalmunkban. Csak akkor indulhat 
el irodalmunk új virágzás felé, ha előbb sikerül új köz
ponti eszmét, egyetemes hatású vezérgondolatot kiérlelnie 
a maga számára. A nemzeti eszme, a hazafiúi lelkesedés 
lesz ez, de csak jó félévszázad múlva.



A HANYATLÁS KORA.





C SE R E I M IH Á L Y  H IST Ó R IÁ JÁ B Ó L .

Teleki Mihály1 álnoksága.

Mikor látná Teleki Mihály, hogy a magyar dolgokot nem 
promoveálhatja1 2 úgy, amint ő akarná, s amire a fejedelmet rá
venné is, Bánffi s Béldi kirontják a kezéből : elvégezé, hogy mind 
a kettőt leejtse lábokról, azután ő ülvén az első lóra, nem kérd 
tanácsot senkitől, hanem azt fogja cselekedni, amit akar. De 
mivel az a két úr egymást akkor igen érték vala, lehetetlen vala 
mind a kettőt egyszersmind elveszteni; azért szokott prakti
kájához foga, és gyűlölséget kezde hinteni közikbe, tudván azt, 
ha azokat egybenvesztheti, és egyiket a másikkal lenyomhatja, 
könnyebb leszen a másikat is utánna ugratni. Aminthogy épen 
úgy is Ion. Teleki azért külsőképen azt tétetvén, hogy minde- 
niknek igaz barátja, serénységéhez képest hol egyiket, hol a 
másikot, mind az udvarnál, mind házoknál gyakorta megláto
gatja, oly okosan mindazonáltal, hogy egyik is eszében nem 
venné, amit akarna. Azalatt hol Bánffi Dénes előtt vádolja 
B éldit: ,,Ihol — úgymond — uram, kegyelmed volna a feje
delem után elsőbb ember Erdélyben, ország generálisa, a feje
delem sógora, nagy famíliából álló úri személy, mégis ez a Béldi 
Pál nem akar kegyelmednek cedálni :3 az egész székely natio 
egészlen tőle hallgat,4 őt udvarolják, venerálják ;5 vigyázzon 
kegyelmed magára, mert mint én hallogatom, egyáltalában azon 
igyekezik, hogy kegyelmedet elveszesse . . Hol ismét Pálhoz 
menvén, és titkon hitet kívánván tőle, hogy senkinek, amit neki 
mondana, ki ne jelentené, azt kezdé mondani Béldinek : Noha 
nekem Bánffi Dénes sógorom, mindazonáltal kegyelmedhez 
régi kötelességem lévén, el nem tagadhatom, mert Bánffi Dénes 
régólta praktikálódik azon, hogy kegyelmedet a fejedelemmel 
megfogassa, és noha ő vágy az erdélyi fejedelemségre, azért is 
jártatja alattomban a német császár udvarát, hogy a portától 
elszakassza Erdélyt és német directiója alá ejtvén, magát tegyék 
fejedelemnek; mégis hogy ki ne tudódjék dolga, a fejedelem

1 Apafi Mihály erdélyi fejedelem nagy befolyású tanácsosa.
2 Előmozdít, irányít.
3 Engedni, hátrálni.
4 Az ő szavára hallgat.
5 Tisztelik.
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előtt kegyelmedet szüntelen avval vádolja, hogy kegyelmed 
fejedelemséget sollicitál1 magának a portán és az egész székely 
natiot a fejedelem ellen akarja fellázasztani. Azért, uram, vigyázz 
magadra, ha életedet szereted. Kegyelmed régi őshazafia, nagy 
nemzetből álló úr, s miért engedi meg, hogy egy olyan ember, 
mint Bánffi Dénes, aki csak a fejedelemmel való sógorságért 
promoveáltatott, kegyelmed előtt járjon ? Ha én úgy volnék, 
mint kegyelmed, így s így cselekedném vele. Sőt azt kegyelmed 
elhitesse magával, amint engemet l á t : azon igyekezik, hogy a 
kegyelmed feleségét is kegyelmedtől elidegenítse, melyben is 
micsoda politiája1 2 legyen, kegyelmed bölcsen ált alértheti.“

Tegyük egymás mellé ezt a két rövid idézetet Csereiből: 
„Anno 1715. karácson napján 25. Decembris a feleségem, ki is 
Kemény és vakmerő unitária asszony volt addig az ideig, Isten
nek szent lelke által megvilágosíttatván . . .  az igaz egy idvezítő 
reformata religiora tért és a kálvini reformata ecclesiában com- 
municált.“ (Cserei családi jegyzetei.) — Béldi Dávid a „felesége 
kedvéért megbolondult s pápistává Ion.“ (História.)

Cserei Mihály (1688—1756) előkelő székely családból szár
mazott; csíki főkirálybíró és adóhivatalnok volt. Históriá-ja csak 
1852-ben jelent meg először nyomtatásban. De kéziratban előbb is 
sokan olvasták.

APOR P É T E R  BÁRÓ.

A Metamorphosis Transsylvaniae-ból.

Az vendégségről és ebédről és vacsoráról.

Legelsőben is reggeli kávé, herbathé, csukolátának híre 
sem vala ; ha valakinek azt mondottad volna : kell-e kávé, 
talám azt értette volna, hogy állj el mellőle ;3 ha : kell-e thé, 
talám azt tudta volna, hogy tezed ;4 ha csukolátával kínáltál 
volna valakit, talám azt tudta volna, ha tudta volna hol volna 
Kacsulatafalva Fogarasföldin, hogy az kucsulási patakból 
kínálod ; ha valakit kínáltál volna rosólissal,5 talám azt gondolta 
volna, hogy napfélj ötté előtt harmatot6 szedtél s avval kínálod,

1 Hajhász.
2 Síma ravaszság.
3 Gave (latinul) =  óvakodjál.
4 Tegezed őt.
5 Pálinkaféle édes ital.
6 Ros, roris (latinul) =  harm at.
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avagy rozsból is sült kenyérrel kínálod. Híre sem vala ezeknek 
az régi időkben, hanem Brassóban főzték ez fahéj-vizet, azon
kívül az reggeli italt hívták aquavitának, vagy tiszta égettbort 
ittanak, honnan is az úrasszonyok apró pincetokokban, úgy az 
nemes- és főasszonyok is úgy kínálták, s kivált az idegen embert. 
Vagy penig égettbort töltvén tálban, azt megmézelték, egy vagy 
két fügét vagy egynéhány szem malosaszőlőt tettek köziben, 
meggyujtották az égettbort s úgy keverték az tálban kalánnal, 
azután megoltván az tüzet, azt itták, az fügét utána ették. A fér
fiak reggeli ital gyanánt jó finom édes csípős ürmös-bort is itta
nak s egészségesnek tartották, mert nem vala olyan paszomántos 
gyomrok, mint az mostaniaknak.

Régi magyar étkek ezek valának : tormával disznóláb, 
káposzta tehénhússal, lúdhússal, szalonnával, vagy télben új 
disznóhússal, tehénhús polyékával, kukrejttel, árpakásával, de 
abban soha azelőtt citromlevet nem töltöttek ; tehénhús rizs
kásával, murokkal vagy petrezselyemmel, röstölt lével, nyáron 
új hüvelykes borsóval; lúd törött lével, tyúk sülve fokhagymá
val, ecettel, szalonnával; borsó, vagy héj alva s arra felül szalon
nát perzseltének s úgy töltötték az tálban vagy hajatlan hígan, 
abban darab szalonnát vagy disznóhúst tettenek ; berbécshús 
spékkel vagy tárkonnyal vagy ecettel, vereshagymával (ennél 
kedvesebb étke nem volt az öreg Teleki Mihálynak, sem Apor 
Istvánnak), tehén- vagy disznóhús kaszáslével, ennél s az ká
posztánál magyar gyomorhoz illendőbb étket nem tártának az 
régi időben, nyúlhúst fekete lével, csukát tormával vagy szürke 
lével etc. Vajat nem tettek semmi étekben, hanem az kása köze- 
piben, mikor feladták asztalhoz, mikor kalácsot, lepént, bélest 
sütöttek, abba tettek vajat, vagy penig pánkot, noha inkább 
ették akkor az olvasztott hájban forralt pánkot, mint az vajban 
sültet. A kapornya volt minden éteknek jó ízt adó szerszáma.

Ugyané részlet eleje a verses kidolgozásban.

Az reggeli ital nem vala az kávé,
Híre sem halla to tt, mi az az herba-thé,
Az csukulátának nem volt semmi híre,
H ozta be ezeket ném et jövetele.

Valaki deákul hogyha tu d o tt volna,
Az olyat kávéval ha kénált ad volna,
Hogy mellőle elállj, azt gondolta volna,
H a thével, hogy tézed, azt gondolta vo lna . . .

Apor Péter báró (1676—1752) ősnemesi család ivadéka. 
Jezsuita-intézetekben nevelkedett. Buzgó katolikus és Habsburg- 
párti volt. Előkelő hivatalokat viselt.
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BOD P É T E R .

A Magyar Athenas-ból.

Gálszécsi István.
Egy volt ez a magyarországi reformátorok közül, akik az 

Isten beszédének világát kezdették meggyuj tani és az emberek
nek elméjekben megfeneklett s rögzött babonáktól őket meg
tisztítani. Tanulásnak okáért ment ez Lengyelországba; az 
holott Krakkóban a tudományok alkalmassint taníttatnak vala. 
Ment Németországba is, amint Skaricza Máté írja a Szegedi Ist
ván életében, legelső ez a Gálszécsi István volt, aki Vitébergába 
ment Magyarországról tanulni, annakutána úgy kezdették má
sok az ő példáját követni.

Adott ki magyarúl mindjárt a magyarok hasznokra ilyen 
titulussal : A keresztyéni tudományról való rövid könyvecske, 
Gálszécsi Estván mestertől szereztetett. Nyomat. Krakkóban Len
gyelországban 1538-dik esztend. 8. r. Traktál ebben rövideden 
(1) A parancsolatokról. (2) Az apostoli Credoról. (3) Az imád
ságról. (4) A gyónásról. (5) A sákramentomokról. (6) A keresz
tyéni szabadságról. Nem tisztult volt meg még jól a régi céré- 
móniás tudom ánytól; de mindazáltal a megigazulásról jól értett 
s a fundamentomról; ha néhol láttatik is másképen szólani, azt 
az időhöz képest meglehet engedni.

Gyöngyösi István.
Gömör vármegyei vitze-ispány, aki nevezetesen született 

volt a magyar versírásra, s lehet méltán mondani magyar Ovi- 
diusnak vagy Márónak. Igen kedvesek a versei, annyira el is 
híresedtek, hogy sem előtte, sem utána mása nem tartatik 
Gyöngyösinek a versírásban. Irta a Murányi Vénust, a Murány 
várának Szécsi Mária által Vesselényinek feladattatását. Kemény 
János Históriáját. Karikliát. Magyar Nympha Palinódiáját s 
egyéb apróságokat.

Felsőcsernátoni Bőd Péter (1712—1769)  nemesi származású, 
de szegény földmíves szülök gyermeke. A nagyenyedi kollégiumban 
tanult, azután három évet töltött a leydeni egyetemen. Hévízi, majd 
magyarigeni református pap lett. A Magyar Athenáson ( 1766) 
kívül más hasonló adatgyűjtő munkákat is írt.

TÖRTÉNETÍRÁS.
A kuruc világ harci zaja után a szatmári békével 

csend borult az országra. A nemzetnek az uralkodóval való 
kibékülését jelentette ez a csend, de egyúttal a nemzet
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lelki elfásultságát is. A főnemesség sietett is itthagyni az 
unalmassá lett hazát és Becsben sütkérezett az udvar 
fényében; a köznemesség itthon maradt, de szintén nem 
törődött a közügyekkel s neki már művelődési igényei 
sem voltak. Ilyen igényeket egyre nehezebb is lett volna 
kielégíteni, mert az államhatalom akadályokat gördített 
a magyar ifjak külföldi tanulása elé, itthon pedig a 
könyveenzúra feküdt rá a szellemi életre.

Ily módon a magyar irodalom is szomorú tengődésre 
jutott. Ez az idő csak a szaktudományoknak kedvezett, 
de ezek a maguk latin nyelvével a tudósok szűk körén 
kívül alig érdekeltek valakit. A modern értelemben vett 
földrajz- és történettudomány ekkortájt kezdődik nálunk 
BEL MÁTYÁS ( N o t i t i a  H u n g á r i á é ) ,  PBAY 
GYÖBGY ( A n n a l e s )  KATONA ISTVÁN ( H i s t ó r i a  
e r i t i c a, 42 kötet) munkáival, melyek eredeti forrás- 
kutatásra és komoly kritikai készültségre támaszkodtak.

Készültek ebben az időszakban magyar nyelvű és a 
nemzeti közhangulattal szorosabb kapcsolatot tartó tör
ténelmi munkák is, de ezek több mint egy évszázadon át 
kéziratban maradtak. Ilyenek főként CSEREI MIHÁLY 
E r d é l y i  h i s t ó r i á j a  és APOB PÉTEB báró 
M e t a m o r p h o s i s  T r a n s s y l v a n i a e - j a .  Nem 
szakmunkák ezek, hanem emlékiratok, elfogultságukban 
is szeretetreméltók, mert a magyar faj- és hazaszeretet 
melege érzik ki belőlük. Érdekes példái annak, hogy évszá
zadokkal a könyvnyomtatás feltalálása u t á n  is hogyan 
tudott egy-egy k é z i r a t o s  mű is közönséget terem
teni magának és többszáz írott példányban kézről-kézre 
járni, mert szellemük visszhangot ébresztett széles tár
sadalmi körök lelkében.

Cserei Erdély történetéből azt a félévszázadot tár
gyalja, amely a szatmári békével zárul le. Protestáns szel
lemű, labanc pártállású emlékiratát az őszinteség, közvet
lenség és elbeszélő ügyesség teszi hatásossá. — Apor 
Metamorphosis-a tüntető célzatossággal fordul el a XVIII. 
században egyre inkább elharapódzó német divattól, az 
ú. n. náj módi-tói s merül bele a korábbi erdélyi nemze
dékek régi jó szokásainak, magyaros öltözködésének, ven
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dégségeinek stb. szeretetteljes ismertetésébe. Ezt a műve
lődéstörténeti szempontból nagyfontosságú művét versben 
is kidolgozta.

Nevezetes terméke ennek az időszaknak BŐD PÉTER 
M a g y a r  A t h e n  á s  - a ,  az első magyar nyelvű iroda
lomtörténeti lexikon. Félévszázaddal előbb már CZVIT- 
TINGER DÄVID kiadott ugyanefféle munkát (Specimen), 
de latin nyelven s anyaga csak fele a Bőd Péter művének. 
Bőd Péter több mint hatszáz magyar írót és irodalom- 
pártolót ismertet betűrendben; rövid életrajzuk után 
műveiket sorolja el s néhol kritikai megjegyzéseket is 
tesz. Ezek a kritikai megjegyzések rendszerint az ő refor
mátus vallási világnézetének erős öntudatát mutatják. 
Nagy fáradsággal készült gyűjteménye olyan írók neveit 
is megőrizte, akikről semmi egyéb feljegyzés nem maradt 
s olyan könyveket is említ, amelyekből ma már egyetlen 
példány sem ismeretes.

Czvittinger s főként Bőd Péter műve már az irodalom
ról való e s z m é l k e d é s  fontos terméke. Csak liosz- 
szas irodalmi fejlődés után juthat valaki arra a gondolatra, 
helyesebben: arra a hősies elhatározásra, hogy évek s 
évtizedek kutató, gyűjtő fáradságát szentelje az í r ó s á g  
fogalmi szempontjának szolgálatára. Czvittinger Dávid 
és Bőd Péter a m a g y a r  i r o d a l m i  k ö z t u d a t  
két derék úttörője.

V,
M IKES KELEM EN.

A Törökországi Levelek-bol.

XX. levél. Jenikő, 22. oct. 1718.
Csak nem lehetek addig csendességben, amíg meg nem 

tudom mint érkezett ked1 haza ; mivel alig indult meg ked 
innét, hogy nagy szél támada. Gondolom, hogy a habok meg
rengették kedet. Elég az, hogy azóta nem vagyok nyugodalom
ban. Nekem úgy tetszik, hogy azóta egy levéllel kitehetett volna 
ked a nyughatatlanságból. Amely nagy halak elmentek az abla
kom alatt, mindenkitől kérdeztem, ha nem ették-e meg az én 
nénémet? De az átkozott egyik sem felelt. Csak függőben tartom 
elmémet mindaddig, míg bizonyost nem hallok ked felől. —

1 Kend, Kegyelmed, Kelmed.
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Reményiem, hogy nem járt ked úgy, mint Jónás, és nem lesz 
szükséges, hogy valamely hal gyomrába küldjem kednek ezt 
a levelemet; mert úgy meg nem tudhatná ked, hogy mi tegnap 
a konstantinápolyi kapu elejébe mentünk lóháton, és ott az 
út mellett egy kertben az urunk csak titkon meg akarta látni 
a császárt, aki is Drinápolyból érkezvén, nagy pompával ment 
bé a városban.

Nem tudom, ha leírjam-e, kik mentenek előtte és utánna. 
Ha leírom, talán azt mondja ked, hogy mért terhelem annyi 
írással: ha le nem írom, azt mondhatja ked, hogy rest 
vagyok. Rest nevet pedig hogy ne viseljek, inkább leírom. 
Legyen ked figyelmetes hallgatással: az utcákon kétfelől jan- 
esárok állottak sorban. Legelői jőve sokad magával az assas 
basa — azután a csauzok, az emírek, az ulémák, (azaz a papok, 
az írástudók), a kapicsi basák, a jancsár aga a mistaci basával, 
a kalmakán a kapitán basával, — azután a fővezér a muftival, 
a csauz basa — azután a Mahumet atyjafiai a zászlósa mellett, 
a császár vezetékji — azután cifrán felöltöztetett két tevék, 
kik az alkoránt1 vitték — azután egy festett és aranyos kocsi, 
melyben vala a Mahomet köntöse és fegyvere — ezután mene 
a császár igen kívántam paripán, mellette lévén a fija — azután 
ménének az isaglánok ketten-ketten — mindenik tized különb- 
különbféle színű köntösben : az első tized köntöse sárga ; a má
sodiknak veres; a harmadiknak zöld ; a negyediknek kék 
tafota. Az isoglánok pedig inas számban vannak az udvarnál.

Látja ked micsoda szép dolgot láttam tegnap. De az csak 
olyan mint a füst, és azzal a nagy ^pompával a császár nincsen 
olyan csendes elmével, mint mi. Úgyis illik, hogy ne legyen, 
legalább hadd hasonlítson valamiben a mi alacsony állapo
tunkhoz, és tudja meg, hogy ő is ember. De az ő pompáját ne 
irigyeljük, édes néném, mert olyan napra jut még, hogy örökké
való nyomorúságba esik — akkor mit fog használni neki a 
pompa? A mi alacsony rendünkben pedig minékünk nagyobb 
reménységünk vagyon. -— Óh ! mi szép állapot a kereszténység ! 
Mennél nagyobb pompájit látom a töröknek, annál nagyobb 
örömben vagyok a közönséges anyaszentegyházban való léte
mért ; mert őnékik nem lehet az a reménységök, amely minékünk 
nemcsak vagyon, de kell lenni. Ha Pérába megyek, akkor többet 
prédikáltok. Addig az egészség jó legyen. Édes néném, egy kevéssé 
még a káposztánál is jobban szeretlek.

CX. levél. R o d o s tó , 12. m a r t i i , 1 7 3 5 .
Talám májusnak nevezhetném ezt a holnapot, olyan szép 

♦ idők járnak. És az idő sokkal vidámabb az elmémnél, mert 
már egynéhány naptól fogva nem látom az urunkot olyan álla-

1 Alkorán v. Korán : a mohamedánok szentkönyve.
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pótban, mint azelőtt. Mert ha igen titkolja is, de észre lehet venni 
hogy vagyon valami belső baja. Az ő természet szerént való 
mindenkori jó kedve most nem olyan gyakorta való, és mintha 
erőszakkal volna. Azt is hozzáteszem, hogy már egy kevés 
időtől fogvást igen kezd apadni az ő kövér teste, és ábrázatja 
igen vékonyodik. Mindezek, édes néném, egy kevés nyughatatlan- 
ságba vetettek engemet; mert ha ezek a belső szomorúságtól 
vagy valamely belső nyavalyától, vagy egyszersmind mind a 
kettőtől jőnek, a meggyujtott gyertyát nem kell csudálni, 
ha fogy.

A jezsuiták superiorja itt vagyon, aki is olyan papi ember, 
hogy az időt nem vesztik el véle. Az urunk véle tölti az időt 
és a munkásival; mivel kertet és házat építtet. Isten után csak 
azzal vígasztalom magamot, hogy az urunk igen erős termé
szetű és hogy ötvenkilenc esztendőt könnyen elbírhat. Tudom, 
hogy az ilyen vígasztalás csak fövenyre van építve, és boldog, 
akinek nem kell küszködni a betegséggel; mert akármely erős
nek is le kell esni alatta.1 De a mi állapotunk olyan, hogy csak 
kell valami vigasztalást keresnünk szomorúságunkban. Noha 
nem kellene, ha jó keresztény volnék ; mert mindent az isten 
akaratjára kell hanni. De mikor erősen szeretünk valakit, akkor 
a látható elfelejteti velünk a láthatatlant. — Hogy teljességgel 
prédikáción ne végezzem levelemet, azt írom : hogy Abdullah, 
akit most tettek jancsár agának és aki sok esztendőkig mellet
tünk volt úgy mint csorbasi, olyan nagy tisztségiben is megtart
ván az urunkhoz való kötelességit, tegnap egy szép paripát 
küldött több egyéb perzsiai ajándokokkal. Édes néném, ha 
jobb hírt írhatnék egynéhány nap múlva, mint nevetném — 
mert most nem nevetek.

CCVII. levél. R o d o s tó , 20. dec. 1758 . ( Utolsó levé l.)

Kedves Néném ! nemcsak mi, hanem az egész emberi 
nemzet olyan, mint a halálra ítéltetett rabok, akik nem tudják, 
mikor viszik ki a halálra. A mi sorsunk épen olyan. Mennyi ura- 
kot, nemes embereket temettünk már el, kit egy, kit más eszten
dőben? Úgy annyira, hogy már csak ketten maradtunk volt 
Zay úrral. Az isten azt is kivevé a bujdosásból 22-dik octobris. 
Már most egyedül maradtam a bujdosók közül, és nem mondha
tom, mint eddig, hogy hadd vigyék ki ezt, vagy amazt előre ; 
mert egyedül maradván, nekem kell kimenni az áldozatra. — 
A Csáki úr halála után Zay urat tette volt a porta a magyarok 
fejévé, akik ebben az országban vannak a császár protekciója 
alatt. Halála után a portára kelletett mennem, hogy hírré

1 E levél dátum a u tán  alig egy hónappal (ápr. 8.) csakugyan meg-* 
h a lt Rákóczi.
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adjam halálát. — A szokás szerént engemet tettek  básbúggá.1 
Mert azt jó megtudni, hogy akik ebben-az országban az öreg 
Rákóczival jöttünk, azok közül csak én maradtam. Hanem, 
akik most velem vannak, azok újak. Micsodás a világ ! Mennyi 
változáson mentem már által, de az istennek gondviselése min
denkor velem volt, és vagyon mindnyájunkkal. Egész prédiká
ciót csinálhatnék a siralomnak völgyében lévő változó életünk
ről. Amely változást mindaddig próbáljuk, valamég az örömnek 
hegyére nem megyünk.

Vagyon immár egynéhány napja, hogy ide visszaérkeztem. 
Mit rendel az Úr ezután felőlem? az ő kezében vagyok. Hanem 
azt tudom, hogy a pornak porrá kell lenni. És boldog az, aki 
nem az Úrnak, hanem az Úrba hal meg. Annyi hosszas bujdosá- 
som után kell-é mást kívánnom annál a boldogságnál?

Az első levelemet amidőn a nénémnek írtam, 27 esztendős 
voltam, eztet pedig 69-ikben írom. Ebből kiveszek 17 esztendőt, 
a többit a haszontalan bujdosásban töltöttem. A haszontalant 
nem kellett volna mondanom, mert ő mindent a maga dicsősé
gére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordít
suk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvességünkre 
válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az isten akaratjánál. Kérjük 
az üdvességes életet, a jó halált, és az üdvességet. És azután meg
szűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól mind 
a telhetetlen kívánságtól Ámen.

Mikes Kelemen 1690-ben született Zágonban ( Háromszék m.). 
A kolozsvári jezsuita gimnáziumban tanult. 1707-ben apród lett 
II. Rákóczi Ferenc udvarában. 1711-ben a fejedelem kíséretében 
elhagyta hazáját. 1717-ben érkeztek Törökországba. 1720-tól kezdve 
lakott Rodostóban, haláláig, 1761-ig. Törökországi leveleit 1794-ben 
adta ki Kulcsár István.

FALUDI FEREN C.

Nemes asszony.
A fiatal dámákat úgy nevelik, mintha a török császárnak 

csordáját akarnák vélek szaporítani. Az anyák nagy gondját 
viselik testeknek ; lelkekkel egy csepet sem agganak,2 mintha 
semmi jusok nem volna a mennyországhoz.

Szólatlan gyermekségétől fogva hét egész esztendőkig 
úgy bánnak vele, mintha csak mind azon test volna és semmi 
lélek nem mozgana a kisasszonyban. Tollazzák, hímezik, hizlal
ják ; mindent kezére és kedvére adnak ; semmire sem tanítják, 
semmiről sem feddik, semmi büntető eszközzel nem ijegetik. 
Ha pedig itten észre kellene venni az anyáknak, hogy jóllehet

1 A rodostói m agyarok felügyelőjévé.
2 Törődnek.

Zsigmond F. : A magyar irodalom története. I. 11
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a picin pupa1 még nincsen érett ésszel; mindazonáltal vagyon 
nyers érzékenység benne, amelyre nézve hol szépséges szóval 
s kedves ajándékokkal, hol fenyegetéssel minden illendőségre 
s képes jóerkölcsre lehetne hajtogatni és szoktatni. — De amint 
mondám : a mostani nem-édes anyák, e hét esztendők jártában 
ezzel nem agganak ; hanem palotás módi pálca alatt nevelik : 
kézről-kézre adják apolgatásra,1 2 ölelgetésre, nyalják, falják, 
ölökben rengetik, bársonyon nyugtatják, aranyba, bíborba 
takarják, a legkényesebb csemegékkel táplálják, azonközben az 
imádságnak és isteni félelemnek még hírét sem hallja, ennek 
helyében a francia ABC-t és mindenféle hívságot vernek kis 
fejébe.

Mikor már csírázik és kiszínlik valami eszecske belőle, 
akkor sietve sietnek véle a mamma belső kamarájába, egyene
sen a tűkör eleibe leckére : mint s hogy kellessék véle tanácskozni. 
Oktatják azután a toeletta3 dolgában, mutatják a kendőzésnek 
eszközeit, mennyire légyen szabad nevelni az orcákon a pirost, 
hogy meg ne sokalják a szemek s mint kellessék elejét venni, hogy 
a veríték le ne mossa és el ne árulja a vendégszínt; mi vizekkel 
lehet frissen s gyengén tartani a testet.

A Nemes asszony, Nemes ember, Nemes urfi c. erkölcsnevelő 
munkákat Dorell angol jezsuita műveiből (olasz szövegen át) 
fordította magyarra Faludi. E művek tartalma több személy 
egymással való beszélgetéseként van előadva. Az Udvari ember, 
Bölcs ember, Szent ember pedig erkölcsi maximákat, bölcs életre 
nevelő elveket tartalmaznak. A Téli éjtszakák keretes elbeszélés. 
A Szent ember kivételével mind fordítás.

A feszülethez,
Szüzek, ifjak sírjatok, Gyenge testén sebeit, 

Vérrel buzgó kékeit 
Aki lá tja  és nem sír.

Mélyen szomorkodjatok. 
Keseregjen minden szív, 
Aki Jézusához hív.

-rvivi lel ij ti ca  n e m  a u ,

Élő hittel az nem bír.

Nincsen abban irgalom, 
Hozzád buzgó fájdalom,

A kősziklák repednek,

Aki téged meg nem szán. 
Ó Jézus, a keresztfán.

Nap és hold setétednek, 
Minden állat megindul, 
Csak a bűnös nem búsul.

5. Szállj szívedbe, sirasd meg
Bűneidet, gondold meg : 

Hogy az Isten fia volt, 
Aki érted is megholt !

1 Baba.
2 Gsókolgatásra.
3 Öltözködés.



Tarka madár.
Egy kis ta rka  m adár víg kedvében 
Szép gyümölcsös kertnek m ent reptében 

H a én tarka  m adár volnék,
Én is veled elrepülnék 

Tarka m adár !
A kis ta rka  m adár o tt akadott,
Mert két lépvesszőcske közt ragado tt ; 

H a én ta rka  m adár volnék,
Soha veled nem repülnék,

Tarka m adár !
A kis ta rka  m adárt kézre kapták ,
Nem bán to tták , szépen ápolgatták ;

H a én ta rka  m adár volnék,
Mégis veled elrepülnék,

Tarka m adár !

A kis ta rk a  m adárt, jaj, fogságba 
Szorosan bezárták, kalitkába ;

H a én ta rka  m adár volnék,
Soha veled nem repülnék,

Tarka m adár !
A kis ta rka  m adárt jól ta r to tták , 
Cukorfalatokkal meghízlalták ;

H a én ta rk a  m adár volnék,
Mégis veled elrepülnék,

Tarka m adár I
A kis ta rka  m adárt kifosztották 
Tarka tolláiból, nyársra vonták ;
H a én ta rk a  m adár volnék,
Soha veled nem repülnék,

Tarka m adár !

Forgandó szerencse.
Fortuna szekerén okosan ülj,
Úgy forgasd tengelyét, hogy ki ne dűlj,

H a szépen vezetett,
H a miben kedvezett,

H a miben kedvezett, meg ne örülj 
Fortuna szekerén okosan ülj.
Jó kedve s kereke egyaránt jár,
Forgandó, változó, ma kinccsel vár,

Holnap lenyomorít 
És megint boldogít,

És megint boldogít, elhiggyed bár 
Jókedve s kereke egyaránt jár.
Érdem re nem tekint, szemtelen, vak,
Kire ma vont arany t, holnap szűrt rak, 

Tudják kik tábo rá t 
L akták  és udvarát,

Lakták  és udvará t sok nagy urak 
Érdem re nem tekint, szemtelen, vak.
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Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Dolgáról senkinek számot nem ád. 

Megbecsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz,

Magasztal, legyaláz, bú t hoz reád : 
Hol édes jó anyád, hol mostohád.

Faludi Ferenc ( 1 7 0 4 — 1 7 7 9 ) vasmegyei származású jezsuita 
volt, sok helyen lelkészkedett és tanárkodott. Évtizedeket töltött kül
földön ; öt évig a római Szent Péter-templom magyar gyóntatója 
volt.

AMADÉ LÁSZLÓ BÁRÓ.

Én angyalkám . . .
Én angyalkám ,
Szép m adárkám , 

íme hozzád repültem  ;
Te kedvedre 
S kezeidre

Mint a sólyom m egjöttem  ; 
Már míveljed, 
Cselekedjed,
Mint szívemet 
Ügy ítéljed.
Édesem
Kedvesem,

Rabod vagyok, kegyesem 1

Addig jártá l,
Vesszőt hántál,

Míg megfogtad hitem et ; 
Lépre kértél, 
Édesgettél,

Tőrbe te tted  szívemet ;
Már hálódban,

K alitkádban 
Zárva vagyok 
Rabságodban.
Ne nevess,
Meg ne vess,

Azon kérlek, csak szeress !

Már így éljünk,
És szeressünk,

Mint egy pár galambocska ; 
Mondd bú nélkül, 
Gondon kívül 

Mint fészkében m adárka 
Egym ást értsük,
S m ár ne féltsük,
Az egeket 
Azon kérjük,
Hum , ham , hum,
Hum , ham, hum,

Bőv áldását hogy vegyük.

Katonaének.1
A szép fényes katonának 

Arany, gyöngy élete, 
Csillog, villog mindenfelől 

Jó vitéz fegyvere ;
Szép élet,
Víg élet,
Soha jobb nem lehet, 

Hopp h á t jöjjön katonának, 
Ilyent ki szeret

Szikárt ü t a paripája,
Nagy városon nézik,

Hogy jó lovas és vitéz is, 
M indenütt dicsérik ;
Szép élet, stb.

K ótyavetye a vásárja, 
Nincsen o ttan  kalm ár ;

Fele árán m indent megvesz, 
Valahol maga já r ;
Szép élet, stb.

Közemberből káplár, hadnagy 
K apitány is lészen, 

Óbesterség, generálság 
Várja o ttan  készen ;
Szép élet, stb.

Kockáz, kártyáz sátor a la tt 
Pipa a szájában,

1 Kihagyásokkal.
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M arkotányos háta  megett 
Nem szolgál heában ;
Szép élet, stb.

Mint tűz meggyűlt pipájában, 
Ügy ég a szerelme 

Ellenségen és szíveken 
Vagyon győzedelme ;
Szép élet, stb.

Kényén kedvén házasodik, 
Nem fizet a papnak,

Nem hí senkit bizonságnak, 
Mert fia ő Marsnak ;
Szép élet, stb.

Menjünk azért seregesen, 
Tartsuk meg hazánkot, 

Vérrel bérrel oltalmazzuk 
Szent, szent koronánkot ; 
Szép élet, stb.

Isten hozzád, apám, anyám , 
Én édes szerelmem, 

Húgom, bátyám , sógor,
[komám,

Avagy j érték velem ;
Szép élet, stb.

Amadé László báró 1703-ban született. A győri jezsuitáknál 
tanult. Majd a hadseregbe lépett s tábornoki rangig emelkedett. 
Később udvari kamarai tanácsos lett. 1764-ben halt meg.

Kocsonya Mihály házassága.

(Pálos közjáték.)

I. felvonás.
Kérő (belép): Isten minden jókkal áldja meg kegyelmedet, 

édes apókám !
Apa. Hozta Isten kendet, édes fiam. Hát mi jót hajhász 

kend az én házomnál ?
Kérő. Nem sokat biz én, édes apókám. Nagyon megkövetem 

kendet, ez-é Berbence Peti háza ?
Apa. Éppen belé botlott kend. Miért ?
Kérő. Édes apám uram, mit van hímeznem-hámoznom ? 

Azt hallottam, hogy eladó leánya volna kendnek.
Apa. Ó édes fiam, régen volt biz az — van annak biz már 

talán 15 esztendeje is. Dehogy eladó, mikor ajándékban sem 
kéri senki is.

Kérő. Hogy-hogy édes apókám ? — hiszen talán még nem 
oly vénecske ?

Apa. Hogy oly vénecske volna, nem mondhatom ; mert jól 
emlékezem reá, hogy mikor a francia és bavarus ellen adtunk 
volna insurgenseket,1 több gyermekem nem lévén, ezen leány
kámnál azt mondottam, hogy bárcsak férfiú volna, nem kellene 
magam helyett mást fogadnom.

Kérő. Ho, ho Berbence uram ! Kend amint látom, nemes 
ember.

1 Nemesi fölkelő-sereget. (A Mária Terézia trónraléptekor meg
kezdődött ú, n. osztrák örökösödési háború idején.)
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Apa. Annak tartom mindenkor magamat. Éppen mastan 
revisio alkalmatosságával akarom repraesentálni armálisomat.1 
Csudálom, hogy meri a t. vármegye csak controvertálni1 2 is, holott 
nézze kegyelmed, fiam uram, őseimnek édes hazánkért te tt nagy 
meritumit,3 még Vak Béla királ üdéjében, ki éles tekéntetre 
vévén és világossan látván bajnok vitéz cselekedetit Berbence 
Pistának, csakhamar nyakában rázta a nemességet. Ha nem 
hiszi kend, akár olvassa, akár nézze a királi pecsétet (tartja a 
ráakasztott pecsétet). Kend azonkívül is talán de.ákossabb ember 
magamnál.

Kérő. Édes Berbence uram, evvel teremtuccse bégyughatja 
kend a vicispánnak a száját és akárki mit szóll a kend nemessége 
ellen. Hiszen tüzes authentica4 ez !

Apa. Ugy-é fiam ! Nám5 mondám !
Kérő. Hanem a pecsét ellen lészen mindazonáltal valamely 

exceptio,6 mert csak kétágú akasztófát látok rajta.
Apa. Ó fiam ! azt gondoltam, hogy többet tud kend a tör

vényi dologhoz, de — amint látom — nem igen érti kend a 
porcus iurist ;7 még a pecsétet sem ismeri kend. Hiszen, guta 
üsse meg, nem akasztófa az, hanem Székesfej érvárnak egyik 
kapuja, amelyen Berbence Pista, a nagyatyámnak nagyatyja, 
Vak Béla király szamara, böjtben számtalan tojásokat hordott 
bé. Több efféle érdemi édes hazánk előlmozdittásában és koronás 
királyához való hűségének, comprehendáltatnak a diploma 
ténorában.8

Kérő. Ugyan ugy-é ? Jaj, nagyon megkövetem kendet 
gorombaságumrúl !

Apa. Semmi vétek kendtűl.
Kérő. Úgy segéljen, már nagyobb kedvem van a kend leá

nyához, mivel magam is nemes fámiliábúl lévén, látom, hogy 
ily régi, nevezetes vérben házasodhatom.

Apa. Hát ugyancsak kend is nemes ember ?
Kérő. Igenis, édes apókám, az vagyok és voltam is minden

kor, tagadhatatlan. Ugyanezen praecautióra9 el is hoztam ma
gammal az originális diplomát. (Mindenfelé vakarja magát). 
Ha nem hiszi kend, olvassa. (Kiveszi csizmaszárából).

Apa. Elhiszem, édes fiamuram. De hogy híjják kendet ?
Kérő. Az én becsületes nevem Kocsonya Mihály.

1 B em utatni a nemesi okiratot.
2 Összehasonlítani.
3 Érdem eit.
4 Kétségtelen hitelességű.
5 Lám.
6 Kifogás.
7 Porcus iuris, szójáték a Corpus iuris-ból, Werbőczi híres törvény- 

könyvének címéből.
8 M élta tta tnak  a diploma nyelvén, szövegében,
9 Óvatosságból,
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Apa. Korcsoma Mihál ? Patvar vigye el, be furcsa neve 
van kendnek !

Kérő. Nem, nem ! nem Korcsoma, hanem Kocsonya Mihály.
Apa. Aha, értem már, értem. S hát valamely jószágocskája 

vagyon-e kendnek ?
Kérő. ( vakarja magát) Hát kételkedhetik kend felőlem? 

De van, úgy segéljen ; máskép hogy is merném a kend leányát 
kérni ?

Apa. Hol ismérkedett meg Kocsonya uram az én leán- 
kámmal ?

Kérő. Megvallom, személlyét sohasem láttam, hanem még 
ifjú legény koromban hallottam, hogy jó megért leánya volna 
Berbence Petinek Zemplén vármegyében. De még akkori üdő- 
ben nagy szükség lévén a leányok állapotjábúl, hallottam, hogy 
igen reá tartotta magát Berbence uram; azért én nem is mertem 
magamat jelenteni. Hanem mast, midőn az Űr Isten azokban 
nagyobb bővséget adott, úgy gondolnám, hogy hamarább meg
alkudhatnánk.

Apa. Volna okom ugyan, hogy most még jobban reá ta rt
hatnám magam leányommal, mert nem tudja-é kend, hogy 
mennél tovább neveljük ama jó csikót, annál jobb árán szoktuk 
eladni.

Kérő. Annál már igazabb sincs, hogyha úgy neveljük, hogy 
meg ne vénhedjék. Biz a leányasszony pedig már vénecske.

Apa. De azt éppen meg nem engedem, hogy az én leányom 
vén kecske légyen. Egy kevéssé ugyan koros, de ugyancsak min
denestül mast sincs 38 esztendőnél üdősebb.

Kérő. Az ugyan valóban nem nagy üdő. Hiszen annál a 
mentém is — miólta csak én hordozom — régibb. Hogyha annyi 
gráciám volna, hogy tekéntetre vehetném.

Apa. Meglehet. — Mindjárt. — Hallod-e anyjok . . . ! Te 
asszony, gyöszte be !

Feleség. No mi ördögöt lármáz kend megént ?
Apa. Aha, egyenek meg a kutyák, — nem tudjátok az 

órotokat beütni, mikor becsületes ember van a háznál ?
Feleség. Isten bocsá’ ! Mit kurjogat kend ? Látja kend, 

annyi a dolgom, hogy lábamon is alig állok (megjelenik). Nos, 
mi kell Kendnek ?

Apa. Ez a becsületes nemes ifjú legény a leányodat akarja 
látni/

Feleség (a kérőhöz). Jaj csillagom! bizony vélem együtt 
sutykos1 az mast. Hanem kérem csak egy kevés várakozással 
tessék lenni, míg jobban felöltözik. Mindjárt lészen szolgállat- 
jára (e l)

1 Rendetlen öltözetű.
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Kérő. Ebben is nagyon consoláltatom,1 hogy mátkámat 
munkában találtam. Tudom nem lészen utolsó gazdasszony.

Apa. Attól éppen nem kell félni, mert akármely nehéz 
dologhoz hozzá kap. Most is az anyjával együtt déltűi fogva a 
fejemben kaparászott.

Kérő. (vakargatja magát). Nékem éppen ilyen gazdasszony 
szükséges, aki nem utáll efféle apró baromfiakkal is bánni.

Apa. De azonkíyül is — nem azért dicsérem, hogy gyér- - 
mekem — oly szakácsné, valamint annak rende. Csak nem
régen lévén gráciám, hogy megalázta magát N. uram hozzám 
ebédre, oly derék galuskákat főzött, mint az öklöm. (Megjelenik 
az anya és leány; a leány nagyon szégyenlős, fekete kendőt hord a 
bal szemén, mint abban az időben szokták. Gyakran mély pukkot 
csinál.)

Kérő (mélyen meghajolva). Szívem-fickándozva örvendek 
kincsem leányasszonkám, hogy vagyon szerencsém drága sze
mélyének tiszteletére s udvarlására. (NB.  A kérőnek szablyásnak 
kell lennie s az csupán a régi, rongyos ingen lóg.)

Leány (pukklit csinálva). Magam is hasonlóképpen.
Apa. No édes leányam ! . . . íme Kocsonya Mihály uram 

őkegyelme feleségül akar venni . . . Azért ha tetszik személye, 
minden tétovázás nélkül mondd meg rövideden.

Leány. Nékem bizony tetszik.
Apa. No fiam-uram ! Hallotta kegyelmed ? Hát kegyel

mednek mint tetszik? Nagyon sajnálom, hogy a szemében hályog 
vagyon.

Feleség. Jaj, édes uram, Isten ne adja ! Néki biz oly tiszta a 
szeme, mint a kristály, hanem csak mióta németessen viseli 
magát, azóta viseli azt a fekete fótocskát a bal szemén, — azért 
ógy lát vele, mint én akárki szemével.

Kérő. Lehetetlen !
Feleség. Nincs különben.
Kérő. Ha ógy van, magam is helyén hagyom, mert valóban 

nagyon illik néki és nagyon ékesíti pofáját. Azért ha elviszem, 
még a homlokára is szegezek néki. Tehát én bizony csak el
viszem a kendtek leányát.

Apa. Bátran.
Kérő. (Kezével hátára emeli.) No gyere tehát, édes felesé

gem, hadd vegyelek a hátomra !
Leány ( függ a hátán). Jaj, part üsse meg kendet, édes uram ! 

Hát nincs kendnek más alkalmatossága ?
Kérő. Szivem, hol kívánsz ennél jobb alkalmatosságot ? 

No, édes apókám, én gondot viselek a kend leányára, hanem 
rövid nap alatt elvárom kendteket szegény szállásomra. (El.)

1 Vigasztalódom.
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KÖLTÉSZET. MIKES, FALUDI, AMADÉ.

E korszak három legtehetségesebb szép
írójának egyike MIKES KELEMEN. írói ha
tása részben emberi jellemének nemességéből táplálkozik. 
II. Rákóczi Ferenc íejedelemnek volt az apródja s az 
önfeláldozó hűség egyik legszebb példája marad az élete 
mindörökre. Húszéves korában hagyta el hazáját s félév
századot töltött bujdosásban; az egyik negyedszázadot 
legalább kedves gazdája környezetében élhette át, de a 
másik egyre teljesebb árvaságot jelentett rá nézve.

Ennek a nemesen kiállott félévszáza
dos megpróbáltatásnak költői tükre Mikes 
főműve: a T ö r ö k o r s z á g i  l e v e l e k .  Leveleinek ösz- 
szes száma 207; az első 1717-ből, az utolsó 1758-ból van 
keltezve. „Édes nénjéhez“ intézi Mikes e leveleket s oly 
elhitetően valószerű az előadása, hogy csakugyan elküldött, 
igazi leveleknek gondolták azokat sokáig még irodalom
tudósok is. Pedig Mikesnél a levélforma esak írói fogás, olyan 
„műfaj“ , amely az egykorú nyugateurópai — főként 
a francia — irodalomban rendkívül népszerű volt. Talán 
már párizsi néhány évi tartózkodása idején megismer
kedett Mikes effajta művekkel, de különösen rodostói 
unalmában volt ideje és alkalma a konstantinápolyi 
franeia követség útján belemerülni levélalakban megírt, 
exotikus tárgyú francia művek olvasásába. Az ő mun
kája sem egyéb, mint levélformában elbeszélt lelki tör
ténet, amelynek a kerete egy exotikus, kényszerű bujdosó- 
út. Megható látvány a száműzött Mikes, amint hontalan 
magányát írói fikcióval csalja m eg ; egy „édes néni“ 
költött alakján át egész olvasóközönséget képzel maga 
elé, távoli honfitársainak figyelő seregét. Képzelődése 
valósággá lett, de ő azt már nem érte m eg.. .  A levelek 
tárgyi anyagát Mikes nagyobb részben nem közvetlen 
tapasztalásból merítette, hanem olvasmányaiból: a nép
rajzi vonatkozású részletek, adomák, példák mind onnan 
vannak összeszedve. De nem is ezek adják meg e mun-

Törökorsz. Lev.

Mikes
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kának művészi értékét, hanem egyrészt Mikes rendkívül 
rokonszenves emberi egyénisége, az a harm onikus világ
nézet, amely az ifjúkor jókedvétől az öregség vallásos 
alázatáig egyformán nemes tud maradni, — másrészt 
pedig a jóízű, közvetlen, magyaros előadásmód, a gyöngéd 
s mégis talpraesett, zamatos stílus. Az első igazán költői 
érettségű próza, az első igazi s z é p -  próza ez irodal
munkban.

A magyar prózának Kazinczyig leg tu
datosabb stílusművésze: FALLJDI FERENC. 

Mikes nyelvi zamatossága a természetadta tehetség ön
tudatlan erénye, — Faludi a maga tehetségét buzgó tanul
mánnyal, céltudatosan fejlesztette. Nemcsak az irodalmi 
művekbe (különösen Pázmány munkáiba) merült bele, 
hanem az alsó néposztály beszédét is tervszerűen figyelte 
s megfigyeléseiről jegyzeteket készített. Művei fordítások 
vagy átdolgozások; az idegen tartalommal erkölcsileg 
igyekezett a magyarság lelkét nemesebbé nevelni, — saját 
nyelvtehetségével pedig a magyar stílus fejlődését segí
tette elő igen szerencsés irányban: művészibbé és gazda
gabbá tette a nélkül, hogy erőszakos kézzel nyúlt volna 
hozzá. Bizony megérdemelte volna, hogy a könyveiben 
„Nagyságtok! Kegyelmetek!“ néven unszolgatott két 
társadalmi réteg korábban és buzgóbban méltatta volna 

figyelmére ezt a bölcs jóságú lelki atyát. — 
Faludi a verses költészet terén is kitűnt, 

földi tartózkodása idején széles látókörre tett 
szert s az európai költészet divatos irányaiból ösztönzést és 
tanulságot merített. Az antik latin költészet mellett a 
rokokó-ízlés divatos tárgyait és formáit is utánozta, az 
olasz és a német ú. n. gáláns költészetnek magyar köz
vetítője lett. Költeményeinek tárgyai: a vallás, életböl
cseleti eszmék, tiszta szerelem. Öreg korában írta ver
seit, lehiggadt kedélye az ártatlan enyelgés hangjához s a 
rokokó-divatú idilli helyzetekhez vonzódik, — a válto
zatos, könnyed, zenei versformáknak pedig szerencsés 
kezű m estere; ő írta magyarul az első szonettet; az idő
mértéket nemcsak a rímmel tudja párosítani, hanem a 
magyaros ritmusérzékkel is összebékíteni.

Faludi versei

Hosszas kü

Faludi prózája
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AmadéA másik tehetséges lírikus: AMADÉ 
LÄSZLÖ báró. Kortársa Faludinak, tehát 
költői mintaképei is körülbelül ugyanazok, de emberi 
(és így lírikusi) egyénisége megkülönbözteti tőle. Amadé 
a pillanatnyi benyomások embere, szilaj, hetyke, válto
zékony, de könnyelműségében is rokonszenves. A fárad
ságos, javítgató műgondra képtelen, versei inkább rög
tönzések, de telve dallamossággal annyira, hogy elapró
zott sorai, csengő-bongó rímjátéka néha úgy hatnak, 
mintha hosszas mesterkedés eredményei volnának. — 
Balassa Bálinton és az egykorú külföldi költészeten kívül 
a magyar népdal is hatással volt Amadé lírájára.

Az epikai költészet jóformán semmi érdekes terméket 
nem tud felmutatni ebben az időszakban. Egy pár anek- 
dotagyüjtemény mellett nehány fordítás készült: Fénélon 
Telemaeh-ját ketten is lefordították (HALLEK LÄSZLÖ 
gróf és ZOLTÁN JÖZSEF), MIKES is átdolgozott egy 
keretes novellagyüjteményt ( M u l a t s á g o s  n a p o k ) .  
A közízlésnek legjobban megfelelt a K á r t i g á m c .  
érzelgős regény, amelyet MESZÄKOS IGNÄC németből 
fordított; megjelenésének ideje (1772) azonban már egy 
új, sokkal elevenebb és biztatóbb irodalomtörténeti kor
szak kezdetével esik egybe.

Az iskola-dráma műfaja a XVIII. század 
közepe táján egy] pár évtizedre virágzásnak

Iskola-dráma

indul. Magyar nyelvű színdarabok is szaporán készülnek, 
részint fordításként, részint viszonylag eredetiek is. A ko
moly hangú drámák rendszerint bibliai vagy történeti 
tárgyat jelenítenek meg. A jezsuita, piarista, pálos, mi
norita szerzetesi iskolák egyaránt ápolják ezt a műfajt. 
A feltartóztathatatlan fejlődés útja azonban ezt az erede
tileg valláserkölcsi célzatra kényszerített műfajt bele
kapcsolja az eleven életbe, a jelennek a profán eszme
körébe s a mulattat ás lesz a dráma főcéljává. Eleinte csak 
a komoly dráma felvonásai közé ékelték be egy-egy vilá
gias tárgyú komédia előadását s az ilyet „intermedium“ - 
n a k : k ö z j á t é k  - nak nevezték. Ez a eíme annak a 
darabnak is, amely K o c s o n y a  M i h á l y  megnő- 
sülését és házaséletét viszi színpadra. A kenetteljes, ünne-
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pélyes iskoladrámai hang itt már ellenkezőjére fordult: 
a nyers, vaskos, de egészséges komikum árad benne s ez 
a tükör nem is sokat torzít az egykorú magyar köznemesi 
társadalom lelki képén, parlagi ízlésén, inkább csak kö
nyörtelen igazságű látleletet ad róla.

Jegyzet. (Faludihoz.) A rokokó stílus a barokknak a tovább
fejlődése, illetőleg elfajulása. A szerves alkotórészeket már a 
barokk is henye elemekkel vegyítette, a rokokó-ízlés még tovább 
ment ebben az irányban : a lényegnél jobban szerette a lényeg
telent, a külső díszítmények halmozását. A rokokó-bútorok 
cifrák és kecsesek voltak, de nem szilárdak, nem is célszerűek. 
Mintha valami hiánynak, ürességnek, hazugságnak leplezésére 
szolgált volna a rokokó-divat, mely például arra késztette a 
főrangú hölgyeket és urakat, hogy az idillikus egyszerűségű 
ó-kor pásztornépének a szerepét játsszák el és éljék át, — de • 
parókásan, selyemruhában, aranyozott pásztorbottal s ki
mosdatott, megfésült, felpántlikázott bárányokkal. Az irodalmi 
rokokó szintén az ó-kori pásztori idill időszerűtlenné vált tárgy
körét erőltette új életre, de akaratlanul is megfosztotta termé
szetességétől. Formai szempontból azonban a rokokó-költé
szetnek megvan a maga értékes oldala is ; a kecsesség, könnyed
ség, a vaskos valóságnak légiessé finomítása, a báj és kellem 
képzetvilágának és kifejezéskészletének, a nyelv zeneiségének 
uralomra juttatása. Az érzékiség, mint pikáns illatszer, szintén 
hozzá szokott tartozni a rokokó légköréhez. Ennek a világiro
dalmi ízlés-iránynak nálunk legművészibb példája : Csokonai 
öltészete.

A gáláns költészet virágzása a német irodalomban a XVII. és 
XVIII. század közötti fordulóra esik ; művelői nem élmény
szerűségre törekedtek, hanem bókoló, csiszolt szólamokra és 
csengő-bongó rímjátékra. Átmenet volt ez a divat a rokokóhoz.

a) Mikes Kelemen : Törökorsz. Lev. (Szemelv.) 1900. Magy. K vt. — 
Faludi Ferenc Versei. Olcsó K vt., Magy. K vt. — Téli éjszakák 1900. 
Régi M. K vt. — Amadé László versei 1892. Olcsó K vt.

b) Tones G usztáv : Mikes K. élete. 1897. — Császár Elemér*’ 
Mikes Törökorsz. Leveleinek keletkezése. Irodt. Köziem. 1895. — 
Beöthy Zsolt : Mikes leveleskönyve irodalm unkban. Magy. Kvt. — 
K irály György : A Törökorsz. Levelek forrásaihoz. Egyet. Phil. K. 1909. 
— U.-ő : Mikes K. levélformája. Irodalom történet 1913. — Zolnai Béla : 
Mikes T.-orsz. Leveleinek keletkezéséhez. Egyet. Phil. K. 1916. — 
U.-ő : Mikes és a francia szellemi élet. U. o. 1921— 1922. — Gálos Rezső : 
Mikes műveltségi forrásai. írod.-tört. Köziem. 1930. — Gyárfás Tiha
mér : Faludi Ferenc élete. írod .-tört. Köziem. 1910. — Négyesy László 
Faludi- és Am ade-kiadásának bevezetése. — Trostler József : Faludi 
és a ném et gáláns költészet. Egyet. Phil. K. 1914. — H orváth János :
A m agyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 1927.
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ÖSSZEFOGLALÁS.

Ez a hat évtizednyi korszak sokkal szegényebb is 
kiváló írókban és alkotásokban, mint az előbbi, de külö- 
nősen azért tesz ránk sivár hatást, mert ami irodalmat ter
melt, annak is legnagyobb részéről jóformán tudomást 
sem vett. Faludi műveinek nagyobb része, Mikes, Amadé, 
Cserei, Apor munkái kéziratban lappangtak évtizedeken, 
némelyik több mint egy évszázadon át. A magyarság 
irodalmi érdeklődésének nagyfokú megbénultságát mu
tatja ez a helyzet. A középkor óta ekkor billen át még 
egyszer, átmenetileg, az irodalmi termelés mérlege a 
latinnyelvűség felé. — De a kéziratban maradt magyar 
művek ekkor is bennegyökereztek az egykorú nyugati 
korszellem (rokokó, levélműfaj, gáláns költészet) talajá
ban, s a magyar nemzeti és nyelvi öntudat néma erőgyűj
tésének is ideje ez a korszak. A Gondviselés műve, hogy 
a magyar irodalmi és általában szellemi megújhodás éppen 
onnan: Bécsből indul majd ki, ahol a Hahsburg-birodalom 
központi kormányzata az öncélú magyar államiság meg
szüntetésén dolgozott.





A MEGÚJHODÁS KORA.





BESSEN Y EI GYÖRGY.

Az „Ágis tragédiája“ ajánló-leveléből (Mária Teréziához).

Felséges Asszonyom !
Soha a teremtésben trónus oly nagy magasságra nem emel

kedhetett, hogy ahhoz kiáltását egy igaz hívség a legsetétebb 
mélységből is ne tehesse. Nem mondom, Felséges Asszonyom, 
hogy világ kezdetétől fogva minden királyi szék minden kiáltást 
meghallott, melyet szolgáinak hívségek érte teh e te tt; sem nem 
állítom, hogy sok koronás fejek a haragnak és hívségtelenség- 
nek vérengező lármáját gyakran lábaiknál ne hallanák; csak 
azt mondom, hogy a Felséged trónusa oly kegyelmességet visel, 
mely az alatta nyugovó hívségnek legkisebb sóhajtásait is hal
lani s védelmezni kívánja. A Bécs alatt fekvő nemzeteknek 
legfájdalmasabb sebjeiket okozza talám az, hogy a királyi pálca, 
melytől vezéreltetnek, belső részeikbe mindenkor nem hathat. 
E pálcának az igazságtól kellene vezéreltetni; már pedig semmi 
az halandók száj okba olyan hirtelen nem olvad, mint az igazság; 
ezt üldözi egész világ, mely sem egészlen rab, sem teljességgel 
szabad soha miattunk nem leh e t... Nehéz ott, Felséges Asszo
nyom, egy halandónak igaz ítéletet tenni, hol sok szolgák szájá
ban az igazság hamis színnel, s a hamisság igaz formával járhat
nak . . .

Az „Ágis tragédiájá“-ból.
I. játék , 3. jelenés. 

Kleombrotes, Ágis.
Ágis.
H azádnak hívsége megnyerte szívedet, 
K leom bro t! s istenink tegezzék ívedet. 
Likurgus Spártával ú jra éled benned, 
Leónidás helyett vezérnek kell lenned. 
K iáltását a nép, hallod kettőzteti,
Vitézit páncélba érted öltözteti. 
Fegyverkezz szívedbe, rom lott a tyád  ellen, 
Ki hazádat bírni tovább érdemetlen.

Zsigmond F . : A magyar irodalom története. I. 12



Kleombrotes.
Ágis ! nagy nemzetünk, látod, háborodik,
A trónus felettünk ing és tántorodik.
E  két kő, m int Scylla, Kharybdis úgy állnak, 
Hol sok küszködőknek szemeik elhúnynak. 
H ányatta tásink  közt vigyázzunk magunkra, 
H am ar rohanhatunk ma i t t  halálunkra.
A nép hirtelen felzendülhet hevébe,
De könnyen is szenyved változást mívébe. 
Leónidás, tudod, sok tanácsosokat 
Ékesen szólókkal és fösvény papokat 
Vehet meg m agának osztott kincseivel,
Mely titkon  szorít is m ár bilincseivel,
Erővel és szívvel szükség i t t  dolgozni,
Már feltett célunkban halál elváltozni.

Ágis.
Igaz az, Kleombrot !, hogy egy trónus ré m ít ; 
Megöl, m int tudhatod, s megént elevenít.
H ű királyunk ellen vétek is indulni.
De a vérszopókat, ’vitéz ! fel kell dúlni.
Lásd, gazdagainknak egész hazánk rabja,
Spárta m ajd ezeknek lesz örökös foglya.
Nem adhatják  népink meg adósságokat,
Mely m iatt tömlöcbe voncolják láncokat. 
Leónidás oszt i t t  ilyen törvényeket,
H allgatván körülte a kegyetleneket.
A tanácsosokat felső rendelése 
Nem lá tja  ; m ert titkos engedése.
Pompa- s bujaságba megegyez ezekkel,
K ik nem gondolnak m ár nagy isteneinkkel.
Csak községünk nyög i t t  egyedül Kleombrót ! 
Mely ma az egektől kér egy igaz bírót.
Vitézid tebenned érzik rem ényeket;
Te adhatsz Spártának józan törvényeket.
A trónus olyané legyen, ki érdemes 
S születéssel, szívvel valójába nemes.

Kleombrotes.
Ágis I beszédedet előtted megvallom,
Hogy minden rész szerént nagyon igazolom ;
És csak a módokon vetélkedem tovább,
Melyek segedelmünk lehetnének inkább.

Ágis.
Hívségünk Spártához és igaz istenünk 
A nép erejével lesznek segedelmünk.

Kleombrotes.
Ágis ! szükséges is az eszközt keresnünk,
Jup iter nem foghat maga fegyvert értünk. 
Találok, barátom , még oly segedelmet,
Melyet nem vesznek úgy, m int gyenge védelmet.

Ágis.
Mi az? beszélj h am ar; form áljad szavadat,
H add értse vágyásom segéllő célodat.
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Kleombrotes.
K erüljük meg együtt hív asszonyainkat, 
Közöljük velek is titkon  dolgainkat.
Tudod, mely érzékeny kebelekbe szívek,
H a veszedelembe lá tják  esni hívek.

Ágis.
De m it tehetnek ők vitézi dolgunkba?
Kik csak csendességgel hevernek javunkba. 
Gyengeségek rajtunk  mi módon segíthet,
Egy asszony Spártába hasznot ma hogy tehet?

Kleombrotes.
Igaz, hogy asszonyink törvénytábláinkhoz 
Nem ülnek, sem szólnak nyilván dolgainkhoz ; 
De azért a nemes asszony-fajzatokba,
Hidd el, hogy törvényt oszt világunk titokba. 
Ügy hisszük, hazánkat csak mi igazgatjuk, 
Jóllehet asszonyink m it tesznek lá thatjuk .
Az egész világot megláncolták ezek,
M indenütt foglyokat lelem, merre nézek.
É rtek a term észet szorít meg bennünket,
Mely ővelek bírja örökre szívünket.
E nyájas Nem titkon  hányja el tőreit, 
Gyengédeden húzza reánk köteleit.
A term észetet így ellenünk tám asztja,
És hidd el, hogy rab já t el sem is szalasztja.

Ágis.
Kleombrot ! nem lehet szólanom ellened, 
H atalm at, tanácsot feltaláltam  benned. 
Ágisztráthoz1 megyek ; beszélj Télónissal,2 
Én is tanácskozom m ajd Ágiárissal.3

A Pliilosophus-ból.
IV. játék, 6. jelentés.

(A szereplők asztalnál ülnek, vacsoráznak.)
Pontyi. Nem kell nékem az a zöld lé, abból a húsból kérek, 

— nem is ehetik már itt az ember a miatt a sok cifraság miatt, — 
hát ez a vörös lé? hiszen berzsen4 ez, vagy micsoda? hát az a kék 
tajték mi ott? boldog Isten ! ha nagyapáink láthatnák ! már 
hogy pántlikát-mit felkapnak, ütné a k ű ; de a hasából, 
gyomrából is módit csinálni az embernek, ki látta? Már talán 
szégyen is disznóhúst enni?

Angyélika. Hát, hogy ne volna szégyen?
1 Ágis anyja.
2 Kleombrotes felesége.
3 Ágis felesége.
4 Berzseny : vörös festőanyag.

12*
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Pontyi. Még zsidókká leszünk hát ebbe’ ; ökörhúst is szégyen 
hát enni, mert mind parasztemberek bánnak az ökrökkel. De 
utoljára kenyeret is gesztenye-púderből süttetnek ; be hiába
való időt értünk.

Lilisz. Jobb volt hajdan, ugy-é?
Pontyi. Hát.
Titius. De én jobban szeretem a mostani időket; nem kell 

most annyit enni, innya, mint régen ; hiszen akkor amije volt 
az embernek, csak ételére költötte, mert szörnyű sok evés volt. 
Abbúl a becsináltbúl kérek.

Pontyi. Öm, be hiában valót beszélt kend ; de bizony többet 
költenek most kentek egy hiábavaló ebédre, mint régen sze
gény atyáink egy hónapig elköltötték. Egész ebédje az udvarából 
telt ki, csak sóért, borsért adott pénzt; de kentek Bergengó- 
ciából-honnan drága pénzen hordják a sok haszontalanságot 
együvé, drága pénzen fizetik azt a sok sehonnai egészség- s étel
rontó szakácsot. Gukher kopókat, marcafánk lovakat-mit 
hoznak az asztalra, ötven forintba is belékerül, még sem lehet 
belőle enni; oztán cukher kopónak az árán egész hónapokig 
megérte az asztali készpénz költségét.

Berenisz. De bezzeg helyrehozta oztán a bor, mert most egy 
átalag tokaji eltart hat annyi ideig, mint akkor.

Pontyi. De bizony, édes húgom, nem vették ők pénzen a bort, 
az országban termett az ; de most a világ négy oldaláról hord
játok össze az ebédet; tengeri rák, csiga, béka, minden ördög 
férget, csúszó-mászó állatot összevesztek. Mikor nékem két
száz hízott marhám, annyi ürűm járhat a pusztán, minek nékem 
akkor béka, csiga? egyétek meg.

Titius. Még sem olyan egészségtelen, mint a régi borivás.
Pontyi. Öm, be nagyot monda kend ; de bizony eleget ivott 

az én apám, a kendé is, mert az asztalnál virradtak meg sokszor; 
de mégis nyolcvan esztendeig élt frissen ; és sok száma nélkül 
való öregeket látok olyanokat. De kentek a cukher kopóval, 
oztán a békával nem kuruttyolnak ám nyolcvan esztendeig 
a világba, ne búsuljanak. Hiszen hallja kend, nem kerül nékem 
odahaza egy hónapig is négy márjásba, készpénzbe az ebédem, 
mégis többet eszem, mint kend. Kenteknél egy ebéd is beléke
rül ötven forintba, s mi volt? cukher kopó.

Párménió. Igazán mondja az ú r : mert meg kell valla
nunk, hogy az emberi természet ha legközönségesebb eledellel 
tápláltatik, legerősebb és legegészségesebb ; és ok nélkül való 
dolognak tartom a természet tápláltatásából módit csinálni, 
mintha a természet is tartozna magát haszontalanságainkhoz 
szabni; de el is jőnek az idők, hol az emberek e részben magok
hoz térnek.

Pontyi. Ügy van, kedves sógor uram okos ember, látom ; 
által-érti a dolgot. Hiszen már a süvegeket, kalapjokat hadd
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metélnék, mert akár nagy kalap, akár kicsiny legyék az ember 
fején, attól nem fáj a feje ; de ha moslékot vagy egyebet olyat 
eszem, elromol a gyomrom, egészségem. Akár zöld, akár vörös 
színbe öltözzem, nem fáj az ; de nem mondhatom azért, hogy 
akár nadragulyát, keserű fűvet, akár zellersalátát vagy tárko
nyost eszem, mind éppen olyan jó. Ezért nem lehet a hassal, 
gyomorral úgy módizni, mint a pántlikák színével, hogy majd 
zöld, majd kék, majd vörös, s mindenik jó a felől.

Ereszta. Valósággal okosan és helyesen beszél, én azon 
értelemben vagyok.

Pontyi. A nagy urak gyermekeit mind cukorral, meleg víz
zel, tejjel, kávéval nőtetik, de le is vernék, olyanok vágynak, 
hatot is a pipámmal a lábárúi.

Párménió. A nevelés, igaz, nehéz teher.
Eresztra. De édes is, ha engedelmes gyermekeket szül az 

ember.
Párménió. Nem arra nézve szólok ; azt akarom csak mon

dani, hogy külsőképpen a testet kicsinységétől fogva szabadon 
kellene nevelni, hogy szorongattatásokban ne légyen, és a sza
bad levegőegek alól melengetett szobákba ne rejtegeti essen. — 
Rousseau e részben bölcsen ítél.

Pontyi. De kedves sógor uram, nem olvasta az én anyám 
soha Rousseaut, mégis tudott kényeztetés, szorongatás nélkül 
nevelni. Szabadon hevertem én az ágyon, s húst ettem, mi
helyt a gyomrom emészthette.

Ugyanebben a jelenetben olvassa fel az asztali társaság 
előtt Pontyi azt a levelet, amelyet a ,»fiskálisától kapott“ . Ez 
a levél így kezdődik : ,,Ezen expressusom által éppen favorá- 
bilis occasio praesentálván és insinuálván magát, nem akartam 
elmulatni, hogy az urat cum summo respectu ne revereáljam 
és egyszersmind a causáról is relátiót ne tegyek. A causa be
váltatván, már sebes cursusában vagyon ; egyébaránt vannak 
documentumaim sufficienter ; hanem pro hie et nunc, a loca- 
litással, quotalitással, quidditással, vagyis ubitással maceráló- 
dom. . .

Láthatjuk a közölt két részletből, hogy Kisfaludy Károly 
nemcsak a Mokány („Csalódások“), hanem a Perföldy (A,,kérők“) 
alakjához is ihlető mintát kapott Bessenyei vígjátékában.

A Természet Világa előszava.
Ollyá lettem, mint a pusztában bujdosó zarándok, ki 

világát elhagyván, csak egyedül ül, melybűi áradt keserveit, 
könnyeit törülgeti szemérül : úgy ülök magánosságomban, 
szüntelen arra forogván arccal, hol a nyájas bölcsek egymással 
társalkodva az életnek unalmát maguk közt enyhítik s édesítik,
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Múzsámat szólítom, hadd panaszolja életemnek hanyatlá
sát, úgy mint a megélemedett hattyú, mely már utolsó óráit 
hozzá közelgetni érezvén, abból vett fájdalmát hajnalonként 
bánattal énekelgeti. Ifjúságomnak örömmel teljes mezeje, hol 
egy kezemet fogva Venus, mással Minerva1 vezettek, oly aggott 
magánosságra változott most, hol csak őszi ködök és szomorú 
fellegek boronganak.

Mély álmomban e csendes egek alatt erezve s 16 esztendeig 
gondolkozva, most fordulok ki innét a világra arccal... Mit 
szóljak hozzá?

Hízelkedni néki nevetség, mivel tekintetbe nem veszi. 
Szidni bolondság, mert sem hallja, sem érti, sem érzi, sem tetté
ről felelni nem tartozik ; viszontagságainak fergeteges tengerén 
mindnyájunkat szabad útnak bocsát, akár ütközünk kőszálaiba, 
akár szerencsésen kerüljük el azokat; egyben nem vígasztal, 
másban nem oktat. Végre nem maradt egyéb a szomorú emlé
kezetnél és körültem haldokló kietlen magánosságnál.

Oh boldog házasság ! tőlem örökre eltávozott élet, hol 
a megaggodt halandó gyermekeiben születik újra, midőn már esz
tendeinek sokasága szívérül minden egyéb világi örömét el
törli ! Te ki ezt írod, vénségben, nételenségben, hová lett vígasz
talásod?

Mindenestül fogva vezet a halál sírod szélihez, honnan a 
világra nézvén vissza, senkit sem látsz utánnad, ki véredben, 
nevedben éljen. Fedezzük el a házasságnak édes sebeit; leg
nagyobb fájdalom annál, akinél nem találtathatik !

Édes vígasztalás a vénségbe beléfult életnek magát gyer
mekeiben látni és asztalánál mondani : egyetek ebből, igyatok 
abból. . .

íro k ... nyugalmamban, kínomban nem tudván, mi vonz, 
csak érzek a bennem élő természetben oly ellene állhatatlan 
ösztönt, mely magát halandó társaival közölni kívánja. Koporsó
mon túl v itt beszédem úgy tetszik, mintha síromnak komor éjt- 
szakáját hozná haldokló szívemen kiderülésre ; enyhítvén keser
vét ennek előre való tudása, hogy halálomból elevenekhez 
szólhatok ki. Ha pedig én is írásommal a közboldogság templo
mának oszlopa alá egy követ letehetek, abból származott ví
gasztalásom a halálnak örök álmai közt is hevülésbe hozza 
hideg hamvaimat.

A Tariménes utazásából.

I V .  k ö n y v  1. s zakasz .

. . . A  kertnek kapujánál száz lépéssel félre egy ágyúlövés 
hallatik, melyre azonnal mély csendesség lett. Ezáltal jelentetett

1 Szerelem és tudom ány.
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hogy Arténis1 Tenerinek1 2 kapujához már elérkezett. A kengyel
futóknak súrolással eloltott fáklyájok füstfellegeket eresztettek 
széjjel a lámpások között, kiknek fáradt léhegések, véknyaikat 
rángatván, elepedéseket mutattak, amidőn lábaikat támaszok
nak hányták és homlokaikról izzadságokat törlötték.

Arténis, szekeréből leszállva, asszonyaitól körülvétetve, 
mulatóhelyéhez gyalog indul. A körülötte sereglett és tolongott 
sokaság, képit, formáját szemlélni kívánván, egymás vállán 
ágaskodott, hol ábrázatját kiki egekre forgatta fel, melynélfogva 
úgy tetszett, mintha a Teneri kertjének térjei orcává változtak 
volna. A vastag embercsoport úgy dűlt kétfelé előtte, hogy utat 
adjon néki, mint a terhes hajó előtt a haboknak nyílása. Néme
lyek földre guggoltak és törpeségek miatt fent semmit sem lát
hatván, Arténis lépéseit a sűrű lábak közül kukucskálva szem
lélték a földnek színén. Királyi méltósága egyátaljába való hall
gatást parancsolt, mely m iatt körülötte a csendesen bujdosó 
susogásnál egyéb nem hallatott.

Végre kastélyához érkezve, annak karjára egynéhány grá
dicson fellép, hol az égő szövétnekek világa közt istenasszonyi 
formáját azonnal minden meglátja. Zengeni kezdenek Teneri
nek egei a kiáltással, hol számlálhatatlan süvegek, kalapok, 
kucsmák, sipakok3 repdestek fel a csillagok alá, ezt hallatván 
minden részen : Éljen a mennyei Arténis ! éljen az isteneknek 
képe ! Jupiternek leánya ! Totoposznak4 angyala ! — Arténis 
ezeknek hallásával édes keservétűi elboríttatván, tekintetiben 
könnyező örömmel mosolygott. A népnek kiáltása szüntelen ket- 
tőztetett, mely néha-néha elcsillapodván, mint az elhallgatott 
zivatarnak megzúdulása az erdők között, újra, meg újra hal
latott, hol a fő-főrendek egymás szemében síró mosolygással 
tekintgetve tébolyogtak némán, az ögyvelgő sokaság között 
fel és alá.

Ezek így lévén, végre Arténisnek egy mellette álló asszonya 
lobogó keszkenőjével integetni kezd, melyre minden elcsende
sedik. Arténis ajakit megnyitván, következendőképpen szól : 
Kedves híveim ! Egy halandó szívének sincs annyi érzése, sem 
nyelvének oly ékesen szólása, mely azon édes fájdalomba merült 
örömöt előttetek felfedezhesse, mely által belső részeim el
fogatnak. Vajha azon meghálálhatatlan kegyelmekre mél- 
tóztatnának isteneink, hogy személyünk iránt m utatott szerete- 
teteket valójában megérdemelhetnénk ! Ekkor lennénk hívség- 
tekre, hazátoknak koronájára érdemes és ezáltal tudnánk egyedül 
jóságotokat jutalmazni, melynek ára kincsekkel nem fizettet
hetik. Ne fárasszátok tovább már szívemet örömkiáltásaitokkal:

1 Arténis királynő a lak ját Mária Teréziáról m intázta Bessenyei.
2 Teneri olyan hely, m int Schönbrunn.
3 Sipkák, sapkák.
4 Totoposz : Arténis királynő országa (= Ausztria.)
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erkölcseimnek gyengesége szeméremmel borít el magamat 
magam előtt titkon, gyanúságba ejtvén az iránt, hogy a rend
kívül való dicséretet nem érdemiem. Életemnek minden bátor
ságát, nyugodalmát, örömét, dicsőségét általadom nemes 
szíveteknek ; nem kívánván halálomig boldogságotok ellen világi 
szerencsével élni. Ezzel meghajlik és beszédének véget vét.

Űj lármával telnek el az egek, hol a kiáltás ordítássá válto
zik. Nyakát kinyújtja, fejét hátraszegve, száját az egekre ki- 
tátva, szemeit béhunyva ordítoztak Kirotósznak1 férfiai. Az 
urak kiterjesztett kezekkel, .szüntelen való pisszegetésekkel 
kívánták a kiáltó sokaságot csendesíteni, mely igyekezeteknek 
sikerét nem látván, széjjel kezdettek közöttük pezsdülni, hol 
a szembéhunyvást ordítozó lakosokat kalap jókkal szájba- 
verték. A sok bőgő hangnak félbeharapása, ennek dünnyögő 
morgása, a többinek esetén való nevetése tapsolásra, kaca
gásra vették a népet, mely idő alatt a muzsikák megzendülvén, 
minden ember csendességre j ö t t . . .

A „Bihari remete, vagy a világ így megyení6-böl.
. . . Már e jön kérdésbe, hogy miért hát egyik ember rend

kívül gonosz, amidőn más jó és igaz ? Ha természet szerint való 
az ember, egyforma erkölccsel kellene lenni; mert ami Péter
nél nem lehetetlen, Pálnál sem. Néró, Titus miért különböztek 
annyira ? Néró szinte úgy természete szerint volt kegyetlen, 
mint Titus a magáénál fogva jó. Az embef nem egyszeres terem
tés : két valóságbúi van összetéve, mely szerint lelki és testi, 
azaz érez is, okoskodik is. Már hogy a természet miért egyenlő 
okokkal és maga-meggondolással nem adja minden embernek 
az értelem világát ? Kérdd meg tőle magátúl. Ezt feleli, hogy a 
különbség nagyobb tökéletességére tartozik, mint a mindenben 
való egyenlőség. Továbbá hogy a bűnt a törvény szerzetté. Ha 
Néró a hottentótok közt születik vala világra, ismernéd bíjnét 
és gonoszságát ? Miért egyik ember forró vérű, dühös, a másik 
hideg természetű, engedelmes ? Miért van víz és tűz ? Az ólt, 
ez éget. Ellenkezést mutatnak egymás közt és a természet töké
letességére tartoznak. Kicsinyben, nagyban a természetet 
szüntelen való ellenkezés és küszködés tartja fenn. A kegyetlen
ség szinte úgy érzésben gyakoroltatik, mint minden más csele
kedet. Miért kegyetlen az oroszlán és tigris ? Miért szelíd a 
bárány és galamb ? Azért, hogy minden különbség ellenkezés 
által ismertessen meg ? Ellenkezés és különbség nélkül jobb, 
sem szebb nem volna a természet, sőt hibás lenne. Nem az a 
kérdés, hogy te mit látsz bűnnek, hanem hogy mibűi áll a ter
mészetnek tökéletessége ? Mit csinálnánk, ha minden ember

1 Kirotósz : Totoposz fővárosa (^Bécs).
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és asszony egyforma termettel, tekintettel, szóhanggal, ésszel, 
erkölccsel volna e világon ? Jóságra tartozik, hogy gonoszság 
legyen ; és gyönyörűségre nézve van a keserűség, mert ki kese
rűséget nem érezhet, örömöt se soha. E pedig természet és az 
ember is benne, természete szerint élő állat.

De miért van az emberben, kérded, annyi bolondság ? 
Azért, hogy okos. Ha oktalan állat volna, bolondságát nem lát
nád. Minden derék dolog csinál magának ellenkezést, mely nél
kül nem lehet. Miért van sötétség ? Azért, hogy világosság van : 
nap, hold, csillag és tűz nélkül látnál árnyékot ? Oktalanság 
nélkül okosságot, tudatlanság nélkül tudományt ismerni nem 
lehet. Az okosságnak bolondság a tükre, melyben érdeme ki
tetszik. Hasonlóul jó cselekedet rossz nélkül nem lehet, mint az 
egészség betegség nélkül és az élet halál nélkül, mert a világ így 
megyen, hol az embernek úgy kell lenni, ahogy van . . .

A Holmi-ban mondja Bessenyei: ,,Ha anyanyelvűnk porba 
marad, higgyük-é, hogy idegen nyelvek által nemzetünket kö
zönségesen a széptudományokra fölemelhetjük ? Legalább azt 
tapasztaljuk, hogy csupán idegen nyelven soha még egy nemzet 
is e földön, a maga anyanyelvét megvetvén, bölcseségre, tudo
mányokra nem emeltethetett.“

Bessenyei György 1747-ben született Bercelen, Szabolcs me
gyében, 1765-ben lett testőrré, 1773-ban lépett ki a testőrségböl, 
1779-ben tért át a katolikus vallásra, 1782-ben hagyta el Bécset s 
előbb Bercelen lakott, 1785-től kezdve pedig a biharmegyei Puszta- 
kovácsiban. 1811-ben halt meg.

PÉGZELI JÓZSEF.
Meséiből.

Király és kapás.
Egy király utazván, egy mezőn megszállott 
S egy paraszttal, ki o tt kapált, szóba állott.
„Jó ember ! serény vagy, látom , a m unkában,
Izzadásod bére mi lehet nap jában?“
„Négy garas, jó uram “ a kapás felele.
„Igen kevés — mond ő — hogy éred meg vele?“
„Egy napról más napra egyen erőt veszek.
Egyet interesre1 jó kéznél leteszek,
Eggyel fizetgetem régi adósságom,
A negyedik garast mindig sárba vágom .“
A király elhülvén nem v árt bátorságán 
S okossan tréfáló szava fontosságán,
Elm ent s e szép mesét sokaknak feltette,
De hogy senki köztök azt meg nem fejthette,
Végre a vén kapást magához h ivatta ,

1 K am atra.
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Ki tréfás szavának ily értelm ét ad ta :
„Az első garassal éltemet táplálom  
S erőt veszek, mellyel a földet kapálom ;
A másikkal fiam ruházom s nevelem,
Kinél interessel azt egy nap meglelem.
Régi adósságom eggyel fizetgetem,
Mert m int lehet, azzal vén atyám  tengetem.
Negyedikkel tartom  egy eladó lyányom 
S ezért mondám, hogy azt mindég sárba hányom :
Mert ezt vissza nékem nem fogja fizetni,
H a férjhez megy, m ajd rám ügyet sem fog v e tn i/4 
Mint a föld, mely az ég meleg zsírját issza,
A belészórt magot bőven adja vissza :
Ügy, am it költöttek szüléitek rátok,
Vénségekben, fiák, nékik m egadjátok,
Ti is lyányok, ebben restek ne legyetek,
Szembetűnő példát sőt abban tegyetek,
Hogy hazudott a vén utolsó szavába,
Mert a rátok költ pénz nem hull a Dunába.

Péczeli József 1750-től 1792-ig élt. A Mindenes Gyűjtemény 
című folyóiratot alapította és szerkesztette (1789—1792).

FRANCIÁS IRÖK. RESSENYEI.

Az eddigi korszakok időhatárait egy-egy nagyfontos- 
ságú történelmi (politikai) esemény jelezte; az irodalom 
t. i. az emberi élet egyikfajta tükörképe, tehát az élet nagy 
változásaival együtt változik az irodalom is.

A most sorra kerülő korszak kezdete nem kapcsoló
dik valami országraszóló történelmi eseményhez. Az iro
dalom ekkor nem következménye, hanem oka, előzménye 
a nemzeti élet fokozatos történelmi átalakulásának. — 
A látszólagos eseménytelenség közepette a magyar lelki
ség mélyén, titokban, egyszerre többirányú nyugtalanság 
jelentkezik, az ész és szív megmozdulásai s ezek együtt 
lassanként eleven vérkeringésre indítják a magyarság 
eltespedt szellemi szervezetét, — éppen az irodalom ere
zetén át. Ennek a többirányú irodalmi megújhodásnak 
első nyilvános jelentkezése: az a könyvecske, amelyet 
1772-ben Récsben nyomatott ki egy fiatal magyar testőr: 
RESSENYEI GYÖRGY.

Érthető, hogy Réesből indult ki a 
magyar ébredés. Párizs után Rées volt 

a műveltség középpontja. Mária Terézia, okos tanács-

A testőrség 
alapítása.
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adókra hallgatva, a Habsburg-birodalom anyagi és szel
lemi kultúrájának gyarapítására sok üdvös intézkedést 
tett. TJgy képzelte azonban, hogy a szellemi művelődés 
egyetemes közege a német nyelv lesz mindenütt, tehát 
Magyarországon is. Valószínűleg ennek a németesítő 
kultúrának a tapintatos ravaszságú eszköze akart lenni a 
bécsi magyar királyi testőrség 1760-ban létesített intéz
ménye is, ahova minden vármegyének két-két ifjat volt 
joga felküldenie.

Így került Béesbe a szabolesmegyei Bes
senyei György. Ősi köznemes családból szár
mazott s igazi típusa volt fajának: természettől nyert 
szép tulajdonságai sokáig szunnyadoztak kifejletlenül; a 
sárospataki református kollégiumban töltött négy esztendő 
csak erkölcsi jellemére volt jó hatással, egyébként tanu
latlan maradt. Mikor tizennyolcéves korában, daliás ter
mete révén, Béesbe került testőrnek, a világvárosi művelt
ség tükrében egyszerre meglátta a maga és nemzete 
szégyenletes elmaradottságát. Puritán megalapozottságú 
jelleme nem süllyedt bele csüggedten a nagyváros kínál
kozó élvezeteibe, hanem hallatlan szorgalommal igyeke
zett pótolni ismereteinek nagy fogyatkozásait. Egyrészt 
mohón olvasta a francia felvilágosodás irodalmát, külö
nösen Voltaire műveit, másrészt megfigyelte, hogy a 
bécsi német szellem éppen akkortájt miként törekszik 
függetleníteni magát a francia nyelv uralma alól.

E kettős irányú tapasztalat jelölte 
ki élete programmját: a nyugati mű
veltség eszméit eljuttatni honfitársaihoz, de a magyar 
nemzeti érdek szűrőjén át és főként a magyar nyelv tol
mácsolásában.

A francia felvilágosodás irodalmának két leghíresebb, 
legjellegzetesebb a lak ja : Voltaire és Bousseau. Vállvetve 
igyekeztek lerombolni az addigi közszellem előítéleteit s 
ezek helyébe tenni saját meggyőződésüket — de aztán 
egymás ellentétévé váltak. Voltaire az é s z ,  Bousseau 
a s z í v mindenhatóságának volt fanatikus hívője ; Vol
taire írói munkássága a (franciás) k l a s s z i c i z m u s

A francia 
felvilágosodás

Bessenyei
Béesben
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betetőződése, sőt netovábbja, Rousseaué pedig a nem
sokára diadalmaskodó r o m a n t i c i z m u s  kezdete. 
(Lásd alább a j e g y z e t  - et.) A megújhodás korának 
magyar irodalmát ez a kétféle hatás — egymással külön
féle mértékben vegyülve — át meg átjárta.

Bessenyei 
és Voltaire

Bessenyei Voltairet választotta minta
képül úgyszólván minden művében, de éle

tének második felét akarata ellenére rousseaui formák 
közt búsongta végig. Voltairetől látta, hogy a költészet 
uralkodó műfaja a dráma, mert a színházi tömeghatás 
által ez emelkedik legnagyobb gyakorlati jelentőségre. 
Tőle tanulta a tárgytávolság klasszikái elvét i s ; Voltaire 
első drámája, az Oedipe, épúgy az antik görög világból
I nrámái vesz tárgyat, mint Bessenyei első m üve:
I I az A g i s  t r a g é d i á j a .  Agist leszúrják
ugyan a darab végén, de igazi tragikum nincs a darabban. 
Leonidás király nem rossz, csak gyönge ember, Agis és 
Kleombrotes sem bűnös, csak makacs jellemek; volta
képpen a gonosz Agesilaus cselszövénye okozza a szomorú 
végű bonyodalmat. A költő az alapeszme politikai oldalát 
élezi k i : a királyok helyzete nagyon nehéz a gonosz 
tanácsadók miatt. — Még két tragédiát írt Bessenyei, de 
ezeknek tárgyát már a nemzeti múltból vette; cím ük: 
H u n y a d i  L á s z l ó  t r a g é d i á j a ,  B u d a  t r a 
g é d i á j a .  Mind a három párosrímű alexandrin-sorok- 
ban (azaz Voltaire módján) van írv a ; az aristotelesi 
hármasegység nyűge sokhelyt ügyetlenné teszi az írót. 
Voltaire hatása az is, hogy a szerelem motívuma háttérbe 
szorul. Van Bessenyeinek két vígjátéka i s : a P h i l o 
s o p h  u s és a L a i s. Franeia mintája ellenére is a 
Philosophus méltán aratott sikert a színpadon, mert 
különösen Pontyi nevű epizód-alakjában az egykorú ma
gyar társadalomnak egyik jól ismert típusa: a jószívű, 
de faragatlan, maradi köznemes élethűen jelenik meg.

Bessenyei tanító költeményei: a Popé
ból Voltaire közvetítésével fordított E m b e r 

n e k  p r ó b á j a ,  a nagy terjedelmű T e r m é s z e t  
v i l á g a  és D e b r e c e n  s i r a l m a .  (Ez utóbbiban

Egyéb
művei
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az 1802-i debreceni tűzvészt énekli meg, mint Voltaire 
az 1755-i lissaboni földrengést.) Van egy haténekes eposza 
H u n y a d i  Mátyásról; mintája Voltaire Henriása. — 
A versforma mindenütt kétrímű alexandrin.

Prózai munkái közt van magyar tudományos akadémia 
szervezését sürgető röpirat ( J á m b o r  s z á n d é k ) ,  
filozófiai tárgyú elmélkedések ( B i h a r i  r e m e t e ,  
H o l m i ) ,  nagy terjedelmű utópisztikus regény (T a r i - 
m é n e s  u t a z á s a ) .  Ezeket már nem ő adta k i ; a 
Tariménes ötnegyed századon át hevert kéziratban.

Bessenyei nyolcévi szolgálat után ki
lépett a testőrségből s a magyarországi 
négy református egyházkerület titkári közbenjárója lett 
a királyi udvarnál. De nehány év múlva meg kellett 
válnia ettől a tisztes javadalmú állástól s e miatti el
keseredésében áttért a katolikus vallásra; ezért jutalmul 
könyvtárnoki állást kapott Mária Teréziától. Két évvel 
később azonban II. József megvonta tőle a fizetést s 
ekkor Bessenyei kénytelen volt elhagyni Bécset, mert 
nem volt miből megélnie. Harmincötéves korában haza
költözött a Tiszántúlra s ott — mondhatni — élve el
temetkezett. Három évtizeden át élt még fanyar, meg- 
hasonlott magányban a kicsinyes, parlagias alföldi kör
nyezetben, de az irodalom, melyet ő indított meg, nem 
vett róla tudomást. Az úttörők tragikuma ez.

Bessenyeinek mélyebb értelemben vett 
költői tehetsége nem volt, de eszményi buz
galma, mellyel a nyugati műveltség szellemébe honfi
társait beavatni igyekezett, nemcsak művelődéstörténeti 
fontosságot ad működésének, hanem irodalmunkra nézve 
is korszaknyitó, mert az akkori nyugateurópai költészet 
uralkodó műfajaival próbálkozott. Verselése csinos 
folyamatosságú, prózáját pedig lelkének lírai tusakodása 
sokhelyt megragadóvá teszi.

Jelentőségét növeli az az érdeme, hogy 
barátait is írói munkásságra s munkáik ki- 
nyomatására biztatta. Testőrtársai közt verses episztolái-

Testőrírók

írói értéke

Elnémulása
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val BARCSAI ÄBRAHÄM érdemel említést, a francia 
mintákat követő magyar műpróza úttörőjeként pedig 
BÄRÖCZI SÁNDOR. Báróczinak két nevezetes fordí
tása v an : Calprenéde nagy terjedelmű heroikus regényét, 
a C a s s a n d r á t  és Marmontel E r k ö l c s i  m e s é i t  
ültette át nyelvünkre s különösen a francia mondatszer
kesztés fejlett művészetét elismerésre méltó sikerrel pró
bálta a magyar stílus számára gyümölcsöztetni. Ha senki 
másra nem hatott volna is, Kazinczy tanítványi hódolata 
mindig emlékezetben fogja tartani Báróczi érdemét.

Péezeli Ez a bécsi ű. n. franciás irodalmi irány 
rövidéletü volt, Bessenyei félrevonultával 

végkép elhallgatott. Itthon PECZELI JÖZSEF komáromi 
református lelkész az egyetlen nevezetesebb képviselője. 
Lefordította Voltaire eposzát: a Ilenriást és több drámá
ját, Lafontaine néhány meséjét, az angol Young borongás 
hangulatú elmélkedéseit. Péezeli könnyen és csinosan 
verselt, prózája is sima folyású, de nem volt eredeti alkotó 
tehetsége. Esetleges további fejlődésében megakadályozta 
korai halála.

Jegyzet. Klasszicizmus és romanticizmus (vagy romantika).
A klasszicizmus, mint műelmélet a franciáknál jutott 

virágzásra a XVII. században, de minthogy a francia írók és 
kritikusok kiválasztott mintaképeiktől bizonyos mértékig el
tértek : ezért kétféle klasszicizmusról beszélhetünk ; az egyik 
az eredeti klasszicizmus, vagyis az a művészeti ízlés- és alkotás
mód, amelyet az ókori görög és latin nemzeti szellem valósított 
meg, főként az építészet, szobrászat és a költészet remekmű
veiben. (Másodvirágzása : a renaissance.) A szép-nek nem egyéni 
változatait ábrázolta, hanem egyetemesebb (tipikus) nyílvánu- 
lá sa it; a kivételektől idegenkedett, az általános szabályok 
érvényesülését tartotta fontosnak ; a szép főfeltételét az össz
hangban látta, ezért a világnézet nyugodt, derűs egyensúlyának 
a megbolygatásától óvakodott; a szépnek a formai kellékeit 
nagy figyelemben részesítette és a fejlettség magas fokára emelte. 
A XVII. századi francia költészet szigorúan, néha szinte mere
ven ragaszkodott az ókori klasszicizmus alapelveihez, amelyek 
elméletileg is eléggé tisztázva voltak számukra Aristoteles és 
Horatius poétikáiban, — de a csaknem kétezerévnyi időtávol
ság ezeket a régi elveket több tekintetben anakronizmussá tette
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s modern szempontok szolgálatába kényszerítette. Különben 
ez az úgynevezett új klasszicizmus is a szabályokon nyugvó 
összhangot és a formai tökéletességet tekintette legfőbb tör
vénynek. Corneille, Racine, Moliére és Voltaire ez irány leg
híresebb képviselői.

Az emberi szemléletmód és ízlés nem kényszeríthető bele 
egy irányba. Minél uralkodóbbá lett bizonyos korszakokban a 
klasszicizmus, lélektanilag annál természetesebb visszahatás
ként kezdett jelentkezni az a szükségérzet, hogy a klasszicizmus
tól elhanyagolt, vagy éppen kárkoztatott emberi szemléletmód 
is szóhoz juthasson a művészet s így a költészet terén. Ősrégi 
idők óta igen gyakran jöttek létre olyan irodalmi alkotások, 
amelyek nem hódolnak meg a poétikai szabályok szigorú tekin
télye előtt, az emberi élet lényegét éppen abban látják, hogy nem 
tűri a szabályok uralmát. A művészi hatás alapja a romantiká
ban nem az összhang, hanem az ellentét (kontraszt), tehát a szép 
mellett a rútnak is fontos, gyakran túltengő tárgyi szerep jut. 
A csak kevesektől méltányolható formai csiszoltságot a termé
szetesség nevében gyakran mellőzi, szívesen száll le a tudat- 
alattiság világába, a népköltészet mesterkéletlen alkotásmódjá
hoz, az „ész“ helyett a ,,szív“-hez. Az egyénit, a kivételest nem
csak figyelemre méltatja, hanem néha hajszolja is ; a roman
tikus hősök többnyire különcök, hol jó, hol rossz értelmében e 
szónak. Az egyetemes emberi jelleg helyett a romantikus költé
szet inkább a nemzeti sajátságok tükre óhajt lenni. A klasszi
cizmus törvénytiszteletével ellentétben a romanticizmust többé- 
kevésbbé a forradalmi hajlam jellemzi. Kedves tárgyköre a 
viharos, zordon középkor. A germán népeposzok, Shakespeare 
színdarabjai, Rousseau Űj Heloise c. regénye, Goethe Werthere 
és Götz-e, Schiller Haramiák-ja stb. a romantikus költészet 
körébe tartoznak. Gyakorlatban és elméletben egyaránt leg- 
tudatosabb, legjellegzetesebb képviselője ennek az iránynak : 
Hugo Victor.

a) Bessenyei György : Ágis tragédiája 1899. Régi M. K vt. — 
A philosophus. 1881. Olcsó K vt. — A term észet világa. 1898. R. M. 
K vt. — Em bernek próbája. 1912. R. M. K vt. — H unyadi 1929. (Rpesti 
Berzsenyi-reálgimn.) — Kisebb költeményei. 1931. (Nyíregyházi Kos- 
suth-reálgimn.) — Jám bor szándék 1931. (Magy. írod. Ritkaságok).

b) Závodszky Károly : Bessenyei György 1872. — Beöthy Zsolt : 
A szépprózai elbeszélés a régi m agyar irodalomban II. k. 1887. — Petz 
Gedeon : Bessenyei és Destouches. Egyet. Phil. K. 1884. — Császár Ele
mér : Bessenyei természetérzéke. Bpesti Szemle 1911. — Gragger R óbert 
Irodalomtört. forrástanulm ányok. írod .-tört. Köziem. 1913. — Szerb 
Antal : Magyar prerom antika.
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BARÓTI SZABÓ DÁVID. 
(1739— 1819.)

Egy ledőlt diófához.
Mely, magass égnek szegezett fejeddel, 
Mint király állasz vala társaid  közt, 
Tégedet látlak, gyönyörű diófa,

Földre terítve?

Elszakad testes derekad tö v é tő l;
Csak kicsiny kéreg m aradott k ö té sü l; 
Ágaid csüggnek, levelid kivesznek, 

Nedvek elhagyván.

Sorvadó kebled csecsemős gyümölcsét 
H asztalan szülvén, elereszti : hullnak 
Ők, s nem is tudván  rövid életekről, 

Rendre kihalnak.

Annyi szélvészen diadalt nyerett fa ! 
Nemtelen porban hever a nemes dísz? 
E zt leendőnek lehetett-e vájjon 

Vélni felőled?

Senkinek kárán nem örült, sokaknak 
Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó ,
S kedvek étkeddel kereső kegyes fa ! 

Monddsza, ki bán to tt?

Ah, minek kérdem ! — szemeimbe tűnnek 
Gyilkosid. Nem volt kül erőszak : o tt benn, 
Önmagadban volt megölő mirigyed 

S titkos elejtőd.

ím  egész bélig gyökered kirágták 
A gonosz férgek, s az elett odóba 
H angya-bolyt h ittak  ! — Mi nyüzsögve járnak 

Most is a la ttad  1

Á tkozott vendég 1 viperák szülötti 1 
Ah szerencsétlen fa ! —- hazánk, szelíd ég,
Szűz virágjában tehetős karoddal 

Tartsd meg örökké 1

Az erőltetett, latinos szórendre ilyen példák akadnak 
B arótinál:

H at szál (mely az idén itten  készűle) szövétnek.
Már fogytára siet, m ár oda része nagyobb.

Észre de vette  midőn Szolimán, a kapca magyarnál 
Hogy szoros, és menedék- nincs -helye semmi s e h o l . . .“
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RÉVAI MIKLÓS.

A lélek halhatatlansága.
Lelkem ! Nem éred m ár soha végedet :
Mert úgy lehellett téged az alkotó 

Isten, mikor gyarló agyagból
Testemet oly nemesen terem té.

Porrá emésztő földbe leszállanák 
A kérkedésnek felrakatott csoda 

Munkái, m árvány oszlopokkal
Tám ogatott magas úri házak.

Sőt öszvedűlvén még maga a kerek 
Föld s ég elolvad csillagival, mikor 

Majd a megaggott nagy világnak 
M egszakadott kötözetje bomlik,

Ekközt te lészesz m ent egyedül. Tehát,
Oh halhatatlan  szép vagyonom ! miben 

Fog telni m ajd akkor te  kedved?
Hol keresed lenyugosztalásod?

A szent Vagyonság1 kútfeje, alkotó 
Szerzője s kedvén osztogató ura,

K ívánatos minden dolognak,
Akkor is Istened. El ne vétsed.

Révai Miklós (1750—1807) hányt-vetett évek után végre 
1802-ben a pesti egyetemen a magyar nyelv tanára lett. Nyelvészeti 
főmüvei: az Antiquitates (a Halotti beszédről szóló nagyjelentőségű 
magyarázatai) és az Elaboratior Grammatica Hungarica (Tüzetes 
magyar nyelvtan). Mind a két munka latin nyelven van írva.

RÁJNIS JÓZSEF.

Szent István királynak jobb kezéről.
Már elég ! szűnjön panaszod, m agyar nép ! 
íme óhajto tt örömed világa 
A m agyar vértől nemesült hazádban 

Fény leni készül.

Szent királyodnak keze messze földről 
Nagy Terézsának kegyelem-szavára 
Visszatér hozzád, Buda vára féltő 

Kincsedet őrzi.

Boldogult ország ! noha régen elvált 
Tőled e téged szerető királyod,
Szép örökséggel kevesíti gondját 

Árva fejednek :
1 Mindenség.

Zsigmond F. : A magyar irodalom története I. 13
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A dta fő díszét böcsös homlokának,
Vállait s lábát födöző ruhájá t,
Effelett k a rd já t ; ha kevés ez, íme 

Adja kezét is.
Már ne félj vérben förödő hadaktól,
A dühös réznek fene pattogásit 
S villogó kardok veszedelmes hangját 

Semmibe hajtsad  :
ím  ! reád vigyáz magas udvarából,
S míg reád vigyáz Szerető szemekkel 
E jeles kincsnek nagy-erős hatalm a,

B átran  örülhetsz.

Kőszegi Rájnis József (1741—1812) német családból szár
mazott ; apja Reinisch-nak írta a nevét. Költőnk serdülő korában 
tanult meg magyarul, de hazafias érzésben túltett a született magya
rokon is.

VIRÁG B EN ED EK .

Bátorítás.
Ő szent Igazság, aki hatalm adat 
S megtisztelendő fényedet e csalárd 

Világ előtt elrejtve tartván ,
Számtalan üldözetek között vagy :

Jer, jer ! Födözd fel mennyei képedet 
A pártütőknek, kik koronás fejed 

Ellen kikelvén, ostromolják
Trónusodat buta fegyverekkel ;

S megszégyenülvén színed előtt, dühös 
Bűnének á tk á t fogja kesergeni 

A fényes erkölcs mord irígye,
A fenekedni szokott gonoszság.

A nagyra term ett, bátor az ég szakad 
S bús csattogással mennykövi hullanak,

A nagyra term ett Istenének
Féli s im ádja dicső hatalm át.

Ama borostyánágakat, érdemes 
Lantodnak ékes címerit, a kaján 

H iába bűbájolja ; zölden
Fognak azok fejeden m aradni.

A kalitkába zárt madárról.
Szabad terem tm ény, kis m adár,

Mely kéz, kegyetlen kéz, fogott e l !
Tudom : sóhajtasz sorsodon

S várod naponként a szerencsét.
Még alszik a hajnal, te  m ár

Vered kalitkád szárnyaiddal.
Ó mondd ki nékem, kis m adár !

örülsz-e, vagy nem, álm aidnak?
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H a hallja gazdád éneked,
Gondolja : hálálod kölessét.

Nem vélem én azt s nem hiszem :
Te átkokat zengesz fejére.

H a látja, hogy bé van fejed
Szárnyadba dugva s csendesen vagy,

Azt mondja : m ár m egfáradott
S elnyúgodott az én m adárkám .

Nem ! Nem 1 Te bús ó ráidat
Bánkódva számlálod m agadban 

S hogy jobb reményed nem lehet,
Utálod a napnak világát.

H a egy veréb hozzád repül 
S akar kicsípni étkeidből 

S te addig állasz ellene,
Míg messze tőled el nem űzöd,

A gazda rátok néz, nevet
S örül az árta tlan  csatának :

Nem tudja, hogy bará tja  vagy
Annak, k it elversz a veszélytől.

H a csipkeded rostélyidat,
Vagy u jja it tréfás uradnak,

Azt véli, hogy játszol vele
S hogy elfelejtetted, mi voltál :

Én azt hiszem, hogy mérgedet 
Szívére kívánod kiönteni.

Ki m ást nyom orgat bűntelen,
Ah, életet hogy érdemelhet?

Virág Benedek (1754— 1830) Dióskálon, Zala m.-ben szüle
tett, jobbágycsaládból. Pálos szerzetes lett, a székesfehérvári gim
náziumban tanított. Harminchárom éven át csekély nyugdíjából élt 
Budán.

DEÄKOSÍRÖK.
Akkortájt, mikor Bessenyei Becsbe 

került, itthon több szerzetes tanár kí
sérletezett a magyar költészet új irányba terelésével. 
Egyikük a székelyföld szülöttje volt, a másik dél-, a har
madik nyugatmagyarországi származású és eleinte nem 
is tudtak egymásról. Neveltetésük és tanári foglalkozásuk 
annyira otthonossá tette őket a latin nyelvben és irodalom
ban, hogy a latin verselés formáit s a latin költői stílus 
némely jellegzetes sajátságát kíváncsian próbálták a ma
gyar nyelv keretében érvényesíteni s el voltak ragadtatva 
a saját sikerüktől. Azt hitte mindegyikük, hogy övé a 
nagyszerű felfedezés dicsősége, pedig voltaképpen egyi-

A deákos irányról 
általában

1 3 *
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küké sem volt, hiszen Sylvester János már több mint két
száz évvel hamarabb sikeres példáját adta az időmértékes 
verselésnek, utána is jónéhányan írtak ilyen verseket, 
csakhogy mindez feledésbe merült. A három új poéta 
annál féltékenyebb volt az elsőségre, minél nagyobb remé
nyeket fűzött vállalkozásához; közülök kettő e miatt 
ellenségévé is lett egymásnak.

Ezek az írók, akiket d e á k o s o k n a k  szoktunk 
nevezni, elsősorban nem a klasszikus latin irodalomnak, 
hanem a XVIII. századi újlatin költészetnek a hatása 
alatt kezdtek irogatni; ennek az újlatin költészetnek a 
művelői inkább tudósok voltak, mint költők s többnyire 
kisszerű alkalmi tárgyakat öntöttek görög-római vers
formákba. De éppen ezért merte és tudta mintául válasz
tani őket a deákos irány három magyar úttörője: BA- 
RÖTI SZABÖ DAVID, RÉVAI MIKLÓS, RÄJNIS JÖZSEF. 
Révai piarista szerzetes, a másik kettő jezsuita.

Baróti Szabó volt az első a fellépésben: 
1777-ben adta ki Ü j m é r t é k r e  v e t t  

kü 1 ö n b v e r s e i t .  Költészetének alig van más, mint 
nyelvi és verstechnikai értéke, de ez jelentékeny. Zama
tos székely stílusában van valami merész eredetiség, antik 
méretű sorai és strófái jó iskolának bizonyultak a magyar 
verselés kicsiszolódására. Legjobban szerette a hexa
metert ; nemcsak eposz-félét írt ilyen sorokban (A k o- 
m á r o m i  f ö l d r e n g é s t  és egy Milton-kivonatot), 
hanem drámát ( Z r í n y i ) ,  sőt — szótárt is ! A.latin minta 
néhol szórendi erőszakosságra csábította. Korához képest 
kitűnően lefordította az Aeneist.

Révai Miklós Baráti kötete után egy 
évvel bocsátotta közre M a g y a r  a l á 

g y  ä i. t, azaz elégiáit, egy évtized múlva pedig E 1 e- 
g y e s  v e r s e i t .  Az ő költeményei formai szempontból 
is „elegyesek“ : egyaránt írt antik méretű, nyugateurópai 
és magyaros ritmusú verseket. Nem jelentékeny költői 
tehetség ő sem, de jó verselő és tisztult ízlése van.

Rájnis József volt az, aki hármuk közül 
leghamarabb kezdett időmértékes magyar 

verseket írn i; de szószerint értelmezte mintaképének,

Rájnis

Révai

Baróti
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Horatiusnak a tanácsát és költeményei kiadásával meg
várta a javítgatáshoz szükséges kilenc esztendőt. Örökre 
meggyülölte Barátit, hogy megelőzte a nyilvános fellépés
ben. Rájnis munkája 1781-ben jelent meg A m a g y a r  
H e l i k o n r a  v e z é r l ő  k a l a u z  címmel. Versei 
olyanforma tárgyúak és színvonalúak, mint két társáéi, 
de Bájnis az említett kötetben az időmértékes magyar 
verselésnek a „reguláit“ is fejtegeti, külön elméleti részt 
szentel a magyar prozódia kérdéseinek s ezzel egészséges, 
bár néha haragos eszmecsere indul meg költőink közt 
némely verstani szempontokra vonatkozólag. Rájnis le
fordította eredeti. versmértékben Vergilius Eclogáit és 
Georgiconját.

Bár csekély költői tehetségük volt, mind 
a hárman szélesebb körben ismertté váltak, 
mert a magyar tanult emberek nagy része az iskolában 
éppen a latin költészet tárgyi és formai készletével ismer
kedett meg s ezért megvolt az érdeklődési alapja a magyar 
nyelvű utánzatok iránt. A három úttörő deákos költő 
hatása különben jórészt nem annyira költői értékekből 
táplálkozott, mint inkább tüzes hazafiságukból, mely jól 
illett a közhangulathoz.

A deákos iránynak, sőt a megújhodás ko
rának első jelentékeny tehetségű költője:
VIRÁG BENEDEK. Neki is Horatius a mintaképe, de 
ő már nemcsak külsőségeket tud eltanulni tőle, hanem 
ódái lendületet is. Magas szárnyalású ódákban lelkesíti 
és feddi nemzetét ( B á t o r í t á s ,  V á l t o z á s ) ,  dicső
íti a jeles hazafiakat ( S á n d o r  L e o p o l d  h e r c e g  
p a l a t í n u s ,  K a z i n c z y  F e r e n c ) ,  de a gyöngéd
ség varázsa is hatalmában van (A k a l i t k á b a  z á r t  
m a d á r r ó l ) .  Fenség és tömörség : éppen ennek volt 
híjával költészetünk s Virág sikeres kezdeményező ezen 
a téren. A lírán kívül más költészeti műfajban nem dol
gozott. Legnagyobb értékű cselekedete: Horatius összes 
műveinek jeles műfordítása. Emberi egyénisége is meg
érdemli az utókor tiszteletét: a legnagyobb nélkülözések 
közt volt erkölcsi eszmények meg nem alkuvó bajnoka. 
Nemes értelemben vett „római jellem“ .

Virág B.

frói hatásuk
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A három úttörőnek és Virágnak a költészete az a 
lépcső, amelyen át majd Berzsenyi emelkedik fel a „deá- 
kos“ magyar klasszicizmus világirodalmi magaslatára.

a) Szemelvények a m agyar klasszikus iskola költőiből. (Tones 
G.) 1904. — Virág B. válogatott költeményei. Magy. K vt. 1907.

b) Császár Elem ér Deákosok c. kiadásának (1914) bevezetése és 
jegyzetei. — Garzó Béla : Virág B. élete és irodalmi működése. Kecske
m ét 1900. — Alszeghy Zsolt : Virág B. költészete. K ath. Szemle 1910.

ÁNYOS PÁL.
(1756— 1784.)

Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál.
Szomorú csillagzat ! mely bús sugárokkal 
Játszol a csendesen csergő patakokkal !
Csak te vagy még ébren boldogtalanokkal,
K iknek szívek vérzik s küszködik bajokkal.

Hallod, hogy sóhajtnak estvély hom ájában,
Midőn a term észet szunnyadoz álmában.
Nincs álom ezeknek gyászos kunyhójában !
E ltűn t, eltávozott boldogabb házában !

O tt egy tem etőnek látom keresztjeit,
B ágyadt szél m ozgatja ciprus-leveleit.
Ó 1 az árnyékozza soknak tetem eit,
Kik velem érezték az élet terheit !

Egy fehér árnyékot szemlélek sírjából 
Suhogva felkelni, halottas honjából.
Vájjon nem lész-e ez azoknak számából,
Kik, m int én, könyveztek szívek fájdalmából?

Ó bár felém jönne I nem félnék képétől ;
Többet reménylenék borzasztó leikétől,
Mint élő halandók szemfényvesztésétől,
Kiknek számkivetve vagyok kegyelmétől.(
Ja j, de ismét eltűnt !. . . ez is fu t engemet !
Talán észrevette hullani könyvem et !
Óh á t nincs m ár senki, aki nyögésemet 
Hallaná, s enyhítni akarná ügyemet?

Üss, te  boldog óra, amely Ínségemből 
Ki fog szólítani ily sok gyötrelmemből,
Szakaszd ki e sebes szívet kebelemből 
S csinálj port agyagból készített testem ből!

Talán m ajd valaki jön sírom szélére 
S akasztván egy darab fátyolt keresztjére,
Reá emlékezik bará tja  szívére,
Egy könyvet gördítvén hideg tetem ére !
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A versalak kedvéért bemutatjuk két másik költemény 
kezdő stró fá já t:

Hív barátnak hívétől fájdalmas elválása.
Szívem ! jön m ár szerelmünknek,

Boldog szerelmünknek, 
Elválásnak órája ;

Próbaköve hívségünknek,
Esküdt hívségünknek, 

Szenvedésnek pályája.
B átran csüggtem aj akidről 

S eddig veled m ulattam  ;
Ragad a sors karjaidról,

Gyenge karjaidról,
Búra kárhozta tta ttam ,
E lhagyattam , elhagyattam  !

Egy hív szívnek kedvesse sírja felett való panaszi.
ím , koporsód a jta jánál áll hív szeretőd !
De látom, hogy bé van zárva setét tem etőd.
Nyisd fel ! készen vár m ár ölem, hogy ölelhessen, 
Szívem pedig, hogy i t t  veled elenyészhessen !

Ah ! kegyetlen Párkák,
Kik e sírba zárták

Szívemet — kedvem et 
Füstben oszlatták.

DAYKA GÁBOR.

• (1769— 1796.)

Titkos bú.
Homályos bánat dúlja lelkemet,
Talán újúlnak régi szenvedésim ;
Talán tündér előreérezésim 
Rémítnek, s új lest hány a Végezet. 
Sírnék : de csak elfojtott sóhajtások 
Emelkednek kétséges szívemből ;
Csak re jte tt, ah, csak néma jajgatások 
V áltják egymást, s a titkos bú elöl.

Ó Végezés ! öröm könyűt nem várok. 
Részt abban egy sebes szív nem vehet, 
Mely önnyugtának gyilkoló ja  le tt —
De ennyi jaj, de oly keserves károk,
De az emésztő bú enyhítsen ! Adj 
Csak egy könycseppet méltó bánátim nak, 
S azonnal hozd el végit napjaim nak ! 
Vagy e sziklánál i t t  keményebb vagy.



SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ. 

(1767— 1795.)

Az együgyű paraszt.
A m ott a hegynek oldalába 
Egy kis mezei falucskába 
Egy földesuraság lakozott,
Ki egy levélre várakozott.
S hogy megkapja az izén etet :
A postára küld egy követet,
Kinek megígér jó áldomást,
Csak hozza ham ar azt az írást.

Sokat tesz egy itce bor ára ;
A paraszt is fut a postára,
S kérdez levelet az urának,
Hogy azt kiválthassa magának.

A posta akadván kettőre,
Ki ta r tja  a kezét előre ;
De Pál nem tudván  az árához,
H át hogy adjuk? szól a postáshoz.
A posta m agát elneveti :
A ,,Noc krajcer" ez a feleleti. 
„Dehogy uram  ! a méreg-drága,
Négy krajcár lesz illő váltsága.
Nyolc krajcár? e fél napszám díja,
Fél m árjás, csak egy kis pénz híja.

Hisz én megfizetek emberül,
Ez úgyis a szemetre k e rü l/ '
„Én, mond e, nem kontolok fele :
K ét noc krajcer csak nid a fele." 
„Ennye no, ha to t adok érte,
Tudom ily drágán más nem kérte,
De ezt megadom az uram ért,
Kend se pereljen két krajcárért.
No fogja kend." A posta erre 
R á néz az izgága emberre 
S így felel komor tek in tette l :
„Noc krajcár akarót, te t t  el."
„No, mond Palkó, én megvénhedtem, 
Kenyeremnek jav á t megettem,
Sokat bévettem  köszönettel,
Nem volt bajom, csak e ném ettel, 
Semmit sem enged a szavából, 
Vegyen a lidérc a boltjából."

Azomba, hogy m ár megfizetett,
Míg a posta já r t s keresgetett, 
Lassacskán az asztalhoz ment,
Vagy két levelet ingyen elcsent ;
S m int ki szénáját jól rendelé,
P ipát tö lt s ballag hazafelé.



Az ura, mihelyest m eglátja,
Kérdezi tőle : no Pál bátya,
H á t kapo tt kend mégis levelet?
Ügye, hogy eljött a felelet?

,,E1 ám, de uram, megrémültem,
Hogy még úgy öszve nem kerültem  ;
Nem volt ily ára a levélnek,
Miolta csak emberek élnek ;
Mikor két kis semmi levélért
Higgy el az úr, hogy nyolc k rajcárt k é r t/

Ja j, kend a postát nem esmerte,
Hiszen úgy van az országszerte,
Szabott ára van o tt m indennek,
Már oda csak fizetni mennek.

„B ár is uram ! de nem jól te tte ,
Ki azt elsőbe megfizette ;
Mert el is kényesedik vele,
H a mindég elkél a levele,
De én bezzeg, ha megfizettem,
Azt a ném etet rá is szed tem /'

Hogy, hogy? „Ja j, m ert, uram, azalatt, 
Míg o tt a posta jött-m ent, szaladt,
Már a t  isten vagy áld, vagy megvér,
De látván, hogy annyit meg nem ér,
Még hozzáloptam két levelet :
Ügye, hogy e nagyobb em elet?"

Az úr kacag s kérdezi tőle :
H át már, Palkó, mi lesz belőle?
Ez mind a kettő  a más levele,
De kend osztán m it csinál vele?

„De biz, uram, nem megy e kárba,
Mert van egy öcsém Fejérvárba,
K it azelőtt hét esztendővel 
Egy verbunkos elv itt erővel :
Jó lesz néki az egyik levél,
S megizenem, hogy az úr is él."

VERSEG H Y  FEREN C.

Klárikához.
A m ott a hegynek zöld tövén 
Egy domb ül a völgy kezdetén,

S ezen parányi kis tanyám  ! 
Jer, nézd meg Klárikám  ! 

Mellette csörg a friss patak ,
Melynél bárányok játszanak.

Nem bő, de nékünk K lárikám  ! 
Elég lesz kis tanyám .
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Előtte nagy tölgy gallyazik,
Hol sok madárszó hangozik.

Körülte szép gyümölcsös fák,
S víg rózsabokrocskák,

A nap nem éri a jta já t,
A szél nem rázza oszlopát :

Hő ahhoz vagy hűs á t nem fér, 
K i kis tanyám ba tér.

A víznél, mely lent folydogál, 
Egy fülmilécske sírdogál.

S. a szírt felfogván daljait, 
M egnyujtja jajjait.

I t t  lelvén eddig kedvemet, 
Magam tö ltö ttem  éltemet ;

De tiszta szívből osztozok, 
H a véled halhatok.

E kis tanyám ban úr vagyok, 
Napestig bátran  vigadok,

S m ihelyt az alkony ágyba vet, 
Az álom rám  nevet.

H a megvizsgálod, kedvesem,
Tudom, megtetszik rejtekem  :

Csak nő hijával van tanyám  : 
Jer, térj be Klárikám.

Lilla.
Míg repdes enyelgve az alkonyi szél, 
S csókjára megrezzen a rózsalevél, 
Sír Lilla s az érre leszögzi szemét, 
Mely zúgva gyorsítja előre vizét I

,,Ah I így fu t előlem az édes öröm, 
Azóta, hogy búm ot elhagyva nyögöm. 
Megszegte az álnok I Megszegte h i t é t ; 
Phyllisnek eladta örökre k e z é t/4

E zt m ondja zokogva s egy dombra ledűl, 
Hol szíve a szótlan keservre hévül.
Óh lyánka ! m it bánod a csalfa kezét? 
Nem férfi az, aki megszegte hitét.

Verseghy Ferenc (1757—1822) Szolnokon született, Budán 
halt meg. Tetemeit 1931-ben szülővárosa hazaszállíttatta. Nyelvé
szeti főműve: Tiszta magyarság (1805).



BACSÁNYI JÁNOS. 
(1763— 1845.)

A franciaországi változásokra. 1789.
Nemzetek, országok ! kik rú t kelepcében 
Nyögtök a rabságnak kínos kötelében ;
S gyászos koporsóba döntő vasigátok 
Nyakatokról eddig le nem rázhattá tok  ;

Ti is, kiknek vérét a term észet kéri,
Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri, 
Jertek 1 s hogy sorsotok előre nézzétek, # 
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek !

Biztatás.
A hazáért élni, szenvedni, s jó t tenni,
Ügye m ellett önként s bátran  bajra menni,
K árt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni —

Barátom  ! oly dolgok, melyek az embernek 
Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért, bár, míg élsz, sokan nem kedvelnek, 
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

Egy híres verselőre.
írja  szünet nélkül s kötetenként küldi világra 

Verseit, és fennen hirdeti Gomba Mihály :
Mely szaporán, mi ham ar kel az ő strófája ; mi könnyen 

Foly neki százanként, és mi kevésbe kerül.
Gomba ! ne kérkedjél. H am ar elvész, ami ham ar kész ;

S ami kevésbe kerül, többnyire nem sokat ér.

A szenvedő.
Kufstein 1795.

Elmém veszélyes andalgásiból 
Magamba térvén, s zárhelyem 
Ezernyi könyveimmel áz ta to tt 
Porába hajtván  térdem et,

Némán im ádva tisztelem 
Mennyei nagy felségedet!
Leborulva csudálom 
M egfoghatatlan bölcs tetszésedet !

Mert látom, érzem, hogy tilos, felérni : 
„Honnan s m iért van ennyi rossz? 
Mért szenved így a jám bor erkölcs?
S m ért győzedelmes a gonosz?“
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S hozzád emelvén újólag 
Lánctól tö rődött két kezem 
S nedves homályban lábbogó,
H alálra vált, bús képemet,

Elődbe terjesztem  — ne vesd meg, ó uram I — 
Elődbe terjesztem  szokott kérésemet.
Halld meg keserve tengerének mélyiből 
Hozzád kiáltó lelkemet !

Tekints le rám  ! A tyai kegyelmed fényiből 
Bocsásd fejemre csak egy sugárodat 1 
Ne hagyd el, ó irgalmazó I 
Ne hagyd el alkotm ányodat.

Ne hagyj el engem,
Ó én terem tőm  1 én atyám  ! oltalmazom !
Én egy uram  !
Egy Istenem !

KÁRMÁN JÓZSEF.

Fanni hagyományai-ból.
Telhetetlen szív ! mikor lesz vége vágyódásidnak, melyek 

oly akaratosak, mint a makacs gyermek kedve. Mit kívánsz, mit 
óhajtasz ?

Valamely édes, nehéz titkos, nem tudom mely érzés fek
szik kifejtetlen, homályosan mellem rejtekében! Ha az éj tit
kokkal teljes árnyéka beteríti a földet, midőn a természet el- 
szenderedett és ünnepel — akkor támadnak fel leghatalmasab
ban érzései. . . Oly édes, bájoló érzés — és mégis fájdalmas. 
Az örömtől dobog szívem — és mégis könnyel telik szemem.

Megfoghatatlan magának is az ember ! ha a távol levő kék 
hegyekre nézek — óh, mely óhajtanék túl rajtok reppenni. . . 
Ha az erdő temérdek bükkfái közül a kakuk barátságosan ki
beszél — óh mint kívánnám árnyékai ölébe m agam at. . . Mikor 
a kis pataknak, mely gyümölcsösünket elzárja, apró habjai el
tűnnek — óh milyen örömest rajtok én is elcsuszamlanék . . . 
Ilyeneket kívánok, és mégis, ha mindezeket megtenném is 
magamnak, híja volna boldogságomnak . . .  és mi ez ? azt újra 
nem tudom. — Makacs, akaratos szív ! ki gázol keresztül érzé
seid zűrzavarján ?

*

Mint csudálkoznak kisírt szemeimen ! Nem tudják, a bol
dogok ! mi szorongat belől, mi fojt el sokszor, mintha a levegő 
kiapadt volna körültem . . . Híjamot érzem, egy része szívem
nek nincs betöltve . . . Én mindenhez olyan jó vagyok és engem 
senki sem szeret! Szeretetlenség ! a te hideged kínzóbb az elkár- 
hoztak kénköveinél. . . Ott fenn — ott a szerelem boldog haj-
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lékiban, ott majd szeretnek ; ott találom majd azt a jó anyát, 
akinek képe előtt annyit sírok, ott az angyali ifjak között 
bá tyám at. . .

Óh ha még ő élne ! Itt ülne majd gyakran velem, itt beszél
getnénk elköltözött édes anyánkról, egymásnak könnyeznénk ki, 
hogy ellopták tőlünk édes atyánk szívét. . . benne tenném le 
minden reménységeimet, őnála minden panaszimat. Ö volna 
oltalmam, boldogítóm ; az ő boldogulása az enyém is lenne, 
volna kinek örülnöm, kin és kivel szomorkodnom. Ő ! — talán 
betöltené szívem hiányosságát. Szeretne ő engem, én őtet ! és 
a mi boldogultunk mennyei vidámsággal mosolyogna le a fel
hőkből . . .  De így — egyedül . . .

*
Ily édesen szenvedni; szomorkodni anélkül, hogy tudnád 

— miért ? . . . az egyedülvalóságot jobban kedvelni minden 
mulatságnál; örömest magánosán lenni a világos tavaknál, a 
kőszálakon és a homályos erdőségben, minden gyönyörűséget 
csak a kies természetből szívni; vagy csak egyetlen egy léleknek 
társaságát kívánni, akinek ezt mind megmondhatnád és aki azt 
mind elfogadná . . . Micsoda, óh micsoda állapot ez ? Itt olvad
nak egybe a menny gyönyörűségei a kínok helye gyötrelmeivel...

*
Mi könnyebbek azóta a szenvedések, hogy azokat kiönt

hettem. Barátnémmal együtt sírunk, együtt panaszolkodunk. 
Óh ha visszateszem magamat hajdani állapotjába, mely boldog 
volt ő akkor és mely boldogtalan m o st. . .  De mégis, lám, én 
soha jó napokról semmit nem tudok. Az ő Károlya (így nevezi 
volt férjét legörömestebb), ha ő azt festi, eleven s szinte látható 
színekkel rajzolja, látom, esmérem s szeretem én ő t ! . . . Ha 
lebeszéli azt az egyességet, azt az egymás leikébe s gondolkozá
sába való általolvadást, azokat az apró és mégis oly igen-igen 
édes házi örömöket, az ő határozhatatlan érzéseiket, azokat az 
alig tapogatható és mégis oly igen hatalmas érzéseket — velők 
élek, velők vagyok. Boldognak mondom barátnémat, mert ta
pasztalta a boldogságot, és boldogtalannak magamat, mert lám 
én soha jó napokról semmit sem tudok.

*
(A bálban) kifáradtam. A személyek és tárgyak sokasága 

széjjel ragadozták képzelődésem, amely még eddig nyugvó he
lyet nem talált. Leültem és itt volt egy kis időm magamat körül
nézni.

De — óh ! látás, amely minden inaimon mint láng keresztül 
csapott, látás, amely életem minden pontjait betöltötte . . . Egy 
ifjú ! oh — milyen ifjú ! — háttal az ablakhoz támaszkodott, 
két karját összekapcsolta és gondolatokba merült. Tévelygett
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tekintetem, mindenfelé nézett, tántorgott, és újra — hatal
masan, minden erőn felül visszarántódott hozzá — a hasonlít- 
hatatlanhoz. Orcám veres tűzzel égett és szívem rettenesen vert...

Reám tekintett . . .  Mi az, amit a teremtő egy tekintetbe 
helyheztet ? Ez a szó minden hang nélkül, ez a beható, értelmes 
és minden hangot haladó beszéd, ami egy tekintetben fekszik. . 
Oh ez a tekintet, úgy érzem, úgy ! minden tetemimben, mit 
mondott ez a tekintet, és ki nem mondhatom . . .

Az én szívem repdesett elejébe annak, akit nem láttam és 
most első látásra enyímnek esmértem, akit szívem hangosan, 
érthetően k iá lto tt: Ez az ! Eltűnt előlem minden, az egész világ 
körültem semmivé lett, őt láttam, őt éreztem csupán csak ezt a 
kívánva kívántat.

Bátortalanul, orcája gyenge pirulással bevonva, mintegy 
magán erőszakot téve, felém jő . . . Oh isten ! az ég és a föld 
feküdt rajtam. Az öröm, a félelem, boldogság, rettegés, — min
den indulat tolongott mellemben. Mit szólt, nem tudom. Én 
mit szóltam, azt sem tudom . . .  A táncba ezer hibákat, ezer 
zavart tettem — míg magamhoz jöhettem.

*
Bezárom számat és nem panaszolkodom. Ne tudja más, 

hogy én olyan szerencsétlen vagyok. A legalacsonyabb paraszt
lány bír atyjának szívével, éntőlem az is el van ragadva. Hall
gatni tudó papiros ! te egyedül zárd magadba könnyeimet, 
melyek reád hullnak atyám keménységéért . . . Mit vétettem én, 
hogy az ő szeretetét elvesztettem ? Rossz néven veszi, hogy szo- 
morkodom, és minden órában kifacsarja könnyeimet . . . Szilaj 
és kényeztetett testvéreim gúnyoló győzedelmeskedéssel tapod- 
ják fájdalmimat, és ő azt — jóvá nem hagyja, de elszenvedi . . . 
Kíméletlen anyám gyönyörködik keserítésemen és ő — istenem ! 
ő tódítja keserveimet. . . Ha fejemet mellemre vonja a fájdalom 
— őtet — őtet hányják szememre. Ha gyengülésem az ágyba 
szegez — szerelem betegének csúfolnak ! . . .  Oh annak a betege 
vagyok, az igaz ! de annak a halottja is leszek . . .  Ez a gyenge 
kéz, a szerelem, a koporsóhoz vezet és megszabadít kínzásaiktól...

A nemzet esinosodásá-ból.
( Szemelvények.)

Megbocsáthatatlan hibája az nemzeti íróinknak, hogy 
kényeztetik nemzetünket. Ezek, akik felhágnak a tanítószékre, 
felemelik szavokat, hogy oktassanak ! . . .  óh ! mely illetlen 
ezeknek száj okban a hízelkedés. Ez az alázatos supplicatiója 
az írónak, mellyel elméje szülöttjének jóváhagyást koldul, 
alacsonyítja azt a díszes hivatalt, melyet magára vállalt.
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Zeng az egész háza környéke literatúránk divatjáról. Nincs 
vége se hossza az öröm-ujjongatásoknak tudományaink felderül- 
egéről, a világosság hasadó hajnaláról, a felébredt józan értet 
lemről és az édes anyai, hazai, nemzeti nyelv, literatúra s tudo
mányok szerencsés megérkezéséről. Az élesen látó szemlélő 
bosszankodik ezen sarcasmuson, melyet alattomos gonosz
sággal időnkre készítenek ezek a tudós parasytusok,1 és a 
legjobb szándék, melyet ezen tömjénezések mellett gondolhat, 
csak az, hogy ezen dicséretek által reá vegyék a nemzetet azok
nak megérdemlésére.

Ártalmas ez a szédítés. A dicséret csiklandozása ámító 
Syrén. Amit sokszor hallunk, a szokás végre elhiteti velünk, 
és a habituált1 2 hazug végre önnön fillentéseit is elhiszi. A maga
szeretet erőt vesz ott, ahol önnön belső titkos ítéletünket sok 
csalfa száj visszahangoztatja.

Nem érzi felséges voltát annak a polcnak, melyre méltó 
az igaz literátor, aki elég szemtelen két ország hallatára csapo- 
dárkodni. Igaz és egyenes légyen, aki felveszi pennáját. Minden 
mellékes tekintetek elolvadnak annak mellében, akiben fel
támad az érdemes és valóságos szerzőnek melege. Aki ezt a 
kenetet nem érzi magában, ne nyúljon mosdatlan kézzel ehhez 
a szent hivatalhoz. . .

Ne palástoljátok tehát társaim, hogy messze-messze va
gyunk a tökéletességtől, hogy a tudományok dicső halmának 
derekán még nem járunk, hogy azoknak szeretete még nálunk 
fel nem ébredett, hogy azok a nemzetek, melyek ezen az ösvényen 
messze elhaladtak, minket a durva nemzetek rangjába vetettek ; 
esmértessétek meg a beteggel kelevényét, és kívántassátok meg 
véle az egészséget! verjétek fel a nemzetet vakmerő veter- 
numából,3 és így töltsétek be azt a polcot, melyre ü lte tek ...

Van erő, van tehetség a mi climánk alatt is, és talán szebb, 
magasabb, elevenebb, mint akárhol, de az a jegyzés igaz, 
fontos és mély tapasztalásból merített, hogy a mi climánk ellen
séges a tudományoknak.

Szemeim előtt láttam én felnőni sok ifjakat, akik hirtelen 
gyarapodással a tudományok útján eléhaladtak ; meleg szere- 
tetök mind annak, ami felséges, ami szép, ami tökéletes, 
gyulladt fel nálok.. Nemes szomjúsággal feküdtek neki az 
ösméretek kútfejének. A hazának nagy reménységeit láttam 
bennök feínevekedni. . .  Bizonsága voltam sok külföldi fő
oskolákat megjárt ifjak rakodt és széles ösméreteiknek. 
— De alighogy hazatértek amazok ősi mezejükre, nem 
tudom micsoda kimagyarázhatatlan elalélás foglalta el őket.

1 Élősdiek.
2 A szokás folytán megrögzött.
8 Álomkórságából.
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A könyvtárt fegyverek tolták ki, a széptudományokat a vad- 
kergetés, az elmélkedést agarászat.. .  A mi telekjeinken vege
táló, címmel és cím nélkül való földművelők nem érzik becsét 
az ily érdemnek. Nem régi dolog, ahol az egész könyvtár egy 
házi és úti kalendáriumból állott sok mezei ü léseken....

E t in Arcadia ego. A természet együgyű és ízes örömeit 
szoptam én is jóltevő emlőiből. Háládatlan lennék ezen jó 
anya iránt, ha a mezei életnek minden határozás nélkül csak 
rossz következéseket tulajdonítanék. De hogy a mezei élet nagy 
részben a tudományok terjesztésében akadály, azt nem lehet 
meg nem vallanom. A magányos, félre való élet, az elzárkózás 
a világtól, elzár a gondolkozástól is. Az a kis darab föld, amelyen 
lakik a mezei ember, ez ő egész horizontja...

Sivatag üresség uralkodik az ily fejekben... A tehetségek 
halva feküsznek. Meggátolja a henye és vad életmódja azoknak 
kifejlődésöket. Nincs alkalmatosság, mely csomójából kioldozza, 
nincs indít’ok, mely mozgásba hozza, nincs fermentum,1 mely 
azokat felforralja. Balítéletek, tudatlanság és vakság ezeknek 
következései... Tudatlanság pedig és vakság a tudományok 
legfenébb ellenségei. . .

A falusi élet melengeti a magunk szeretetét és elkényeztet 
bennünket. Midőn valaki mindig egyedül beszél, és senki ellene 
nem szól, elhiszi végre, hogy mindig okosan beszél, és hogy 
ellene nem is lehetne szólani. . .  Az ilyen dagályos f elfuval- 
kodóság szomorú akadálya a tudományoknak. A féltudósság 
veszedelmesebb a csupa tiszta ostobaságnál....

Azt, hogy valami dolog tessen, csak úgy érjük el, ha azt 
kedveltetővé, hasznossá, vagy szükségessé tenni tudjuk. A mord 
ábrázat, melyet a tudományokra ruházunk, sok jó igyekezetét 
visszaijesztett. A múzsák szeretik a Gráfiáktól kísértetni mago
kat. A kellemetesség egy a legelső tulajdonságai közül a tudo
m ányoknak... De a középutat megtalálni nem a mi szoká
sunk. Azon való törekedés miatt, hogy komorok, kedvetlenek 
ne legyünk, enyelgők, aprólékosok és gyermekeskedők lettünk. 
A versek és versecskék özöne elborította hazánkat.

Szükséges itt megállapodnom, nehogy balul értettessem, 
és megmondanom, hogy nem gyűlölöm én a poesist. Sok boldog 
örömeimet bájoló kezeiből v e ttem ... Mint szíveket készítő, 
lágyító és szelídítő, áldása tehát a nemzeteknek a poesis. De ha 
mindig játszunk, ha mindig csak a virágok után kapdosunk, 
ha a szép fedelet, a tarka borítékot szeretjük, nem emeljük 
nagyra soha nemzetünket. Ne hagyjuk abba, de ne csak ezt 
m űveljük... A felséges és érdemes költők nem akadályok, sőt 
szövétnekei a tudom ányoknak... A tudományok atyafias 
lánccal vágynak összekapcsolva; nincs itt, vagy nem kell

1 Élesztő.
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lenni hézagnak, résnek. Veszedelmesebb, még egyszer mondom, 
a féltudósság az ostobaságnál...

Szent, áldott és jó dolog a nyelven magán dolgozni. Nagy 
foganatú munka azt m űvelni... Ha eljut állapodására a fel
állott nyelvművelő társaság,1 melynek szép hasznaival előre 
hízelkedünk magunknak, ezen törekedéseknek ki ne tapsolna 
elejében ? ki ne óhajtaná, hogy támadjon köztünk egy Adelung,2 
aki egy tökéletes, a nyelv belső állatjából folyó criticum lexicon- 
nal ajándékozza meg hazánkat ?

De még ez nem elég ! a nyelv nem tudomány, a szó, beszéd 
nem bölcseség. Kulcsa a tudományoknak, út, mód, eszköz a 
bölcselkedésre. . .  A száraz, velőtlen és ízetlen grammaticális 
regulák nem vernek gyökeret.. .  Mennyi szörnyű, idomtalan 
fajzásokat szült ez a grammaticális epidémia ! Elborította a 
sok korcs szók, idétlen faragású, hangú, a nyelv természetével 
ellenkező, és fület sértő korcs szók sáskaserege egész literatú- 
ránkat és ezt nyelvművelésnek neveztük ! . . .

Eredeti munkák gyarapítják a tudományokat, csinosítják 
a nemzetet és emelik fel a nagy nemzetek ragyogó sorába. 
Nagy akadálya az nálunk a tudományoknak, hogy nálunk 
termett eredeti munkák még eddig nincsenek. Nincsenek ! 
még egyszer jól megfontolva mondom ... ,,Kevesebbek lesznek 
munkáink“. De mit árt az ! csak jók legyenek. Csinos lesz 
nyelvünk és velős minden szó, mert az magán fogja hordani az 
eredeti lélek és az öngondolkozás bélyegét...

Az igaz literátor hozza le, mint egy második Prometheus, 
az égből a bölcseség szép v ilágát; az terjeszt a nemzetekre 
dicsőséget és virágozást és közboldogságot, az teszi a jobbágyot 
meggyőződésből való kész engedelmű jobbággyá, az uralkodót 
a szívek uralkodójává, az embert emberré. Az vezeti végre a 
népet a józan értelem kötelein a maga kötelességeire és a szív 
édes láncain a maga boldogságára.

Kármán Józsefnek (1769—1795: Losonc) maradt egy tör
téneti regénytöredéke ( F ej v es ztesé.g) ; jeles értekezése: A nemzet 
csinosodása.

NÉMETES IRÖK.
A francia és a latin irodalom mellett még egy másik 

fontos idegen forrás termékenyítette meg a XVIII. század 
utolsó negyedének magyar költészetét: az egykorú német 
irodalom. A német irodalomnak egyik legnagyszerűbb 
korszaka ez : lerázza magáról a francia hatás nyűgét és

1 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság 1793-ban alakult meg, Maros- 
vásárhelyt. Tagja volt Schedius Lajos is, K árm án b a rá tja  és m unkatársa.

2 Egykorú ném et nyelvtudós.
Zsigmond F. : A magyar irodalom története I. 14
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kitűnő írók műveiben az eredetiség erejét érvényesíti. 
Bécsen át könnyen megtalálta az utat ez a felvirágzó 
német irodalom mihozzánk is.

ÁNYOS PÁL-on még együtt mutatkozik 
a franciás irány a német hatással. Legtöbb 

költeménye kétrímű alexandrinben van írva s köztük 
sok a Bessenyeihez és Barcsaihoz intézett verses episztola. 
De vannak már bonyolultabb szerkezetű, változatosabb 
dallamú strófái is. Ezek a gazdagabb zeneiségű lírai vers
alakok német hatás eredményei nálunk; e téren RÁDAY 
GEDEON a legkorábbi (Faludival egyidejű) kísérletező: az 
időmérték és rímjáték tervszerű párosítása az ő nevéhez 
fűződik. Tartalmi főjellemvonása pedig az ekkori német 
költészetnek a romantikus érzelmesség: a s z e n t i -  
m e n t á l i z m u s .  Ennek első igazi jellegzetes magyar 
megszólaltatója Ányos, ezért kell őt a németes irányú 
csoporthoz sorolnunk. Az ő elégiáiban a szentimentális 
világnézet legborúsabb véglete: a v i l á g f á j d a l o m  
jut kifejezésre. Divatos európai jelenség volt ez akkor 
és sok-sok költőt csábított affektáló kesergésre, de Ányos 
őszinteségéről lelki és testi gyötrődése egyaránt kezes
kedik : a szerzetesi élet börtönként nehezedett reá és gyó
gyíthatatlan testi betegsége huszonnyolc éves korában 
sírba vitte. Van egy híres politikai verse: A k a l a p o s  
k i r á l y ;  heves támadás II. József ellen.

Hasonlóan rövid és szomorú élet jutott 
DAYKA GÁBOR-nak. Ö is papnak készült, 

de hitelvei miatt fellebbvalóival meghasonlott. Tanárrá 
le tt ; de szerencsétlenül házasodott s huszonhétéves korá
ban tüdővész ölte meg. Az ő költészetében is megvan 
tehát a panaszos szentimentálizmusnak az élményi, őszin
teség i alapja. Jeles formaérzék tünteti ki verseit; epedő 
lágyságáért és verselésének finom csiszoltságáért Kazinczy 
minden magyar lírikusnál többre becsülte.

Német minták hatása alatt elméletileg 
és gyakorlatilag egyaránt foglalkoztatta a 

ritmus problémája VERSEGHY FERENC-et; zenei tanult- 
sága segítette költői formaérzékét. Rímes anapesztusi 
sorokat ő írt magyarul először. A M a r s e i l l a i s  e-t

Verseghy

Day ka

Ányos



2 1 1

o fordította le nyelvünkre. Kedélyében az idilli derű és 
a szatirikus csípősség jól megfért egymással. Legkedvel
tebb m űfajai: a könnyed dal és a tizenkettosökben írt 
(szatirikus) költői elbeszélés ( R i k ó t i  M á t y á s ,  
S z e n t e s i n é ) .  Verseghy belekeveredett a Martinovics- 
féle összeesküvésbe és nyolcévi rabságot szenvedett.

A Martinovics-ügy miatt került börtönbe 
s ott is halt meg huszonnyolcéves korában 
SZENTJÖBI SZABÖ LÄSZLÖ. Érzelmes lírai 
maradandóbb értékű A z e g y ü g y ű  p a r a s z t  c. 
rövid költői elbeszélése, melynek jóízű komikuma egész
séges ellentétet alkot a szentimentálizmus akkori túl- 
tengésével szemben.

A franeia és német hatás együttesen 
mutatkozik BACSÄ1VYI JÄNOS-on, élete is 
mintegy a francia és német érdekellentét malomkövei 
közt őrlődött fel. Lelke a francia forradalom eszméit 
szívta magába, viszont esztétikai iskolázottságát a néme
teknek köszöni. A francia forradalom eszméiért a Marti- 
novics-ügy kapcsán egy évig Kufsteinban raboskodott; 
Napoleon proklamációjának a fordításában ő is részes 
volt s a francia sereggel együtt elhagyván Bécset, Párizsba 
költözött. Napoleon bukása után az osztrákok Linzbe 
internálták; csekély francia nyugdíjából élt ott három 
évtizeden át. Ott van eltemetve is. Bacsányi a kassai 
M a g y a r  M ú z e u m  c. folyóiratnak (1788—1792) a 
tulajdonképpeni szerkesztője volt (Baróti Szabó és Ka
zinczy mellett). Esztétikai dolgozatai majdnem mind 
ebben jelentek meg. Kiváló értékű jellemrajzokat írt Bes
senyeiről, Ányosról; a műfordítás kérdését okos módon 
tisztázta. Prózai fordításban ő ismertette meg először 
Ossian költészetét a magyar olvasókkal. Verses művei
nek főtárgya: a haza és szabadság eszméiért való lelkese
dés és az értük való súlyos szenvedés. A politikai költé
szetnek első erős egyénisége ő. Kufsteini elégiáit a férfias 
szenvedés fensége teszi megragadókká. Egyébként emberi 
jelleme heveskedő, erőszakos, összeférhetetlen volt és 
szintén sok bajt okozott neki.

Bacsányi

Szén tj obi

verseinél

1 4 *
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A romantikus érzelmességnek az egész 
európai irodalomra korszakos hatást tett 

szépprózai terméke : Goethe W e r t h e r c. regénye 
(1774), mely a rousseaui világnézetből sarjadt ki és azt 
hirdeti, hogy a civilizáció társadalmi formái közt az emberi 
szív nem érheti el a boldogságot; minél gyöngédehb és 
nemesebb, sorsa annál reménytelenebb. E regény után
zatainak beláthatatlan tömegéből ki kell emelnünk egy 
magyar novellát: F a n n i h a g y o m á n y a i - t ,  KÄR- 
MÄN JÖZSEF kis terjedelmű, de nagy értékű mun
káját. Az érzelgősség túlzása, mely a wertlierizmust ké
sőbb egészen lejáratta, Kármán novellájából szerencsésen 
hiányzik: a főalak nem férfi, hanem leány s egy édes
anya nélküli, árva leányról sokkal elhihetőbb a bánatba 
való csöndes belepusztulás. Fanni megértő szívért eped, 
de ezt nem találja meg sem apjánál, sem mostohaanyjánál. 
Egy ifjú iránt ébredt szerelmét is csak egy gyöngédlelkű 
asszony-ismerősének meri megvallani. Szüleinek rideg
sége és irígyeinek rosszakarata elszakítja kedvesétől s 
meghal. — Kármán novellájának előadásformája is sze
rencsés : a kis cselekvény Fanni naplójából és levelezésé
ből kerekedik k i ; ez a módszer alkalmat ad az írónak 
arra, hogy a női lélek árnyalati finomságaiból sokat elénk 
tárhasson. E napló lélektani biztossága sokáig úgy meg
tévesztette az irodalombúvárokat, mint Mikes leveles- 
könyve. A szentimentálizmus egyik főeleme, a természet- 
szeretet itt is szépen érvényesül. Kármán stílusa hajlé
kony, kifejező, költői próza és a mellett magyaros. 
E kis regény alapeszméjének megható szimbolikus oldala 
is v a n : Fanni sorsa az akkori magyar író helyzetét is 
jelképezi, akit az általános részvétlenség elcsüggeszt és 
tönkretesz; nem talál megértő támogatásra még azok 
részéről sem, akiknek ez természetes kötelességük volna. — 
A Fanni hagyományai az U r á n i a c. folyóiratban jelent 
meg. Kármán ezt igen szép célkitűzéssel alapította: 
olvasóközönséget akart nevelni a nők körében; irodalmi 
életet, öntudatos irodalmi közvéleményt akart megszer
vezni. Ez 1794-ben történt, akkor, mikor Kazinczy hosszú 
időre fogságba került. Kármán Pestet tervezte irodalmi

Kármán
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középpontnak s nem fordítások, hanem eredeti munkák 
útján gondolta legjobban megvalósíthatónak e nagy célt. 
Programmjának kiváló értékű kifejtését „A nemzet csino- 
sodása“ c. tanulmánya őrzi. De szerencsés elgondolásai 
nem ölthettek testet: a közönség nem vette támogatásába 
az Urániát, egy esztendő múlva pedig, huszonhatéves 
korában meg is halt Kármán. így aztán az önmagára 
eszmélő magyar irodalom első középpontja nem Pest lett, 
hanem Széphalom s az első igazi irodalmi vezér nem 
Kármán, hanem Kazinczy Ferenc.

a) Ányos Pál versei 1907. R. M. K vt. — D ayka Gábor költeni. 
1878. Olcsó K vt. — Szentjóbi Szabó László költem . 1911. R. M. K vt. — 
Verseghy Ferenc kisebb költem. 1910. R. M. K vt. V álogatott költeményei 
Magy. K v t.—  Bacsányi János válogato tt költem. Magy. K vt. — K ár
mán Fanni hagyom ányai 1875. Olcsó K vt., Magy. K vt.

b) Császár Elemér : Ányos Pál 1912. — U.-ő : A ném et költészet 
hatása a m agyarra a XV III. században. 1913. — U .-ő: Verseghy F. 
élete és művei. 1903. — Horánszky Lajos : Bacsányi J. és kora 1907. — 
Gárdonyi Zseni : A m agyar szentimentális regény főbb képviselői 1907. — 
Kéky Lajos : A szépléíek irodalm unkban. írod.-tört. Köziem. 1916.

DUGONICS ANDRÁS.
( 1740— 1818.)

Az Etelká-ból.
I. könyv, 1. szakasz, 5. rész.

(Árpád fejedelem nagyszerű áldozati ünnepet tart Világos- 
várott. Huszonnégy szép leány közül sorshúzás útján válasz
tották meg az ünnep főpapnőjének E te lk á t; egy gömbben vol
tak a nevek s ezek közül az Etelka nevét éppen az ő kis öccse, 
Gyula húzta ki. Az itt közölt jelenet Etelka és Gyula között 
játszódik le.)

Béjött igazában a gyermek, hogy Etelkának, kihez igen 
nagy szeretettel viseltetett, jó reggelt kívánjon és mondjon. 
De Etelka se volt kisebb hajlandósággal hozzája. Elveszettnek 
vélte azt a napot, melyben vagy nyájas csevegését nem vette, 
vagy személyét nem látta.

Fura kis ésszel vala fölékesítve a gondos természettől. Meg
tudta vagy vigasztalni, vagy zavarni nénjét, ha jó kedve szoty- 
tyant. Most is : midőn hozzája érkezett (a reggeli köszöntés után), 
azt rebesgette előtte :

Hogy bizonyára szánakodásra méltók lönnének a fehér 
személyek, mivel (bölcsőjöktől fogva egész koporsó jókig) csak 
éppen az öltözgetésökben töltenék legdrágább üdejöket. Nem
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is lőhetne bennök valami, melyet az embörök szépnek mondhat
nának, mivel a külső cifra-nyifrákat oly nagy szorgalommal haj- 
hásznák. Aférjfiaknaképpen nem lönne az ilyen pipörködésökre 
szükségjök, mivel vagy csak azért is gyönyörűek volnának, 
mivel férjfiaknak teremtettenek. A fákat szoknák s más ögyéb 
hitvány temérdököket megaranyozni, hogy ékesöknek tessenek. 
Maga az arany és gyémánt, minden cifra nélkül, szép is lönne, 
kellő is.

Öccsének mind vakmerészségét meg akarván dorgálni, 
mind okoskodásainak erőtlenségét megmutatni Etelka: kebe
léhez szorította a gyermeket, és minekutánna kis száját meg
veregette, előbbeni beszédjét így tromfolta vissza :

Ugyancsak belekottyantál szilva-lév, mintha tégöd bor- 
solnának. Tudósabb is nyelved, mint fejed. Tehát még azt se 
tudod, hogy maga az arany és ama gyémánt sokkal fényeseb
bek, ha kézben forgattatnak és megsikáltatnak ? Ládd te, hogy 
tele vagy szóval, mint a duda széllel. Ha elkezdőd, annyit fö- 
csögsz, hogy más böcsületös embör nem is locsoghat melletted. 
Nem láttad-é (szapora dara), mikép fémlik édes atyánknak 
röttentő fegyvere ? Miért szöbb ez a te vaskódnál ? Azután : 
hátha ezen öltözetöm nem a végre van, hogy szépnek tessem, 
hanem, hogy kiféle legyek, megmutathassam. Már akkor (te 
üres malom !) talán bé nem állasz a folyó derekára ? Ügy vélem, 
hogy te se szeretnéd úgyannyira nénédet, ha (némely szegén 
leánzóknak alacsony mód jókat követvén) elől-hátul-kötényben 
járnék. Ne légy ezután is minden tálban kanál, édes atyámfia ! 
mert mások is torkodba verhetik a szavakat. Szép mondás a 
magyaroknál, és csak a minapiban hallottam Tosó vezértől: 
ne szólj nyelvem, nem fáj fejem. Jól észrevödd tehát, kivel és 
miket beszélesz. Addig is nyújtózz, még a lepled ér. Végtére : 
tanulj tinó, ökör lösz belőled.

Példa Dugonics nemzeti büszkeségére és naiv etimologi
zálására (a Jólánká-ból):

Az a karjeli birodalom, mely Etelének örökös jószága vala, 
észak felé vagyon a Balta-tengörnek fínomi öble mellett (sinus 
Finnicus). Ezt a sok részekre eloszlott tengört azért nevezhették 
édes eleink Baltának, mert (az ő képzelődések szerént) balta 
formája volt, vagyon mostanában is. A karjeli birodalomnak 
határjai ezek. I-szer : a fínomi öböl és Honvár (Hongria, Ingria, 
Ingermanland). II-szor : napkeletre egy gyönyörű kis ország, 
melyet úgy neveztek : H olm i; mostanában Holmia. III-szor : 
észak felé vagyon egy hosszú ország, melyet a régiek Savónak 
mondottak, most Savólandiának is, Savólaxiának is. IV-szer : 
napnyugotra vagyon Bot-ország (mostanában Bothnia). Azután 
Finom-ország (most Finnia). Ismét Nyil-ország (most Nylandia).
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Végtére Kajánország (mostanában. Kajánia). Ezek bizonyára 
mind magyar nevek s azt is jelentik, hogy magyar eleink ezen 
tartományokat birtokokban tartották és innént mentek osztán 
a világon széjjel. Kar jel-országnak anyavárosát régi eleink 
Víg-várnak nevezték, utóbbiak Víg-burghnak (ma Viburg-nak).

Idegen népek neveit megbélyegző értelemben alkalmazza : 
pl. : „oláhkodó zsiványok és oroszkodó betyárok.“

GVADÁNYI JÓZSEF GRÓF.
(1725— 1801.)

A falusi nótárius-ból.
A nótárius elindulása Nagypeleskéről.

. . . Nyergem zsufa fakó lovam nak hátára  
Feltettem  s kulacsom az első kápára ; .
Iszákom kötöttem  a hermec1 szíjára,
Ügy, hogy ne okozzon tú r t  ez a hátára.

Mennyi költségem te lt, erszényembe tettem ,
Szalonnát is vinni el nem felejtettem ,
Sót és vereshagym át iszákba vetettem ,
Szatmári jó borral kulacsom tö ltö ttem .

Abrakos tanyisztrám  egy szép fehér cipó 
M egtöltötte, kefe és a lóvakaró,
Efféléket vinni magával igen jó,
Az útban jól esik egy kis provisió.1 2

Elbúcsúztam  szépen falu-községemtűl ;
Feleségem, komám, minden gyermekemtől,
Fogadom nékiek, higgyék el azt szentül :
Nemsoká m eglátjuk egymást szembe szemtűl.

Kivezetvén fakóm házam udvarára,
Üstökét megvonytam, felülvén hátára ,
Egyet rikkanto ttam  ra jta  utoljára,
Nyargalva mentem ki a falu farkára.

Itten  tenyeremmel nyakát veregettem,
Mely játékkal ő tet lecsendesítettem,
Azután két szemem az égre vetettem ,
Ilyen fohászkodást Istenemhez te ttem  :

Égben lakó nagy Ür ! felségedet kérem 
Nékem, aki ezen hosszas u ta t mérem,
Legyél kalauzom, legyél én vezérem,
Mindaddig, ameddig B udát el nem érem.

1 Hermec-szíj : szíj a nyeregkápán, különféle holm ikat szoktak 
rá felakasztani.

2 Gondoskodás, jutalék.



A zután szép lépést zsufa fakóm hágott, 
Csak egyszer ballábbal kantárszárba vágott, 
Csikó-ló volt, azért zablájával já ts z o t t ;
De engemet éppen menése nem rázo tt. . .

A nótárius és az idegen öltözetű gróf.
Módom egyszer lévén, a hídon megálltam,
Egy deli iffiút jönni felém láttam ,
Talpától tétéig ötét hogy vizsgáltam,
Maskara köntösét felette csodáltam.

Hozzám érvén ötét szépen köszöntöttem  
És m eghajto tt fővel ötét üdvözlöttem.
Csodáltam : hogy az ő feleletét vettem ,

.M ert viszont m agyarul tőle tiszteltettem .

Mondám néki ! Uram ! szabad-é szóllani,
Talám nem hibázom, ha fogom mondani :
Hogy az úr kötélen fel s alá ugrálni 
Theatrumon szokott drótokon járkálni.

Mert tudom  : a két csat csak azért van lábán, 
Hogy két szíj ezekről nyúljék lábaszárán,
Lábait kötélhez csatolják szaporán,
Szent Istvány tornyán is táncolhat azután.

K alapja széle is, tudom , hogy seg íti;
A levegőégbe nagyon emelíti.
Köntössé ugrásban meg nem m eleg íti;
Mert elég hasgatott, sőt inkább hűsíti.

H a el találja  is az úr törni l á b á t :
Azt tudom , hogy soha ki nem töri nyakát,
Mivel oly vastagon a nyakravalóját 
K ötötte, m int kötik gyermekek pólyáját.

Mondá : Te gazember ! tudod kivel beszélsz? 
Született m agyar gróf vagyok, tőlem nem félsz? 
Akarod : m utassam , hogy csak estvélig élsz? 
Avagy olyan érjen, melyet érni nem vélsz?

Tudjad, te goromba ! köntös a baráto t 
Nem teszi barátnak, s ki ilyet nem lá to tt,
Oly ostoba, m int te : nem esmér világot,
Nagy városba nem já rt, hanem fövényt hágott.

Módi ez, és minden gavallér most így jár. 
Tekintsd őket itten, tekintsed Bécsben bár,
Te ehhez nem értesz ; m ert vagy ökör, szamár I 
Érted-é 1 elmehetsz. Vigyen el a ta tá r  !

Mondám : Azt gróf uram nagyságod ! jól mondja, 
Nem csinál bará to t köntös, m elyt ő hordja,
De ha nem mind ánglus, kin van ánglus rongyja, 
Ki tehát ez? úgy-é, csak világ bolondja?
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Az egész világon aztat minden nemzet 
M egvallja, hogy legszebb a m agyar öltözet :
K i m agyar s nem hordja, más módon nem lehet : 
H anem , hogy ily m agyar nadragulyát evett.

Módi? s csak azért jár így minden gavallér,
Oly szeles, m int Nagysád, kibe nincs m agyar vér? 
Kiben korcsosodva meg vagyon minden ér,
Ez mind módis bolond ; más név rája nem fér.

Gróf uram ! hogy ökör, ökröt a szarváról 
Lehet megesmérni, m adarat tolláról,
Ez török, ez lengyel, látom gúnyájáról,
Hogy ez magyar légyen, tudom  ruhájáról.

Nagyságod hogy magyar, kétségem szavában 
Nincsen : de nem tudom , m ért já r ily ruhában : 
Ha azt le nem veti és já r ily tarkában,
Bécsbe bezáratik bolondok házában.

Hazánkban nemzete volt mindég tündöklő,
Híre, neve fénylett, m int fénylik gyémántkő : 
Légyen nagyságod is eleit követő,
Azt ha nem cselekszi, üsse meg a menykő.

E zt mondván elmentem, őt a bitófánál 
H agy tam . . .

Az Istenmezei Palóc-ból1
Fiscalis actio vettessen nyakába1 2 
Olyannak, ki nem jár nem ünk ruhájába,
A fiscus' szálljon bé minden jószágába,
Ily kapálhat krum pért svábok országába.

Második törvényed a m agyar nyelv légyen,
Hidd el, hogy e nélkül semmi jól nem mégyen,
Bár idegen nyelven akárki m it tégyen,
Hogy azt anyanyelvén nem teszi, kár s szégyen.

Végtére még ez is a törvényben légyen,
Hogy ki a hazában katonának mégyen,
Hazánk ezredibe szolgálatot végyen,
Ezekbe idegent venni légyen szégyen.

Ezen három pontok az igaz gravám en3,
K itűi nem nyu jta tik  ezekben levám en4,
Verje meg ily m agyart a mennyei fiam én5 
Szívemből kívánom, mindörökké, amen.

1 „A m ostan (1790) folyó országgyűlésnek satirico-critice való 
leírása" c. m unkában.

2 Büntető eljárás indíttassák ellene.
3 Nemzeti (alkotm ány elleni) sérelem.
4 Enyhítés.
5 Villámcsapás,
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PÁLÓCI HORVÁTH ÄDÄM.
( 1760— 1820. )

Vidulás.
De m it töröm  fejemet? 
Hiszen nemcsak engeinet 
Érdekelnek
A gond s a sok bajok is : 
Ily szomorún mások is 
Énekelnek.
Alig vagyon,
Ki oly nagyon 
örülhessen,
Hogy néha ne
Keseregne
Keservessen.

H á t ne sirasd sorsodat, 
Fordítsd, szívem, jajodat 
Víg örömre.
Azzal boldogabb lettél, 
Hogy nemcsak te  születtél 
Gyötrelemre.
E  világban 
Nincs is másban 
Gyönyörűség,
Hanerti abba,
Hogy közös a 
Keserűség.

Vigasztalják magokat, 
H a találnak társokat 
A szegények !
Mint fáradtan utazó 
S egymásra találkozó 
Jövevények.
Könnyebb a jaj 
És a sok baj 
Fogyatkozik,
H a sokára 
Bús társára 
Találkozik.

H át ezer bajom ba is, 
Ha még ezer volna is, 
Vígan élek ;
Tudok olyant eleget, 
Akivel még életet 
Nem cserélek.
Félre gondok !
Hoppot mondok,
Ha sátán is.
Hopp éjfélben,
Hopp ebéden 
S vacsorán is !

MAGYAROS IRÖK.
Azokat az idegenből eltanult iro

dalmi irányokat, amelyekről az előbbi 
három' fejezetben szólottunk, az írók és olvasók többsége 
nem fogadta megértőleg, sokan egyenesen kárhoztatták. 
Az irodalmi újítást egy kalap alá vették a külföld-utánzó 
divat egyéb jelenségeivel s veszedelmesnek tartották a sok
százéves magyar nemzeti lélek tisztaságára nézve. — 
Konzervatívizmus volt az álláspontjuk s az itthoni hagyo
mányok követését érezték kötelességüknek a költészet 
terén is. Ezek a m a g y a r o s  irány hívei. íróinknak ez 
az álláspontja nem tudatlanságból eredt; legtöbbjük kép
zett, vagy világlátott ember volt, ismerte az idegen iro
dalmak egyikét-másikát is, hasznukat is vette ezeknek, 
de az efféle kölcsönzéseket is a saját idegen-lenéző, nacio
nalista-konzervatív célzatuk szolgálatába állították. —

A mű gyáros irányról 
általában
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Szerintük minden idők legnagyobb magyar poétája : Gyön
gyösi István; innen érthető náluk a négyesrímü alexandrin- 
versforma nagy népszerűsége is.

ORCZY LŐRINC báró még az előbbi kor
szakban kezdett verselni, de csak a Ressenyei 
társaságához való csatlakozás tette ismertté költészetét. 
Csakhogy négy- és kétrímű alexandrinjeiben nem a kül
föld előhaladott műveltségét ajánlja az elmaradott magyar
ságnak, hanem ellenkezőleg: óva inti a civilizáció talál
mányaitól a magyar népet s dicséri ennek egészséges, egy
szerű életmódját. Orczy maga is falusi elvonultságban 
töltötte öregkorát.

Az elfogultságig menő magyar önérzet
nek egyik legjellegzetesebb író-képviselője: 
az idegen származású DUGONICS ANDRÄS. Szülővárosá
ban, Szegeden, teleszívta lelkét a magyar faj és haza 
szeretetével s minden írását ennek az érzelemnek a lángja 
tüzesíti át. A kisszerű jelentől a dicső múlthoz fordul: 
történeti regényeket ír, de az ő történelmi látásmódja 
gyermekesen anakronisztikus. Olvasta ő a történelmi kút
főket, de kritikátlanul; a történelem és az etimológia 
adatait önkényesen elferdíti, hogy a magyar faj páratlan 
derékségét igazolhassa velük. Első regénye, az E t e 1 k a, 
1788-ban jelent meg. Cselekvénye Árpád és Zoltán feje
delem idejében történik. A hősnő és egy ismeretlen idegen 
ifjú, Etele megszeretik egymást s különféle ármányok 
ellenére is végül egymáséi lesznek. Eteléről megtudjuk, 
hogy a magyarokkal rokon karjeli nemzet fejedelmének 
a fia, Etelkáról pedig kiderül a regény végén, hogy Árpád
nak a leánya. Ez a gyarló (és aligha eredeti) regény 
óriási hatást tett az olvasókra, részben azért is, mert 
merész célzások vannak beiyie II. József alkotmány- 
ellenes uralkodására. Többi regénye sem értékesebb. — 
A magyar szereplők mind derék emberek; a gonosz jel
lemek (a tót Róka, a német Schelmajer) az idegenek 
közül kerülnek ki. Drámákat is hevenyészett Dugonics 
idegen színdarabokból, ö az első, aki a finn-ugorokkal 
való rokonságunkat költői motívumul alkalmazza. — 
ízlése alacsonyrendű. Jellemrajzolása ügyetlen, de a lelki

Dugonics

Orczy
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jelenségek testi reakcióit sokhelyt olyan figyelemben része
síti, mint a XIX. századvégi naturalista írók. Nyelve 
magyaros, sót magyarkodó (bár mondatszerkesztésében 
elég sok a latinizmus), tele van tömve népies példa
beszédekkel. Ez utóbbiakból több mint tízezret külön is 
összegyűjtött. A matematikai műszavak megmagyarosí- 
tása terén érdemeket szerzett. Homeros Odysseiájának 
első, kissé megrövidített, de korához képest igen sikerült 
magyar fordítása (négyrímű alcxandrinekhcn !) tőle való. 
Dugonics művei néha — mondhatni — a ponyvairodalom 
színvonaláig süllyednek, de a tízezrekre terjedő „nagy- 
közönség“ ízlésének éppen az ilyen író tudott legjobban 
megfelelni; magyarosító hatása elévülhetetlen érdeme 
marad. Az E t e l k a  gyönge regény, de hány magyar 
nő kapta róla a keresztségben nevét s honleányi elköte
lezettségét !

Dugonicsénál méltóbb és maradandóbb 
siker fűződik GVADÄNYI JÖZSEF gróf köl- 

ö  is idegen eredetű, de úgy megszerette a 
magyar földet s nemzetet, hogy izzó hazafiságú író lett 
belőle. Főműve: E g y  f a l u s i  n ó t á r i u s  b u d a i  
u t a z á s a .  Ez a Gyöngyösi versformájában írt elbeszélő 
költemény II. József halálának évében, a nagy nemzeti 
fellángolás idején jelent meg, mint a közhangulatnak 
— Dugonics Etelkájával együtt — legigazibb megteste
sülése. Zajtay István, Nagypeleske község nótáriusa, el
indul falujából lóháton Budára, hogy egyrészt hivatali 
működéséhez minél alaposabb ismereteket szerezzen, más
részt pedig, hogy hazafias lelke nagyszerű élménnyel gaz
dagodjék Buda dicső földjén. Űtjában kellemetlen kalan
dok érik, de ezeknél százszor fájdalmasabb csalódás várja 
Budán: Mátyás király megszentelt nyomdokait elfajult 
utódok tapossák, olyan magyarok, akik nyelvben, öltözet
ben, szokásokban idegeneket majmolnak. A nótáriusból 
kitör a felháborodás, megleckéztet néhány rossz magyart 
s tízheti kiábrándító tapasztalás után hazatér falujába. 
Ez a munka két részre törik szét; mind a két rész hatásos 
és mulatságos, de nem igen fér össze egymással: az első 
részben a nótárius gyámoltalannak, a másodikban bátor-

Gvadányi

tészetéhez.
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nak, sőt kötekedőnek van rajzolva. Ez a látszólagos ellen
mondás eltűnik, ha benne a költemény egyik vezető
gondolatát lá tjuk : a hazafiúi harag még a gyávából is 
hőst esinál. A két rész közül az első az eredetibb; a nótá
rius alföldi utazása a realisztikus szemléletességű leírás 
sikerült példája. A budai és pesti tapasztalatok elmondásá
ban Gvadányi egykorú bécsi írók műveiből merít, tehát 
a németellenes célzathoz a fegyvereket német kézből veszi 
ki és fordítja vissza. A nótárius alakja olyan népszerűvé 
lett az olvasók körében, hogy Gvadányi másik verses el
beszélést is írt róla. Nagy kedveltségre jutott még Gvadá- 
nyinak R o n t ó  P á 1-ról szóló munkája, mely már két- 
rímü tizenkettősökben van megírva; egy vásott magyar 
parasztfiú gyermekkori csínyjeit, katona-eseteit, Benyov- 
szky Móriccal való bolyongásait s végül hazakerültét 
beszéli el. Az 1790-i országgyűlésről egész könyvnyi 
„satirieo-critikai“ költeményt írt. Gvadányi nem fino
mult ízlésű, de élesszemű, magyar észjárású, zamatos 
nyelvű költő; műveinek hatása történelmi fontosságú.

A magyaros irány költői közé tar
tozik PÄLÖCI HORVATH ÄDÄM is.
Már külseje mutatta a szittya-magyart: hosszú haja 
csimbókba volt kötve, ruházata is tüntetés volt a francia
német divat ellen. Négyrímű tizenkettősökben írt egy hat
énekes eposzt H u n n i á s cím en; Hunyadi János tetteti 
ismerjük meg belőle a rigómezei vereségtől a nándor
fehérvári diadalig és haláláig. Vergilius és Voltaire együt
tes hatása mutatkozik ezen a pattogó rímű, de belső érték 
nélküli, gyarló eposzon. Másik eposza, a R u d o l p h i á s ,  
Habsburgi Rudolfról szól párosrímű, tizenöt szótagú tro- 
chaikus verssorokban. Horváth Adám magyaros ízlése 
kellőképpen tudta méltányolni a népköltészetet; neki 
magának is vannak népi hatást mutató, könnyed lírai 
versei, de még nagyobb érdeme, hogy összegyűjtötte a 
korabeli legkedveltebb s részben népi eredetű versek szö
vegét és dallamát. ( O t ö d f é l s z á z  é n e k e k . )

Rontó Pál-féle alakot választott hős
nek FAZEKASMIHÄLY i s L u d a s M a t y i Fazekas M.

Horváth Ádám
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eímü verses elbeszéléséhez. Egy dolyfös föl (lesúr, Döbrogi, 
elvéteti Matyi libáit s ráadásul még deresre is huzatja. 
Matyi később csellel háromszor visszaadja a kölcsönt s 
a földesúr megjavul. A kis mii eselekvénye mögött így 
a demokratikus világnézet merész távlata mélyül el és 
ad neki művelődéstörténeti fontosságot; az alsó nép
osztály nemcsak a színmagyarságnak, hanem az erkölcsi 
igazságnak is letéteményeséül van feltüntetve. Az idegen 
versforma, a hexameter, csak arra való, hogy ünnepélyes
ségével még hatásosabbá tegye a csúfondáros tartalom 
komikumát.

A magyaros irány helytelen kinövé
séül tekinthető az ú. n. m e s t e r k e d ő  

költők verselésmódja. Ök a paróka és a selyemharisnya 
elleni tüntetésképpen mintegy a cifraszűr kacskaringós 
díszeinek a stílusát vitték bele a költészetbe: a hexa
meter és pentameter-sorok közepét és végét „kádenciák“ , 
kínrímek útján szerették egymással összecsendíteni (leo- 
nín-verselés), vagy pedig olyan költemények gyártásával 
bíbelődtek, melyekben mindenütt ugyanaz az e g y ma
gánhangzó fordul elő. E művészietlen erőlködés sokak
nak tetszett. A leonínus-verselésnek legismertebb kép
viselője volt GYÖNGYÖSI JÄNOS tordai református pap, 
az egy-magánhangzósé pedig VARJAS JÄNOS debreceni 
tanár.

a) Dugonics András : Kun László 1885., Bátori Mária 1887., Toldi 
Miklós 1894., mind a három : Olcsó K vt.— Etelka. (Szemelv.) 1906. — 
E telka Karjelben. Pozsony 1904. (Stampfel). — Az arany perecek 1898. 
R. M. K vt. — Gvadányi József : Falusi Nótárius, Olcsó K vt., Magy. 
K vt. — Rontó Pál (M ulattató Zsebkönyvtár, Esztergom 1883— 1888). — 
Fazekas Mihály versei. R. M. K vt.

b) Prónai Antal : Dugonics A. életrajza. Szeged 1903. — Arany 
János : Gvadányi József. (Arany prózai dóig.). — Széchy Károly : Gróf 
Gvadányi József. 1894. — Gragger Róbert : Irodalom történeti forrás
tanulm ányok. írod.-tört. Köziem. 1913. — Garda Sam u: P. H orváth 
Ádám életrajza. Nagyenyed 1890. — Tóth Rezső Fazekas-kiadása. 
R. M. K vt.

Mesterkedők
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A NYELVÚJÍTÓ HARC.

Dugonics András mennyiségtani és mértani műszavai : 
Egyenlet, gömb, gyök, hasáb, henger, /cöá, tó>, stb.

Barcafalvi Szabó Dávid.
Barcafalvi Szabó Dávid a maga szóalkotó eljárását így 

okolja meg a Magyar Hírmondó 1786. évfolyamában (lásd 
Tolnai V. : A nyelvújítás 60—61 1.) : ,

„Én a szókat a nyelv regulái szerint csináltam ; és mind
össze már 60-an lévén,1 (a többiek nem enyémek), több papiros 
kéne a megmutatásra. Egy kicsit h á t : 1. ha ezt a szilabát tyú 
és tyű, hozzáragasztom a gyökérszóhoz, úgy az a szó mesterség 
által csinált eszközt fog tenni, példa: cságattyú, csengettyű; jó 
tehát már a Lábtyú. — 2. ez a szó éjszaka, egész éjét tészen ; jó 
hát a százszaka,1 2 mert ez is egész Százat tészen. — 3. ezek : 
birodalom, lakodalom, sokadalom s a t. régi szók, és olyas valami 
Nagyot vagy sokból álló Valamit tésznek ; jók hát mindazok, 
amelyeket dalom-ba delem-be csináltam.3 4 -r- 4. Egy Bölcs a 
maga magyar könyvében így tette ki a perifériát: Körűlet; 
jól tettem hát én a Superficiest így : Felület. •— 5. ez a szilába : 
lag-leg, megnagyítja a dolgot, példa : Tólag, Felleg, azaz nagy 
tó, Fel lebegő nagy valam i; egy árkus papiros semmi nem egyéb 
a többek között, hanem egy nagy Lap ; jó tehát már annak ki
tevésére ez : Laplag. — 6. Mózes Iső könyvének 40-ik részében 
ott van ez a szó : Pohárnok; a fordítás, tudjuk, hogy nem mos
tani : azon kívül nem mostaniak ezek is : udvarnok, asztalnok, 
bajnok, álnok s a t. ; jók hát már mindazok, amelyeket nők-ba, 
nők-be csináltam. — 7. Ha a kapta jó, a szabda4 is jó, mert a d 
lágy társa a /-nek. — 8. Kövecs azt tészi ugyan, hogy kis kő, de 
mégsem azt tészi egészen, amit a kövecske, mert ebben két ki
csinyítő betű van, a cs és a k, amabban pedig csak egy : ez hát 
könyvecs jól teszi e z t : pugillares. — 9. Hogy a Borék olyan, mint 
a kerék, megtetszik onnan, hogy éppen úgy lesz a bor-ból borít, 
áoruZ, borong, mint ahogy lesz a /cer-ből kerít, kerül, kereng. — 
10. A /cer/ész-nek minden gondja a kert, a Prókátornak az Ügy : 
hogy ne volna hát az Ügyész jó ? —- 11. Jók ezek : Vetemény, 
tudomány s a t. s mind azt teszik, valamit csak vet és tud az 
ember, vagy valami csak vetni való és tudni való ; jók hát már

1 T. i. a nyelv regulái, szabályai.
2 Évszázad.
3 Pl. az „egyetem “ szó őnála így van : mindenményedelem .
4 Azaz : szabály.
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mind azok, valamelyeket csak mány-ba, meny-be csináltam, 
mint Tünemény, valami csak előmbe tűnik . . . Én ugyan sohase 
láttam szebbet s helyesebbet, mint az ilyeneket: írni való, 
lelni való, így mondani ki egy szóval : Iromány, Lelemény. — 
12. Régen vágynak ezek : Töltvény, tanítvány, ásvány, ortvány 
s a t. és lettek ezen Garondákból vagy deákosan Gerundiumokból: 
töltve, tanítva, ásva s a t. Hát mit tesznek ? A cselekedet által 
már végbe vitt s meglett dolgot . . .  Jók hát már a vány-ba 
vény-be csinálódott szók

Barcafalvi tehát nem vaktában gyártotta a szókat, hanem 
elvi alapon. Hogy elvei közt sok a nyelvtanilag hibás, azon nem 
csodálkozhatunk.

Mondolat.

A „Híresztelés“ c. fejezet eleje.

Eggy tudatomtól még eddig tündérített írónknak, a Ma
gyar Nyelv kimiveltetéséről írt Mondolat-Czímü Iramattya ál
talam Ajánlat-Levéllel, és Vezérszóval kisértetve ; legsül pedig 
Jegyzékkel megbővitve készen van s csak sajtót vár.

Belbecse külczimjéből is kétlhetlen, úgy, hogy akármelly 
Itékes Beszélettudósnak próbáját kiálhatja. Ugyan is, az Any- 
beszélletnek megtisztálásán s kiszélesittési kinézetjein kívül, 
Előzménynyei ennek az egész Tündér — és Tünetvilág is, az 
Ok ■— Erkölts —* Vilió — és Fődgömbértékséggel; a Betű — 
Tsupa és Moztonytudáksággal, s az Esmérettségek különb 
Rekenczeivel együtt . . .

E furcsa szavak magyarázata a szótár-függelékben lelhető 
meg. fme : tündérittés=abstractio ; mondolat =  oratio ; iramat 
=scriptura, opus; legsül=praecipue; belbecs=belső becs; 
kétleni=kéttségbe hozni; itékes =kritikus ; beszéllettudós =  
grammaticus ; any beszélet=gramma ti ca Hungarica ; megtisz- 
tálás=rectificatio ; kinézet= Aussicht; előzmény=tárgy, ob- 
jectum ; tündérvilág=mundus metaphysicus; tü.netvilág =  
mundus physicus; vilió =aether ; fődgömbértékség=globo- 
logia; moztonytudákság=mechanica; rekencze=classis. — 
Jellemző, hogy a Mondolat szerkesztője a kicsúfolt új szók értel
mét nem tudja magyar nyelven kifejezni, nem tud helyettük 
jobb magyar szókat mondani. —- A Mondolat megbélyegzi és 
kicsúfolja többek közt az ilyen—-ma már közkeletűvé vált—nyelv- 
újítási szókat is : alak, alkalom, alkony, álláspont, buzgalom, 
cikk, diadal, emlék, füzet stb., stb.



225

Felelet.

Az „X. Y.“ leveléből.1
. . .  Ez előtt kevés esztendővel egy kurtított furtitott szóval 

tele tömött Drámát akarának eljátszani a Debretzeni Magyar 
komédiások. Ditsérem az eszét, aki feltalálta, a tsonka, béna 
szókat egésszé tette, s így tsendesség lett az öszvezsugorodott 
tsend, ez történt a Keggyel is. Ha ez Debretzenben így történt, 
így fog történni minden bizonnyal minden más okos helyen is, 
annyival inkább, mivel az újítók némelly gyökereknek jelen
téseit sem tudják, és nem jól élnek vele. Ő nekik ez a szó év esz
tendőt jelent, holott ez nem teszen sem többet, sem kevesebbet, 
mint evés, így a harmadévi bor, vagy harmadévi tsikó, mely har
madik esztendőre eszi a füvet. Hát az a nő vagy né szóval való 
élés mit akar ? Ezen szóval sokféle jelentései miatt alig lehet 
élni. Ugyanis né minden, ami nő (ereseit), né minden, ami nem s 
nemzet, né minden, a mi nép, né minden, a mi néz, né minden, 
a mi nehéz, né minden, a mi nevet. Hogy megértse Ötsém Uram, 
azok a szavak, mellyeket előszámláltam, minden né vagy nő 
szavak, az az a né vagy nőtől való sarjadzatok . . .

KAZINCZY FEREN C.

Ajánlás.
Az életforrásánál m ulattam  ;
Tenger virág nyílt partjain .
Sokan jö ttek  s szedtek m iattam ,
S kéjelgtek színök lángjain.
S m int a virágok arcai 
A víznek tükrén lengédének,
Szívemben úgy lengett az ének,
Míg felcsattantak  szárnyai.
A szép virágok tengeréből 
Félénken fűzért szedtem én ;
Tápláltam  keblem mélyköréből, 
örü ltem  gyors serdűletén.
S m int a forrás hűs árjai 
Zuhogva tőlem görgedének,
Velők hangzott a gyönge ének,
S most hozzád ha jtják  habjai.
Evezz, evezz, kis dalfüzérem,
Az időnek hullámain,
S ha sajkámmal nyugpartom  érem,
Mosolygj szűk halmom ágyain.
Rezegjetek lan t s szív húrjai !
Hitem , lángom, lánykám  díszének 
Tanúja e gyöngéded ének,
S a tö rt szív búcsúhangjai.

1 Az ortológusok legtekintélyesebb művének, a Debreceni Gram
m atikának etimológiai baklövéseit csúfolja ki.

Zsigmond F. : A magyar iroda om története. I. 15
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Hőseink a Kenyérmezején.
Mondj áldást sírjainkra, Magyar, mi csatázva veszénk itt,

S járm od, szent anyaföld, íme letörte karunk.

Dolce Madonnája.
Mely báj, mely fenség, mely isteni bánat, ez arcon,

És mely szent megadás s gyermeki bízodalom !
Bús anya, mennyei szűz ! e kép lá tta tja , mi voltál :

Vídulj fel, s e kép fogja m utatn i, mi vagy.

A „Tövisek és Virágok“ epigrammái-ból.
Jelige :
W erke des Geists und der K unst 

sind für den Pöbel nicht da.
Goethe.

A nagy titok.
Jót s jól ! Ebben áll a nagy titok. E zt ha nem érted,

Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

írói érdem.
Szólj I s ki vagy, elmondom. —• Ne tovább ! ismerlek egészen.

Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés, 
íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés : 

íz, csín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mű.

Szokott és szokatlan.
Berki szokottat imád. Nekem az kecses, ami szokatlan ;

S kényesb vagy m akacsult ízletem újnak örül,
Amit Berki szeret, m egavulttá v á lh a t ; az újért 

H am vam at a m aradék áldani fogja, tudom .

Az iskola törvényei.
Járj egyenest ! ki ne térj ! így rendeli az iskola ; nem jó 

Ami szabásom előtt helytelen, ami hibás.
Já rj szabadon, ne remegj ! mond aesthesis1 ; és ha van ok rá, 

Térj ki ! ne hidd, hogy szép s jó lehet, ami feszes.
S a genie p ártázo tt fővel jő s sanctionálja1 2,

Amit az iskola tilt, am it az aesthesis hágy.

Himfy.
Dayka : Tűzbe felét I Himfy  : Vetem. D. Ú jra felét. H.  ím.

D. H arm adikát még !
H.  Lángol az is. D. Je r m ost ; vár az olympusi kar.

1 A művészet szempontja.
2 Szentesít, jóváhagy.
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Epigrammai morál.
„ B ántani mást v a d s á g . . / '  —• s más a lélektelen író?

Azt hozzád s hozzám nem köti semmi kötél.
Csípd, döfd, rúgd, valahol kapod a gaz la tro t ! az ilyet 

Ü tni, csigázni s agyonverni (nevetve) szabad.

A Pályám emlékezeté-ből.
Szeptember 9-én, két hónap múlva azután, hogy iskoláimat 

elhagyám, átadatám tarnói Milecz Sámuel úrnak, a tornai 
uradalom fiscalisának, ki Kassán tarta lakást, s vittem a vastag 
Husztit,1 és minthogy a honn töltött két hónap alatt elég időm 
volt megsejteni, hogy ez nekem éppen oly örömeket fog adni, 
mint Vitringám1 2 és Vitschiusom,3 vittem egyszersmind poétái
mat is s tusomat, ecsetimet.

Principálisom egy szép tanulású, nemes ízlésű férfi volt, 
de szégyenle lenni principálisom, s ha mikor hozzám szóla, 
mindig elpirult szinte füléig. Nem csuda, hogy ezen bal szégyen
lőség mellett házassági jelentést tenni valamely leánynak 
rettege, s így arra vala kárhoztatva, hogy nőtelen közelítsen 
az ötvenhez. Konyhájáról egy meghalt prókátor igen éltes, 
igen kicsiny és igen kövér, imádkozni s énekelni igen szerető 
nyers özvegye gondoskodott; s ez és szakácsnéja az alsó szobá
ban lakott, Milecz az utcára, én az udvarra a felsőkben. Az öreg 
prókátorné szükségesnek látá később egy szép leányt venni 
segédjére, s ennek Milecz neki bátorodék megtenni a házassági 
elentést, s oly szerencsével, hogy jobbját el is nyeré. Rideg 

élte unalmait atyjának, ki pozsonyi prókátor vala, rámaradt 
theologiai könyveivel vidítgatá. Asztalnál legkedvesebb textusa 
vala a ,,Tugend és Religion“ ; de közönségesen a szó mellett 
marada.

Ámbár akkor a patvaristák még nem valának, mint most, 
úrfiak, hanem fél cselédek inkább : tőlem semmi szolgálatot 
nem kívánt. De én tudtam tisztemet, terítém asztalát a vén 
prókátorné szobájában, pakoltam és kötöttem párnazsákját, 
s úgy találtam, hogy fiatal embernek az nincs sem kárára, sem 
megalacsonyítására. Egyedül azt nem engedé soha, hogy csiz
máját levonjam, tisztítsam, amit más principálisok akkor még 
kívántak is. A régiek többet kívántak, mint kell, az újak keve
sebbet.

1 Huszti András a kolozsvári ref. főiskola kiváló jogásztanára volt 
1734-től 1742-ig; valószínűleg „Iurisprudentia“ c. művére gondol it t  
Kazinczy.

2-3 Yitringa Campegius (1659—1822) és W itsius (vagy W itschius 
1636—1708) holland hittudósok és teológiai tanárok  voltak. Kazinczy 
nem szerette és nem tu d ta  méltányolni az isteni kijelentést m agyaráz-
gató emberi tudom ányt.

15 *
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Egy vasárnap délután a legtisztább ég alatt megindulánk 
Kassáról Buzitára. De Nagy-Ida körül tornyozódának a fel
legek, szakada a zápor, a mennykövek ropogtak, hullottak. 
Milecz reszkete minden tagjaiban mellettem, és én nem mervén 
szóval bátorítani, magam viseletemmel tettem a z t ; kiszöktem 
a szekérből, mihelyt görbült az út, tartottam  a szekeret, s víg 
beszédet kezdék a kocsissal. Principálisom fel kezde éledni. 
Szégyenlé, hogy még1 patvaristája dévajkodik, s még gyönyö
rűségét találja a szokatlan s félelmes, de nagy scénán, ő re tteg ...

FORDÍTÁSAIBÓL.

Geszner idylliumi-ból.
Mirtil.

Egy estve még újra ment Mirtil a hold fényében csillámló 
tóhoz. A csendes vidék a holdvilágban és a fülemile éneklése 
mély andalodásba tartóztatták ötét. Sokára tért vissza szőlővel 
béfuttatott színjébe, s kunyhója előtt találta elszunnyadott 
öreg atyját. Egymásba öltötte karjait s megállóit az öreg 
előtt. Sokáig állott előtte s szemei szüntelen az öregen nyugod
tak : csak néha tekintett a harmattól ragyogó szőlőlevelen 
keresztül az égre, s örömkönnyek csordúltak szeméből.

Te, így szóla, kit az istenek után leginkább tisztelek, atyám, 
be édesen alszol te i t t ! Be nyugodalmas a kegyes alvása. Tán
torgó lábad bizonyosan azért lépett ki a kunyhóból, hogy az 
estvét csendes imádkozás alatt innepelhessed s könyörögve 
szunnyadtál el. Te érettem is könyörögtél, édes atyám. Óh be 
boldog vagyok én ! Az istenek meghallgatják a te esedezésidet! 
mert miért is nyugszik oly bátran kunyhónk gyümölcsösünk 
termett ágai alatt ? Miért van áldás nyájunkon és vetésünkön?. 
Gyakran, mikor látod, mint igyekszem erőtlen vénséged köny- 
nyebbítésén, s midőn olykor örömkönnyeket hullatsz, az égre 
tekintesz s örvendezve áldasz, —■ ah atyám, mit érez akkor 
szívem ! Megtelik a mellyem egészen s bőv könnyek omlanak 
szememből... Ma, midőn karjaimon vezettelek ki a verőfényre, 
hogy újabb erőt vehess, s láttad körülted a víg nyájat, a termett 
fákat és köröskörül a gazdag mezőt, így szólottái: Hajaim 
öröm alatt őszültek meg ; maradjon rajtad áldás, kies vidék ! 
tekintetem nem soká fog már rajtad nyugodni; majd boldo
gabb szállással cseréllek fel. Ah atyám, legjobb barátom ! én 
tőled majd elmaradok ! borzasztó gondolat! Ah akkor... akkor 
oltárt építek sírod felett, s valahányszor oly boldog napom 
virrad fel, hogy mással jól-tehetek, mindannyiszor, atyám, 
tejet és virágot töltök sírodra.

1 Míg.
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így szólván elhallgata s nedves szemmel nézett az öregre. 
Milyen nyájasan alszik, monda fuldokolva ; bizonyosan kegyes 
cselekedeti jutottak eszébe. Mint süt a hold kopasz homlokára 
s ezüst szakállára. Óh ne ártson néked a híves estveli szellő 
s a nedves harm at! . . .  Ekkor megcsókolá a homlokát, csen
desen ébresztvén fel, s bévitte a kunyhóba, hogy a puha gyapjún 
nyugodalmasan fekhessen.

KAZINCZY LEVELEZÉSÉBŐL.

Az arkádiai pör.
Kazinczy Ferenc—Kulcsár Istvánnak1, Széphalom 

1806. július 30.
Csokonainak sírköve.

Csakhamar azután, hogy én tavaly Januáriusban a szegény 
Csokonai’ halálát a’ Publicumnak hírül adám, megszóllíta 
Mélt. Cserei Farkas Űr —* fija a’ Maria-Therésia alatt szolgált 
tudós és fáradhatatlan munkásságú Referendariusnak, az 
Erdélyi Fő-Itélőszék’ Elölülőjének, Mélt. Gróf Haller Gábor 
Urnák veje, s a nagy Wesselényi Római lelkű hitvesének test
vére — hogy ezen köz kedvellést nyert írónknak sírját tisztel
nénk meg eggy kővel, s így adnánk bizonyságát, hogy a Nemzet 
azok eránt, akik magokat érdem által megdicsőítvén, ő reá is 
fényt vontak, nem háládatlan. Ő, ez az én igen nagy becsű 
barátom, késznek jelentette ugyan magát arra is, hogy az egész 
költséget, mellet a feltétel kívánni fog, birtokának gazdag 
jövedelméből minden társ nélkül megtégye : de érzette, hogy 
nem lévén szövetségben a Megholttal, ezen áldozattételben 
másokat illet az elsőség; más részről pedig a legtisztább czélból 
azt óhajtotta, hogy a szándéklott tisztelet a Nemzetnek minél 
számosabb tagjai által tétessék; s azon kedvezések szerént, 
mellekkel velem bánni édes gyönyörűsége az ő szívének, nékem 
hagyta azt a szerencsét, hogy ezen igyekezet eránt a Magyar 
Múzsa’ barátjaihoz szólljak, s őket a melléje lépésre meghívjam 
és felbuzdítsam. Én ugyan azt óhajtottam, hogy a jelentést 
maga az a szépérzésű férj fi tette volna meg, kinek lelkében a 
szép gondolat tám ado tt; meleg szóllása gyúlasztva hatott 
volna minden szívre : de nem fogadtatott el vonogatásom. 
Megadom tehát magamat, s próbát teszek a Barátság’ aus- 
piciumai alatt, ha szavam foganattal szólland-e a Csokonai’ 
becsülőihez, kiknek számok elég nagy ; s szerencsés tolmácsa

1 A „H azai Tudósít ások“ c. hírlap szerkesztője; ebben a lapban 
meg is jelent Kazinczy fentebbi cikke, melyet levél kíséretében küldött 
volt be a szerkesztőhöz.
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leendek-e barátom akaratjának, mell mind a Megholt becsü
letét célozza, mind a Nemzetét.

A kő (úgy végeztük-el azt egymás között) nem a medencés 
piedesztálok igen is közönségessé vált formájára lészen állítva, 
hanem a Régiek’ szép egyszerűségében (simplicitas, Einfach
heit). A márványba mettszett írást e kevés, de sokat jelentő 
szók teszik :

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYNAK 
HAMVAI

született 1773. Novemb. 17-d. 
megholt 1805. Januar. 28-d.

ÁRKÁDIÁBAN . ÉLTEM . ÉN . IS !

A monumentum4 felső részében pedig a Lepe (rút és közön
ségesebb neve : Pillangó) fog lepdesni. A márványt Zsibó adja 
hozzá, s Csereinek ajándéka lé sz e n ....1

Kazinczy Ferenc •—• Kis Imrének,1 2 Széphalom, 1806 szept. 8.
Úgy néz ki a dolog, mintha az Ur éppen azt tette volna 

fel magában, hogy semmit se leljen jónak, a miket én a Csokonai 
sírköve eránt végeztem. Ki vagyunk téve annak a szerencsét
lenségnek, hogy megbotolhassunk mindnyájan, a kik asszonyi 
állattól születtettünk : de hogy abban, a mit valaki eggy egész 
Publicum elébe terjeszt, olly felette igen megtévedhessék, 
már az, édes barátom, nem éppen olly felette igen hihető ; és 
ámbár kiki a maga szemével lát, s annak látását senki kedvéért 
nem kéntelen megtagadni, mindazáltal csak ugyan jól esnék 
meggondolni, hogy a sárgaságban lévő ember is a maga szemével 
lát, és még is jól teszi, ha nem vitatja makacson, hogy a mit 
mások fejérnek és kéknek mondanak, sárga és zöld, mert ő 
annak látja. Oh Debreczen, Debreczen, kinek vastag atmo- 
sphaerája még az ollyan embereket is, mint Szent Györgyi és Kis 
Imre, bé tudja ködösíteni. De mikor olly felette serények 
vagytok, édes barátim, barátotokat kárhoztatni, vagy legalább 
félre érteni, miért nem száll meg az a szép lelkek gyengesége, 
hogy a felől, akár én legyek az, akár más, a kit nem találtatok 
mindég méltatlannak becsüléstekre, tennétek-fel azt, hogy 
talán ő is lát valamit ?

Anacharsis3 azt mondja Arcadiáról, úgy írja az Ür, hogy 
az a föld igen derék legelő, kivált szamaraknak. És így K(azinczy) 
rúgást ád itt Debrecennek, s ki tudja ? talán Csokonainak is !

1 A cikk utolsó bekezdését mellőzzük.
2 Kisújszállási születésű tisztviselő.
3 Barthélem y francia író Görögországról szóló regényes útleírásá

nak (1788) hőse.
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Causticus1 lészek feleletemben, mert, amint látom, egy
mást szabad tudatlanabbnak néznünk, mint vagyunk, s azt 
kérdem 1. hogy ha Arcadia egyenesen szamarakra etc. emlé
kezteti az embert, mi indíthatta az Olasz Poétái Társaságokat, 
hogy magokat Római etc. Arcasoknak nevezzék ? 2. mit tehet 
Virgilnek ez a verse : ambo florentes aetatibus, Arcades ambo, 
et cantare pares et respondere parati1 2 — 3. Schiller hogyan 
jutott arra a gondolatra, hogy az eggyik legszebb énekét így 
kezdje : Auch ich war in Arkadien geboren ! — 4. Nicolas 
Poussin3 eggy igen kies paysage-t4 festett, s eggy sarcophagust5 
te tt belé ezen szóval : E t in Arcadia ego ! — S a  gondolat 
annyira megtetszett azoknak, akiknek annak tetszeni kellett, 
hogy midőn most a Poussin tiszteletére Parisban eggy Sacel- 
lumot építettek, az Et in Arcadia ego ! a Poussin piedestáljába 
metszetett. Ez ezt tesz i: Művész valék, s boldogúl éltem a Művészi 
szép élet sphaerájában.

1. A Poézis marhalegelést gyakorlott népnél támada. 
Csuda-e hát, hogy az Olasz poéták a magok Társaságokat Arca- 
diának nevezték ? De az valóban csuda, hogy azt Debrecen, 
a mint az Ur írja, rúgás képpen vette tőlem.

2. Hamvai nem jó, mert ma a holtakat temetik, nem égetik. 
Kegyelmes Istenek, melly critika ! Friedrichet6 sem égették- 
meg, és még is : hic cineres, nőmén ubique.7 Hiszen improprie, 
figurate szóllani nem csak nem hiba, hanem éppen dísz. S a 
hamu, amennyiben a test porrá omlik, tűz nélkül is lehet hamu.

3. Nem szükség nak a Mihály végében. Igaz, mondják 
Himfy Szerelmei és így állhat Cs. V. M . hamvai is, a Mihály 
után aposztrófot vetvén, melly azt mutassa, hogy onnan a 
nak kimaradt. De mondják-e : megvette Poldi házát. Olvastam 
Domokos Lajos’ Repraesentatióját ? Rizonyosan nem. Itt 
mindenütt a kell a tulajdon név elébe.

4. Az Űr jobbnak állítaná e z t : Itt nyugszik — vagy Itt 
nyugszom etc. Megengedjen az Űr a tréfás döfésnek, mellyet 
itt adok. — Jó, de tégye hát a nyugszom után : az Urban.

5. Nem jó az én Felyülírásom, mert a két első sor a 3-dik 
személy mondása, az utolsó pedig az elsőé. Hát ez vallyon 
jó volna-e :

1 Maró, csípős.
2 Mind a kettő  ifjú, m ind a kettő  arkádiai, egyformán jó éne

kesek s készek az egymással való vetélkedésre. Yerg. Eel. VII.
3 XVII. századi francia tájkép-festő.
4 Olvasd : pejszázs =  tá j, tájkép.
5 Kőkoporsó.
6 II. vagy Nagy Frigyes porosz király.
7 I t t  ham vai — neve m indenütt.
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Nicolas Poussin
Peintre de F Académie Frangoise.1 

né. . .  
m ó rt.. .

E t . IN . ARCADIA . EGO !

Az Árkádiában éltem én is ! azon felyül, hogy az olvasott 
Olvasónak azért volna kedves, mert Poussinra, Schillerre emlé
keztetné, s a Classicusok’ boldog régiójába tenné által, azért is 
jó, mert így nem kell oda tenni e z t : a Poéta. Csak Cs. V. M.-t 
tenni a kőre nem elég, mert idővel kétsége támadhatna vala- 
melly idegen Olvasónak, hogy az a Poéta Csokonaié, vagy 
valamelly hononymusé, isonymusé.

Fazekas Mihály1 2 — Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1806 szept. 23.
Tekintetes Ur ! Nagy Érdemű H azafi!
Én bajnoknak állottam ki az Ur ellen, Debretzenből, nem 

kirendelve, hanem tsak magamtól, tsak ollyan formánn, mint 
szokott ki menni a Gazdafija, eggy magához hasonló, más 
uttzáról való gyerkőtz ellen, ki a ház tetejére göröngyökkel 
hajigálván, a levert nád töremorájával bé szemeteli az udvart.

Ha ez a kimenő gyermek, mellyet például vettem fel, jó 
nevelésű, illyen formán fogja megszólítani gyerm ektársát:

,,Hé F. — a hajigálás, kivált a más háza tetejére, egy oskolába 
járó gyerekhez sem illik, te felőlied különösen fel nem tettem 
volna, a kit Szüleid szinte, úgy, mint engem, jó erköltsbe 
neveltek ; de te talán nem is pajkosságból, hanem gyűlölségből, 
vagy átállásból hajigálsz fedelünkre. Magyarázd ki magadat, 
és vagy hadj fel a mi bántásunkal ( sic !) 9 vagy a jó emberek tiszte
letére, mellyel mi erántunk tanuló gyermekek eránt viseltetnek, 
számot sohase tarts.“

Eggy illyen emberséges Miskaként én is azt kérdem tehát a 
Tekintetes Úrtól, hogy : M it tesznek azok az én Hazám ellen való 
jel kiáltások, mellyeket még minden levelébenn olvastam, annélkül 
hogy magyarázattyokat vehettem volna. Eleinte tsak azt gondol
tam, hogy a Debretzen név alatt, tsak némelly népsepreit sza
porító személlyeket ért a Tekintetes Ur, a miilyenek mindenütt 
vannak (ámbár azokat sem illett volna egy publicum nevével 
nevezni), de egy nem régi leveléből azt kell ki hoznom, hogy 
minket mindnyájunkat, kik itt lakunk, vagy igen ostobáknak 
vagy felette gonosz embereknek t a r t . . .

1 Mai helyesírással : Frangaise.
2 A „Ludas M atyi“ szerzője.
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Kazinczy Ferenc—Fazekas Mihálynak, Széphalom, 1806. okt. 9.
Minekelőtte az elmúlt Postával az Urnák Fő Hadnagy Ur

nák levelét venni szerencsém volt, már tudtam, Nagy Gábor1 
úrtól, a ki látogatásomra jött, hogy azt venni fogom. Nem vol
tam tehát készületlen : de ha az voltam volna is, nem vettem 
volna készületlenül. Engedjen meg barátságos szabadságomnak, 
hogy kimondom : Én azon többé megbotránkozni nem fogok, 
hogy Debreczen rajtam megbotránkozik; én azt, ha Debreczen 
meg nem ért, ezután mindég meg fogom érteni. Ha az Ur sze
mélyét szívesen nem becsülném, s nem szeretném, elhallgatnék 
levelére, mert minek szóllok ? annak nincsen haszna. De akar van, 
akar nincs, szóllok ; mert barátságos megszóllításra némán ma
radni, eltűrhetetlen gőg s igen érzékeny megbántás.

Azt akarja tudni Fő Hadnagy Ur, hogy mit teszen stb.
Felelek : — Nem lesz szükség mondanom Fő Hadnagy Ur

nák, mert igen jól tudja, hogy én a Debreczen fijai közzül igen 
sokat szeretek, becsülök, s barátságokat úgy nézem, mint éle
temnek legszebb szerencséjit. Illyenek vannak Professzorai, 
Prédikátorai, Tudósai közti. Én tehát Debr. ellen kifakadván 
nem bántom személyét senkinek. De Debr.-ben eggy bizonyos 
nevetséges fastus,1 2 tűrhetetlenség és magával eltelés’ lelke lebeg, 
mellyet a miolta tapasztalásokat tenni tudok, soha másutt még 
nem tapasztaltam. A Debreczeniek köztt kettőre találtam, a ki 
eléggé egyenes volt megismerni hogy ez a Debreczeniség a Deb- 
reczenieknek indelebilis characterek3 mint a pápista sacerdo- 
tium, és hogy ez ollkor is^kiüti rajtok magát, mikor észre nem 
veszik s nem is akarnák. Ők a magok szemekkel látnak, magok 
fülekkel hallanak, s az a szem jól lát, az a fül jól hall, s valami 
avval meg nem eggyez, az mind rossz. Ők ugyan nem m utat
hatnak semmit a min ízlés volna, de azért ők ítélik-meg, ha a 
mások munkáján ízlés van-e ? S így bukdosik közöttük a leg- 
tökélletesbike is a legtökélletesebbeknek. Nem fogom soha el
felejteni, mell homlokkal vitatta eggy már megholt öreg Ur 
Debreczenben, pedig én nem ingerlettem, hogy a rézmetszésben 
több munkába kerül s költségesebb a radirozás, mint a vésés, 
és hogy az tisztább nyomtatást ád, mint ez. Ő soha sem dol
goztatott Rézmetszővel: én sokat dolgoztattam ; ő soha sem 
volt Rézmetsző szobájában : az én passziómat e részben kiki 
ism eri; de azért nem nekem volt igazam, hanem neki. Eggy 
életben lévő Fö Pap füle nem érti, hogy a schlummerst hogyan 
lehetne trochéus. Eggy igen derék ember meg nem foghatja, 
mi lehet szép Klopstockban, és így neveti, midőn más Klop- 
stockot csudálja. Eggy igen cultus és Bécsben sokáig lakott s

1 A Kazinczyak ügyvédje és jogtanácsosa.
2 Gőg.
3 K itörölhetetlen, k iirtha ta tlan  jellemvonásuk.
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Németül excellenter tudó ember azt mondja, hogy Bürgernél 
ízetlenebb Poétája a Németeknek nincs; és így Wieland és 
Göthe hibásan ítélnek s Bürger semmit sem ér. Barátim, ne 
nehezteljetek, de ha ki illyet hall, azt véli, hogy Debreczen az 
Abdera1 lakosaiból metempsychizált2 lakosokból á l l . . .

Kazinczy Ferenc 1759-ben született Érsemlyénben, Bihar 
megyében ;1786-tól 1791-ig volt tanfelügyelő; 1804-ben nősült 
meg; 1816 nyarára esik erdélyi útja ; 1831-ben halt meg.

A NYELV ÜJlTÖ HARC. KAZINCZY FERENC.
Az újító (idegenes) és a maradi (magyaros) irányok 

hívei eleinte nem törődtek egymással, kölcsönösen le
nézték és olvasatlanul hagyták egymás írásait. KA
ZINCZY FERENC volt az, aki átérezte, hogy ez nem jól 
van így; az ellentétes irodalmi meggyőződéseknek nem 
agyonhallgatniok kell egymást, hanem megütközniök egy
mással, hogy így lehetővé váljék annak a győzelme, ami 
a magyar nyelvben és költészetben életrevaló.

Kazinczy az egész közízlést akarta megnemesíteni, 
tehát magasrendű esztétikai eél lebegett szeme előtt. 
A szellemi hare azonban szűkebb területre összeponto- 
su lt: a magyar n y e l v  lett a küzdelem ütközőpontja.

íróink közül azok, akik idegen iro
dalmi termékeket próbáltak átültetni, mind

nyájan érezték, hogy a magyar nyelv nagyon el van 
maradva a nyugati művelt nemzetek nyelvéhez képest, 
valamint a latinhoz képest is. A felújulás megindítója, 
Bessenyei csüggedten ír ja : „Nem bízom magamhoz a 
fordításnak mesterségébe és annál nehezebb dolgot a 
nyelvekre való nézve alig ismerek.“ Az élet szükségletei 
elől azonban nem lehetett elzárkózni. Megindultak az 
első magyarnyelvű hírlapok: a pozsonyi M a g y a r  
H í r m o n d ó  (1780), a béesi M a g y a r  K u r í r  (1786) 
s tartalmuknak nem kis részét bizony német, vagy fran
cia újságokból kellett rögtönözve lefordítaniok. A külön
féle mesterségbeli magyar műszókra is egyre nagyobb

1 Trákiai görög város ; lakói, az abderiták, együgyűségükről voltak 
hírhedtek.

2 Lélekvándorlás (metempsychosis) ú tján  Debrecenbe került.

A nyelvújítás 
szüksége



235

szükség volt s e közben egyre feltűnőbbé lett a magyar 
nyelv fogyatékossága, szegénysége. A gyakorlatibb vonat
kozású fogalmakra csakhamar csinálni is kezdtek egye
sek önkényes módon új magyar szókat — s egyszer csak 
az irodalom kapujához is elért ez a mozgalom. II. József 
idejében a magyar nyelv féltett kincsévé lett a magyar 
nemzetnek, de éppen ez a körülmény osztotta két táborra 
a magyarságot; az egyik minden káros ( =  idegen) hatás
tól meg akarta óvni a drága honi nyelvet, a másik minden 
eszközzel arra törekedett, hogy nyelvünk minél gazda
gabbá és szebbé fejlődjék. A probléma tehát felvetődött 
s elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt érdekelni 
kezdte az embereket.

A szó-gyártás terén az első merész 
kezdeményező BARCAFALVI SZABÖ 
DÄVID volt a S i e g  w a r t  c. német regény fordításában. 
A nyelvgazdagításnak ezt a túlzásba tévedt módját az 
olvasók nagyobb része helytelenítette, különösen a nyel
vészek kárhoztatták. A század vége felé (1795) egy pályá
zat eredményeképpen elkészült a nagyterjedelmű D e b 
r e c e n i  G r a m m a t i k a ,  melyet FÖLDI JÄNOS díj
nyertes pályaműve alapján a bírálók állítottak össze. 
Ez a nyelvtan elvileg ugyan nem ellenezte új szók alko
tását, de szigorú, dogmaszerű szabályokkal mintegy örök 
időkre el akarta intézni a nyelv sorsát. A nagyszabású 
debreceni nyelvtan tekintélye az újítókkal ( n e o l ó g u -  
s o k k a l )  szemben a maradiak ( o r t o l ó g u s o k )  
helyzetét erősítette meg. Kazinczy éppen ez évek alatt 
sínylődött börtönben, — kiszabadulása után ő vette kezébe 
a magyar szellemi élet irányítását, élesen szembehelyez
kedve a Debreceni Grammatika álláspontjával.

Kazinczy Ferenc is a Tiszántúlon szü
letett, mint Bessenyei; a pataki kollégium
ban tanult, mint Bessenyei s az ottani nevelés módjáról 
kedvezőtlen volt a véleménye mindkettőjüknek, de er
kölcsi jellemük, eszményiséget állító világnézetük egy
formán sokat köszönhetett a kollégium szellemének. — 
Élete derekán Kazinczy is falura szorult s éppúgy ott kel
lett haláláig maradnia, mint Bessenyeinek, de Kazinczy

Kazinczy 
és Bessenyei

Neológusok 
és ortológusok



236

nem vesztette el életkedvét, hanem egy egész nemzetet 
rázott fel tespedtségébol és húsz éven át diktátora és pró
fétája volt a magyar szellemi életnek.
I ~  " ~  I Kazinczy eqyénisége már a qyer-
I _________ ! mekevekben szerencsés irányítást ka
pott nagyszüleinek, majd szüleinek tiszta erkölcsű kör
nyezetéből ; a tízévi kollégiumi élet, a korán jelentkező és 
több leányhoz fűződő ábrándos szerelem, kiváló magyar 
személyiségekkel való megismerkedés, a külföldi irodalmi 
és művészeti remekek tanulmányozása Bécsben, mind 
közrehatottak Kazinczy ideálizmusának kialakításában. 
Rövid megyei tisztviselősködés után a kassai tankerület 
elemi iskoláinak felügyelőjévé neveztetett ki. II. József 
halála után elvesztette hivatalát s minden idejét az iro
dalomnak szentelhette, de nem sokáig, mert 1794 decem
berében a Martinovics-ügyben való részesség címén el
fogták ; az ítélet élet- és vagyonvesztésre szólt, de a 
királyi kegyelem börtönbüntetésre változtatta. Brünn, 
Kufstein, Munkáes vártömlöcében összesen hetedfél évet 
töltött, néha szörnyű körülmények között. De a hosszas 
rabság nem törte meg, hanem megedzette jellemét. — 
Kazinczy — korának „felvilágosodott“ világnézetében 
osztozva — a vallásos hittételeket kevésre becsülte; de 
a börtön szenvedéseit keresztyénibb módon kevés ember 
fordította lelki hasznára, mint ő. Kiszabadulása után a 
családi vagyonból kikapván a maga részét : a zemplén- 
megyei Bányáeska nevű birtokot, elnevezte ezt S z é p- 
l i a l o  m-nak és odaköltözött. Nőül vette Török Zsófia 
grófnőt s egyre népesedő családi otthonából megindította 
a nagy harcot az öntudatos magyar szellemi élet meg
teremtése érdekében.

Már fogsága előtt buzgó írói mun
kásságot fejtett k i ; társszerkesztője volt 

a kassai M a g y a r  Mú z e u m - n a k ,  szerkesztőtulajdo
nosa az 0  r p h e u s-nak. Főkép műfordításokat készí
tett, mert az volt a meggyőződése, hogy egyelőre a külön
féle nyelvű, szerzőjű, műfajú termékek tolmácsolása a 
legjobb iskola a mi fejletlen irodalmunk számára. Már 
kezdetben a németekhez fordult legszívesebben s a szenti

írói működése 
a fogság előtt
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mentális gyöngédség hangneme iránt volt legfogékonyabb, 
(Gessner idilljei, B á c s m e g y e i  c. regény-átdolgozás, 
Goethe, Lessing színművei, Klopstoek M e s s i á s a ) ,  de 
angol, francia, latin írók (Shakespeare, Moliére,^Sallus- 
tius stb.) műveiből is fordított fáradhatatlan műgonddal, 
minden különösebb túlzástól és nyelvi vakmerőségtől 
tartózkodva.

A fogság után megváltoztatta írói pro- 
grammját és modorát: a n y e l v ú j í t á s

A nyelvújítás 
harca

eszméjének a harcosa lett. Nem új szók gyártásában lelte 
kedvét, hanem az idegen szóvonzatok, szólásmódok nagy
mértékű átvételével hökkentette meg írótársait és az 
olvasóközönséget. De itt sem állt meg. Egy epigramma- 
gyűjteménnyel ( T ö v i s e k  és  v i r á g o k  1811) nyil- 
tan hadat üzent a konzervatív gondolkozásúaknak, a 
sértő gúny nyilait^szórván reájuk. A hatás nem is maradt 
el; megindult az irodalomban az erjedés folyamata, sőt 
az irodalomból átterjedt a közélet különböző tereire is. 
Szervezkedni kezdett a két ellenséges tábor: az ortológu- 
sok és a neológusok. Megindult a vita, részint személyes
kedő qúnyiratokban, részint tudományos elvi alapon. 
Az ortológusok egyike, SOMOGYI GEDEON 1813-ban 
kiadta a Mondolat c. gúnyiratot, két év múlva KÖLCSEY 
FERENC és SZEMERE PÄL F e 1 e 1 e t-et adtak rá még 
gorombább modorban. A nyelvtudósok közül BEREG
SZÁSZI NAGY PÄL szigorúan elítélte a nyelvújítók ön
kényes eljárását, SIPOS JÖZSEF középutat igyekezett 
választani, de ö is megrótta az újítás túlzásait, TELEKI 
JÖZSEF gróf higgadt fejtegetése elismerte a nyelvújítás 
szükségességét.

A tudományos nyelvi vitának egy T 
külön problémája volt a helyesírás kér- L 
dése az ige- és névragozás személyragjaival kapcsolat
ban : b á n n  y a van-e helyesen írva vagy b á n j a ?  
Az előbbi írásmódnak VERSEGHY FERENC volt a kép
viselője, az utóbbié RÉVAI MIKLÖS; amaz az y p s i- 
l o n i s t á k ,  emez a j o t t i s t á k  vezére. Mind a kettő 
nagytehetségű nyelvész: Verseghy a nyelvkérdés böl
cseleti oldalát és az élő nyelvet jobban ismerte, mint

Révai és Verseghy
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Révai; viszont Révaiban igazi lángelme párosult kitűnő 
módszerességgel : a történeti nyelvtudomány megalapítá
sának dicsősége őt illeti meg. Révai a nyelvi jelenségeket 
mindig történeti fejlődésükben vizsgálja s szerinte a 
„régiség“ szempontja a főtekintély, Verseghy ellenben az 
élő nyelvszokást vallja irányadónak. Kazinczy Révai 
rendszerét és írásmódját fogadta el s a nyelvújítás győzelme 
egyúttal igazságtalan lekicsinylésévé lett Verseghynek. 
Egyébként Révai sem tartozott a nyelvújítók táborához, 
sőt súlyos kifogásai voltak ellenük.

Kazinczy a költői gyakorlatban és el
méletileg egyaránt csüggedetlenül állotta 

a harcot. Nem vonta kétségbe azt, hogy grammatikai 
szempontból a tudósoknak van igazuk, de szent meg
győződéssel hirdette, hogy az író nem szolgája, hanem 
ura a nyelvnek, a grammatika szabályai és a megszokás 
ereje nem köthetik meg a költő kezét a művészi szépségre 
való törekvésében. E nagy cél nevében Kazinczyék (Köl
csey, Szemere, Helmeczi stb.) a nyelvgazdagításnak főként 
a következő módjaihoz folyamodtak. 1. új szókat csinál
tak, ezek közt van sok helyes képzésű, vagy ügyesen el
talált (Kazinczy és Szemere volt e téren a legszerencsé
sebb), de bizony még több volt a helytelen és esetlen; 
2. régi, elfeledett szókat elevenítettek fö l; 3. tájszókat 
vontak be az irodalmi használatba ; 4. hosszú szókat meg
rövidítettek ; nagy kedvvel vonták el a szók valódi, vagy 
képzelt gyökerét s használták önálló szókul, mert a 
rövidség nagy előny volt a költői gyakorlatban, különösen a 
fordításban; 5. szokatlan (gyakran idegenszerű) szó- 
összetételeket csináltak; 6. a szóvonzat és frazeológia 
terén sokszor voltak kelleténél merészebbek. De ha a 
nyelvújítás eredményeit mindenestől elvetnők magunktól, 
ma sem tudnánk meg sem mozdulni az irodalmi magyar 
stílus terén. A hosszú vita tüzében nagyobb részt úgyis 
letisztult a magyar nyelvről és stílusról az a sok salak, 
amely a túlzók keze nyomán rárakodott volt.

Kazinczy művei sem mentesek a túlzás hibáitól, de 
ő maga is tudta ez t; tudta, hogy túlzás nélkül nincs hare, 
harc nélkül nincs győzelem. A harcból vezérként vette ki

A nyelvújítás 
módszere
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a részét, a győzelem a nyelv európai színvonala lett, az 
ő műveiben is, még inkább a nagy utódokéiban. Kazinczy 
halálakor már tárgytalan volt az ortológia és a neológia 
vitája, az ortológia ellensúlyára a vita folyamán szükség 
volt, de a XIX. század 20-as éveitől már öntudatlanul is 
neológus volt többé-kevésbbé minden író.

Kazinczy művei kisebb részben versek, 
nagyobb részben prózai alkotások. Versei 
majdnem kivétel nélkül a líra körébe tartoznak, főként 
dalok, epigrammák, költői levelek. Nem az érzelem heve 
jellemzi ezeket, hanem a szellemesség, az alaki csinosság, 
a klasszikus mintákon nevelt ízlés. Kazinczy arisztokra
tikus ízlésű költő, mint Horatius ; az avatatlanok tetszésé
vel nem törődik. Kettős programmja van: tágabb és 
szűkebb ; hadd írjon mindenki, ki hogy tud, mert egyelőre 
mindez hasznára válik nyelvünknek; Kazinczy a leg
nagyobb magyar irodalom-politikus, aki még ellenfeleinek 
a táborát is kész volna megszervezni s talán fegyverekkel is 
ellátni, hogy a szellemi közérdeklődés el ne lankadjon, — de 
mint íróművész túlságosan is megválogatja közönségét.

Prózai művei közt kevés az eredeti; P ó l y á m  
e m l é k e z e t e  c. önéletrajza, a később M a g y a r  
P a n t h e o n  cím alatt összegyűjtött arcképei nevezetes 
emberekről, E r d é l y i  l e v e l e i  és P a n n o n h a l m i  
ú t j a .  Ezekben is a stílművész áll előtérben, de sokhelyt 
az író emberi egyénisége is varázsos megvilágításba kerül. 
Prózai műveinek nagyobb része fordítás. Ossian eposzát 
épúgy prózában fordította, mint Pyrker László egri érsek 
német nyelven írt hexameteres hőskölteményét. De el is 
kell ismerni, hogy Kazinczy prózája, némely idegenszerű
sége mellett is, korszakos fontosságú lépést jelent a ma
gyar stílművészet történetében. Óriási műgond árán (né
melyik munkáját nyolcszor-tízszer is átdolgozta) addig 
példátlan hajlékonyságot, színárnyalatokban való gaz
dagságot, jellemző képességet adott nyelvünknek. A ke
cses finomságú, szellemes, vagy érzelmes beszédmód illik leg
jobban egyéniségéhez, de pl.Moliére Botcsinálta doktor-ában 
a nyersebb komikum megszólaltatása terén is remekel.

Azonban Kazinczy működésének talán legjelentő

Kazinczy írói 
jelleme
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sebb irodalmi emléke: l e v e l e z é s e ,  mely nyomtatás
ban huszonkét vaskos kötetet tölt meg. Benne van a meg
újhodás korának úgyszólván egész szellemtörténete. 
Irodalmi folyóiratot pótolt ez a roppant kiterjedésű leve
lezés : örök emléke Kazinczy vezéri nagyságának, kincses
bányája irodalomtörténeti tudásunknak.

Kazinczy a németes irányhoz tartozik, de az ő pél
dája hatásosan mutatja, hogy a kiváló egyéniség miként 
nő ki egy „irány“ kereteiből s emelkedik egyetemesebb 
jelentőségre. Kazinczy voltaképpen nem költői tehetségé
vel vívta ki irodalmunk történetében a halhatatlanságot, 
hanem ízlésével, főként pedig csodálatos buzgóságával, 
mellyel egy nemzet szellemi nagykorúságáért a csaták 
özönét vívta, hogy végül megérhesse küzdelmei diadalát: 
a szellemi művelődés nemzetmentő erejének, az irodalom 
szentségének, a magyar nyelv halhatatlanságának elismer
tetését.

Vannak a megújhodás korában Kazinczynál nagyobb 
tehetségű költőink, de — talán az egy Katona József ki
vételével — mindenikük beletartozott Széphalom nap
rendszerébe, részint a vonzó-, részint a taszítóerő törvény- 
szerűségével.

a) Mondolat 1898. — Felelet 1913. M indakattő : R . M .  K vt. — 
Kazinczy F. : Tövisek és Virágok R. M. K vt. — Levelei, Magy. K vt. — 
Pályám  emlékezete, Magy. K vt.

b) Váczy János : A nyelvújítás győzelme 1909. — Tolnai Vilmos : 
A nyelvújítás 1930. —Váczy János: Kazinczy Ferenc és kora. I. k. 1916.—1 
U.-ő : Kazinczy Ferenc. („K öltők és író k “). — Gzeizel János : Kazinczy 
Ferenc élete és művei. I. k. 1931.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.

Esküvés.
Esküszöm, szép Lilla ! hidd el, 
Hogy m ióta kellemiddel 

Megkötöztél engemet,
Már azolta semmi szűznek, 
Semmi nyilnak, semmi tűznek 

Nem nyitom  meg szívemet.

Esküszöm ; s e szent hitemnek, 
Melyet adtam  édesemnek, 

P on tja it meg nem csalom. 
Kérlek is reménykedéssel,
Hogy viszonti esküvéssel 

Kösd le szíved, angyalom.
Esküszöm hószín kezedre, 
Rózsaszádra, tűzszemedre,

Hogy te léssz csak kedvesem. 
Esküszöm, hogy míg csak élek, 
Más szerelmet nem cserélek : 

Vagy Lilim, vagy — senki sem.
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A reményhez.
Földiekkel játszó 

Égi tünem ény,
Istenségnek látszó 

Csalfa vak remény !
K it terem t magának 

A boldogtalan,
S m int védangyalának 

Bókol untalan. —
Síma száddal m it kecsegtetsz?

Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet m ért csepegtetsz 

Még most is belém?
Csak m aradj m agadnak !

Biztatóm  v a lá l ;
H ittem  szép szavadnak : 

Mégis megcsalál.

K ertem  nárciszokkal 
Végig ültetéd ;

Csörgő patakokkal 
Fáim éltetéd ;

Rám ezer virággal 
Szórtad a tavaszt,

S égi boldogsággal 
Fűszerezted azt.

Gondolatim minden reggel 
Mint a fürge méh 

Repkedtek a friss meleggel 
Rózsáim felé. 

h iát esmértem 
römimnek még :

Lilla szívét kértem ;
S megadá az ég.

Ja j de friss rózsáim 
E lhervadtanak ;

Forrásim , zöld fáim 
K iszáradtanak ;

Tavaszom, vígságom 
Téli búra v á l t ;

Régi jó világom 
M éltatlanra szállt 

Őh csak Lillát hagytad  volna, 
Csak m agát nekem :

Most panaszra nem hajolna 
Gyászos énekem.

K arja  közt a búkat 
Elfelejteném,

S a gyöngykoszorúkat 
Nem irígyleném.

Hagyj el, óh reménység !
Hagyj el en g em et;

Mert, ez a keménység 
Úgyis eltemet.

Érzem : e kétségbe 
Volt erőm elhágy,

F árad t lelkem égbe,
Testem földbe vágy.

Nékem m ár a ré t himetlen,
A mező kisült,

A zengő liget kietlen,
A nap éjre dűlt. —

Bájoló lágy trillák :
Tarka képzetek 1 

Kedv ! Remények I Lillák ! — 
Isten véletek I

A tihanyi echóhoz.
Őh Tihanynak riadó leánya I 
Szállj ki szent hegyed közül, 
ím , k it a sors eddig annyit hánya, 
Partod ellenébe űl.
I t t  a halvány holdnak fényén 
Ja jg a t és sír elpusztult reményén 
Egy magános árva szív.

Míg azok, kik bú t, b a jt nem szenvednek 
A boldogság karjain,
Vígadoznak a kies Fürednek 
K útfején és partja in  :
Addig én i t t  sírva, sírok,
És te, Nimfa ! am it én nem bírok,
Verd ki zengő bérceden.

Zordon erdők, durva bércek, szírtoki
H arsogjátok jajjaim  I
Tik ta lán  több érezéssel birtok,
Mintsem em bertársaim ,

Zsigmond F . : A magyar irodalom története. I. 16
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Kik keblekből számkivetnek,
És magok közt csúfra emlegetnek 
Egy szegény boldogtalant.

Akik hajdan jóbarátim  voltak,
Még felköltek ellenem,
Üldözőim pártjához hajo ltak  ;
Oh I m iket kell érzenem,
Amidőn m ár ők is végre
Ügy rohannak rám , m int ellenségre,
B ár hozzájok hív valék.

Nincsen aki lelkem vigasztalja,
Oly barátim  nincsenek ;
Vállat rándít, aki sorsom hallja ; 
Már elhagytak mindenek,
Nincsen szív az emberekbe :
Hogy öntsem ki h á t vas kebletekbe 
Szívem bús panaszait?

Lilla is, ki bennem a reménynek 
Még egy élesztője volt,
Ja j, Lillám is a tiran  törvénynek 
S a szokásnak meghódolt.
Hogy vagy most te, á ldo tt lélek? 
Én ugyan m ár elhagyatva élek 
A tenger kínok között.

Óh van-é még egy erémi szállás,1 
Régi barlang, szent fedél,
Melyben egy bölcs csendes nyugtot, hálást 
E sötét hegyekben lél?
Hol csak egy kő lenne párna,
Hol sem ember, sem m adár nem járna, 
Mely m egháborítana.

Abban gondolom, hogy semmi jussal 
Ellenkezni nem fogok,
Hogyha én egy m egvetett virtussal 
I t t  egy kőben helyt fogok.
S e szigetnek egy szögében,
Mint egy Rousseau Erm enonvillében1 2 
Em ber és polgár leszek.

I t t  tanulom  rejtek-érdememmel 
Ébresztgetni le lk em et;
A term észet m ajd az értelemmel 

Bölcsebbé tesz engemet.
Távol itt, egy más világban,
Egy nem esmért szent magánosságban 
Könnyezem le napjaim .

1 Remete-lak.
2 Ebben a francia faluban tö ltö tte  élete utolsó évét Rousseau ; 

Ott van eltem etve is.
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I t t  halok meg. E setét erdőben 
A szomszéd pór eltemet.
Majd talán a boldogabb időben 
Fellelik sírhelyemet :
S amely fának sátorában
Áll együgyű sírhalmom m agában,
Szent lesz tisztelt ham vam ért.

A magánossághoz.
Á ldott magánosság, jövel 1 ragadj el 
Álmodba most is engemet ;
H a mások elhagyának is, ne hagyj el,
Ringasd öledbe lelkemet.
Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam,
Hogy itt  Kisasszondon1 reád találtam .
E helybe andalogni jó,
E hely poétának való.

I t t  a magános völgybe és cserében 
Megfrisselő árnyék fedez,
A csonka gyertyánok mohos tövében 
A tiszta forrás csergedez.
K ét hegy között a tónak és pataknak 
Nimfái kákasátorokba’ laknak ;
S csak akkor úsznak ők elő,
H a erre bölcs s poéta jő.

A lenge hold halkkal világosítja 
A szőke bikkfák oldalát,
Estvéli hűs álommal elborítja 
A csendes éjnek angyalát.
Szelíd magánosság ! az ily helyekbe 
Gyönyörködöl s m ulatsz Te : ah ezekbe 
Gyakran vezess be engemet,
N yugtatni lankadt lelkemet.

Te a királyok udvarát kerülöd,
Kerülöd a kastélyokat ;
S ha bévetődsz is, zsibbadozva szülöd 
O tt a fogyasztó gondokat.
A félelem s bú a vad únalommal ;
Csatáznak o tt a tiszta nyúgalommal.
A nagy világ jótétedet 
Nem tudja , s ú tál tégedet.

Ohajtoz a fösvény, de gyötrelemmel 
Goromba lelkét bünteted  ;
A nagyravágyót kérkedő hiszemmel 
A lárm a közzé kergeted.
Futsz a csatázó trom biták  szavától,
Futsz a zsibongó városok fa lá tó l;
Honnyod csupán az érező 
Szív, és szelíd falu s mező.

1 Somogymegyei falu, ahol a Sárközy-család lakott.
16*



M entsvára a magán szomorkodónak 
Csak a te  szent erődbe van,
Hol b iztatásit titkos égi szónak 
H allhatja  a boldogtalan ;
Te azt, ki m egvetette a világot,
Vagy akinek m ár ez nyakára hágott, 
Kíséred és ápolgatod,
M agát magával biztatod.

Te szülöd a virtust, csupán te te tted  
Naggyá az olyan bölcseket,
Kiknek határta lan ra  terjegetted  
Testekbe kisded lelkeket.
Te. benned úgy csap a poéta széjjel, 
Mint a sebes villám setétes éjjel, 
Midőn terem t új dolgokat 
S a semmiből világokat.

Oh kedves Istenasszony 1 én is érted 
G yakorta m int sohajtozom,
Mert szívemet b ará ti módra érted,
Midőn veled gondolkozom.
Á rtatlanul kecsegtettél m agadba,
Nincs te tte tés, sem csalfaság szavadba. 
H ív vagy, nem úgy m int a mai 
Színes világ barátai.•
Lám mely zavart lárm ák között forognak 
A büszke lelkek napjai,
Kőről kövekre görgenek, zajognak,
Mint R ajna bukkanásai.
De ránk mikor szent fátyolid yonulnak, 
Mint éji harm at, napjaink lehullnak, 
Tisztán, magába, csendesen :
É lünk, kim úlunk édesen.

Sőt akkor is, mikor szemem világán 
Vak kárp ito t sző a halál,
O tt a magánosság setét világán 
Behullt szemem reád talál.
Síromba csak te  fogsz alá követni,
A nem tudás kietlenén v e z e tn i:
Te lészel, ah 1 a sírhalmom 
Völgyén is Őrzőangyalom.

Á ldott magánosság ! öledbe ejtem  
O ttan  utolsó könnyem et,
Végetlen álm aidba elfelejtem 
Világi szenvedésemet.
Á ldott magánosság ! te légy barátom , 
Mikor csak a sír lesz örök sajátom . 
De ez napom  -mikor jön el ?
Á ldott magánosság, jövel I
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Anakreom dalaiból. 

A bűkergető.
K ancsót fiú ! veszendő 
Ez élet, és előlünk 
Mint egy palack bor, elfogy. 
H á t kurta  napjainkból 
H ányat lelopnak a búk ! 
Mért bokrosítsam a bajt?

Szegény Zsuzsi
Estve jö tt a parancsolat 
Violaszín pecsét alatt.
Egy szép tavaszi éjtszakán 
Zörgettek Jancsim ablakán.

Éppen akkor vált el tőlem,
Vígan álm odott felőlem,
Kedvére pihent ágyában,
Engem ölelvén álm ában :

Mikor bús trom bitaszóra 
Ülni kellett m indjárt lóra, 
Elindulván a törökre ;
Jaj ! talán elvált örökre !

Miért fogyasszam éltem, 
Míg a gohér virágzik? 
Iszom, ha szívem örvend, 
Iszom, ha bánat é r i ;
S ha szíhatok borocskát, 
A gondjaim csúcsúinak.

a táborozáskor.
Sírva m entem  kvártélyáig 
S onnan a kertek aljáig.
Indult nyelvem bús nótára 
Árva gerlice módjára.

Csákóját könny vei öntöztem, 
Gyász pántlikám  rákötöztem  : 
Tíz rózsát hinték lovára,
Száz annyi csókot magára.

A lelkem is sírt belőlem,
Mikor búcsút veve tőlem :
,,Isten hozzád !“ többet nem szólt 
N yakam ba borult s megcsókolt.

A Do r o t t y á d b ó l .
. . .Já rtak  galoppátát, straszburgert, hanákot, 
Valtzerest, m azurkát, szabácsot, kozákot.
E módi-bolondság többre is megy vala,
De a vitéz Bordács végre felszólala :
,,Uraim ! az urak m agyarnak ta rtan ák  
Magokat ; de ki tó t, ki német, ki hanák1. 
Mért nem táncol m agyart az ánglus, francia? 
Csak a m agyarnak kell más nemzet módija? 
így vesztjük hazánkat a m agunk kárával, 
Külső tánccal, nyelvvel, szokással, ruhával. 
Mi? hát az uraknak nem ju t m ár eszébe, 
'Mikor főispánunk beülvén székébe,
A legelső táncot magyaron kezdette,
S minden hazafi szív becsülte érette?
M agyart ! ilyen ad ta  vén Jebuzéussa !“ 
R árándítja  Izsák pengő m uzsikáját,
A palatínusnak elkezdi nó táját.
Minden magyar szívek azonnal buzdulnak,
Ősi természetes lángjaiktól gyúlnak.
Felséges állásba tészik term eteket,
Valódiba szedik férfiú-képeket 
Bennek a rátartós gőgje Ázsiának 
Díszt ád Európa csinos módijának.

1 A Hanna-melléki alföld morva lakossága,



Csak a m agyar tánc az, mely sohasem jára 
A jó egészségnek semmi ártalm ára.
Mivel mérsékelve m ozgatván bennünket,
Frissíti elménket, testünket, vérünket.
Csak a m agyar tánc az, mely díszesbbé teszi 
Az em bert, és soha • hivságra nem veszi,
Mert ha csak vitézi módra nem öltözött,
S ha nincs sarkantyúja, csúf a többi között. 
Csak a m agyar tánc az, mely bír oly érdemmel, 
Hogy legjobban egyez a szűz szeméremmel, 
Mikor sok külföldi táncban a módosság 
S a legúribb fogás legnagyobb pajkosság.
Nemes m agyar táncom ! ki ősi nyelvünkkel 
S ruhánkkal jö ttél ki dicső nemzetünkkel,
Ki európai finnyás lakhelyeden
Máig sem szenvedtél mocskot szépségeden,
Ázsiai színben fénylik nemességed,
S még a módi nem te t t  alacsonnyá téged ; 
ím  a külső népek bám ulják díszedet,
S tu lajdon nemzeted nem becsül tégedet !

A lélek halhatatlanságáról.

(A z  ,,Okoskodások, érzések“ c. részből.)
Istenem ! ha szét kell csakugyan oszolnom,
Ah, m it is kell a te m unkádban vádolnom I 
Még a reménység is, e legfőbb orvosom, 
Csalárd ajándékod, hóhérom, gyilkosom.
Miért szükség nékem a haláltól félni,
H a csakugyan egykor meg kell szűnnöm élni? 
Mért oly édes nékem a halhatatlanság,
H a ez a reményem merő hasztalanság?
Bizony drágán vesszük ama színes jókat, 
Melyek elcsábítják a vak halandókat,
Ha ez a vágyásunk csak m agunk szerelme, *
S hiábavalóság és lélek gyötrelme !
Ugyan, ha m ár ételkívánás van bennünk,
És mégsem lehetne i t t  e földön ennünk :
H a a leghevesebb szomjúság, unszolna,
S ez egész planétán egy csepp víz sem volna : 
Nem azt m ondhatnám -é, hogy aki terem tett, 
Kegyetlenségének tárgyává engem te tt?
Meg ne ütközzetek, ha ily nagy ügy felől 
Egy alacsony példát merek hozni elől :
Egy együgyű állat, egy gólya m it szólna,
H a néki jó szárnya s egy ország nem volna, 
Amelyben bujdossák ; pedig a terem tő 
Belé ad ta  volna, hogy oda vágyjon ő?

Ügy van ! e bölcs Isten, ez élők jó a ty ja  
Még a barm oknak is szívét m egnyugtatja,
És bétöltvén minden állat kívánságát, 
ö rvendve szemléli kedve tö lt világát.
Ugyan hát, óh, ugyan csak az ember volna, 
Mely többet kívánna, semmit sem kóstolna?



247

Kinek az erkölcsi világ csak kárt tenne,
A term észet pedig m ostohája lenne?
Ki az emberek közt nyomna vagy nyomódna,
S még m int állat is csak tengene, kínlódna?
Én ugyan, ha nincs más élet énérettem ,
Meg nem köszönhetem* hogy emberré lettem  ;
És ím egy ily fényes gyűlés halla tára1,
Az emberi hitvány kevélység truccára1 2,
Letészem az eddig viselt méltóságot,
S az állatok között kérek boldogságot.

Te ki Ermenonvill rideg szigetében 
Nyugszol a nyárfáknak lengő hívesében3,
Ébredj fel és bámulj egy lelkes állatot,
Ki mér tenni nálad nagyobb áldozatot ;
Te a társaságban az aprós h ibákat 
Nem tűrvén, ohajtál oly messzi pusztákat,
Hol még nyers fiai a nyers term észetnek 
Kevélyek, gonoszok, hiúk nem lehetnek.
Én pedig őket is kerülni kívánom,
S hogy hasonló lelkem vagyon, azt is bánom,
Akarom, hogy elmém setétségbe ejtsem,
A vétket, a v irtust, mind — mind elfelejtsem.
Ez odvas m akkfának kongó oldalában 
Eszem, iszom, egyéb állatok sorában,
Az égre nem nézek, földön jó t nem teszek,
I t t  élek, i t t  halok, i t t  rothadok, veszek.

De mely sűrű homály gombolyog felettem?
Mely váratlan szélvész ordít, zúg mellettem?
A zápor lerohan, s az ég sarkalat ja 
Lelkemet s a bérces erdőt rázkódtatja  ;
Míg szólok, ím cserfám menedék-tövére 
A sustorékoló gyantaláng leére,
F u t minden fenevad, — én magam m aradok, —
Futnak ők, — én fázom, s — a tü zé rt szaladok.
H ah ! hogy lehet mégis oly erő lelkembe,
Hogy e tűzről is az ember ju t eszembe?
A vadak e körül meg nem m ernek állni,
A pongó4 szereti, de nem tu d  csinálni.
Érzem, hogy lelkemnek tehetségi nagyok,
Hogy én a fölélek hely tartó ja  vagyok,
Hogy m ár e földön is több vagyok baromnál,
S tán  messzi reményem több csupa álomnál.
Érzem, hogy ha itten  bétöltöm  helyemet,
Édes ráeszmélés fogja fel lelkemet,
S így lebegvén az én uram  trónusáig,
K ilátok az örök létei központjáig,
Hol eredetemnek kezdetét fellelem,
S a Végtelen idők kerekét képzelem.

1 A gyász-istentisztelet közönségére érti ezt a költő. A Lélek hal
hatatlanságáról c. hosszú költem ényt Csokonai tem etési alkalomra, 
ha lo tti búcsúztatóul írta  1804-ben.

2 Dacára, ellenére.
3 Rousseau.
4 Egy ázsiai majom-faj.
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Isten ! ak it fednek általlátszó leplek,
Még egyszer zsámolyod előtt letérdeplek, 
Add vissza a tőlem lehányt istenképet, 
Melyet a makacsság orcámról letépett.
Nem ! hanem a kevély alázatosságnak,
A rendetlen széltől forgó okosságnak 
Csalóka mivé ez. — Bocsáss meg, Istenem ! 
H a vakon nem lehet hinnem, reménylenem ; 
Hogy az igazságot keresvén, tántorgok ;
A tetőled ado tt lámpásodnál forgok,
Mely mikor megbotlom, jóra akkor vezet,
S azon pontban érzem a mennyei kezet.

A Tempefoi-bol.

II . felvonás, 9— 10. jelenés.
Tempefői. Igaz szolgája az úrfinak.
Koppóházi. Hozta Isten szerencsésen Tempefői u ram at! 

H át hogy folynak dolgai ?
Tempefői. Uram, elég nyomorultul; de a szerencsétlenség 

m ost van mégis rajtam a legsúlyán.
Koppóházi. Hogyhogy az Isten szerelméért ?
Tempefői. Még most itten láthat az úr, Koppóházi uram, 

de csak a jövő órába is a tömlöc fenekén találna.
Koppóházi. Mi az ördög ?
Tempefői. Betrieger1 uramnak adós vagyok egy poémám 

kinyomtatásáért harminc arannyal, s most már mindenünnen 
megcsalván a reménység, nem fizethetek.

Koppóházi. S nem várakozhatik az eb-ellette rossz németje ?
Tempefői. Már egy félórát sem ; hanem egész alázatossággal 

kérem az urat, Koppóházi uramat, méltóztasson rajtam segíteni.
Koppóházi. Amibe lehet, szívesen.
Tempefői. Én az úrfinak megboldogult atyjaurát esmér- 

tem. Egy volt azok közzül, akikben sokat vesztett el a halál 
által a haza. Ő a tudományoknak nagy kedvelője, a tudósoknak 
nagy pártfogója és barátja volt.

Koppóházi. Már az bizonyos.
Tempefői. Ö azokra, vagyis inkább a nemzetre sokat fel

áldozott ; és mégsem volt pénztelenebb másnál. — Az úr is, 
gondolom, megboldogult atyjaurának dicső nyomdokait fogja 
követni.

Koppóházi. Igen is ; én minden módon igyekezem ő halha
tatlan érdemeit nyomozni.

Tempefői. Nemesebb feltétele nem lehetne.
Koppóházi. ö  emberszerető volt; mindeneket egyaránt 

szeretett, még ama privilegizált henyélőket is, akik holmi köny-
1 Megbélyegző névfc( =  csaló),
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vekkel csalják a pénzt s becsületet. — De én ugyan ebbe őtet 
nem követem, hogy az ő másoktól való kicsúfolásának részese 
ne légyek.

Tempefői. Uram, az olyat békével szenvedjük a haza dicső
ségéért, s önnön tiszteletünkért, mellyel az okosabb maradék 
biztat.

Koppóházi. Mind azok csak pompás hangok s kecsegtető 
álmodozások, melyeket a könyvek között henyélő ország 
lezsákjai1 koholtak, hogy a magunknak tetszéssel élhessenek 
önnön hasznokra.

Tempefői. Akár kölcsön a diétáig, akár az exemplárért, 
méltóztasson nekem adni az úr harminc aranyat.

Koppóházi. Az exemplárokért nem adhatok, mert én könyv- 
kupec lenni nem akarok. Nemesebb vér foly ereimbe, mintsem 
rangomat affélével mocskosítsam, s gavallér társaimnak Csúfja 
legyek. — Kölcsön pedig nem adhatok azért, mivel énnekem 
szorgos szükségeim vannak, amelyekre kell a pénz.

Tempefői. Az úr pénze felülhaladja szükségét.
Koppóházi. Az igaz, énnékem most küldöttek a jószágom

ból négyszáz aranyat, de a pénznek van helye. Most, épen most 
vive el itt egy olasz egy fáin kutyát, eleget kértem tőle húsz 
aranyon, de nem adta vala alább huszonnégynél, már most 
utána megyek, s megadom azt is neki.

Tempefői. Ügy de uram, még az a huszonnégy arany kicsiny 
csorbát ejt azon a négyszáz aranyon. Még ha engem meg fog is # 
segíteni, nyolcad részét adja ki csak egyszerre küldött pénzének.

Koppóházi. Jaj, kegyelmed, Tempefői uram, keveset ért a 
mai gavalléri állapotokhoz. Én onnan a kávéházba megyek, 
ottan lesznek gavallér társaim, nyájas német dámáim, azokat 
egész barátsággal kell traktálnom. A vojta, a lábát1 2 sok pénz
zel jár.

Tempefői. Mégis mindazoktól is nem maradna-é elég az én 
felsegélésemre, amely az úrnak dicsőségére szolgálna. — Osztán 
inkább vesztegeti az úr azt a sok pénzt oly hiábavalóságra, 
mely az okosak megvetését v iseli: mint oly nemes tárgyra, 
melyet tisztelet koronáz. De —

Koppóházi. Én azt most nem vitatom, jó Tempefői uram. 
Hanem nem látta-é kegyelmed azt az olaszt, hogy elment volna 
erre a kutyáival, nékem őtet ha ördögbe lesz is, fel kell keres
nem. Szent úgyse ! nem adnám azt a két kutyát a bécsi minisz
terségért.

Tempefői. Én uram nem láttam a jó olaszt. Hanem még 
egyszer esedezem, méltóztasson egy szűkölködővei jót tenni.

Koppóházi. Mondom, énnekem nincs arra való pénzem !
1 Semmirekellő.
2 Valószínűleg kártyajá téko t jelentő szók,
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Eddig az olasz el is találta adni. — Isten áldja meg kegyelme
d e t ! (Elmegyen.)

Tempefői. ( egyedül) Isten hordozza kegyelmedet is, Koppó- 
házi uram ! — Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországban ! 
I tt azok, akik külső formájokra Maecenásoknak látszanak, nem
hogy szeretnék a nemzeti tudományokat, hanem annak párt
fogóit is gyűlölni láttatnak. De sok ilyen Koppóháziakat talál
nánk a két hazában ! ahol a kávéházakba csoporttal csiripol a 
n. gavallérság, a bibliothékák pedig és Lesekabinétek néma 
csendességgel veszteglenek. Az urak udvaraiba divisiónként 
koslatnak a jobbágyok zsírjával hízott kopók, a Músák pedig 
és a Músák baráti nem esmérik azokat. A tanultak éhen fára
doznak a nemzet dicsősége m ellett: a hazáj ok-vesztett koppó- 
kupecek bársony bugyogóba járnak, fmé ennyi pénzes uraság 
között egy buzgó hazafi meg nem szabadulhat a tömlőéből, 
amelybe ötét a Músáknak, hazájának s dicső nemzetének szere- 
tete vetette. Ne csodálkozzon tehát senki, hogy a világ hallatára 
azt kiáltom : Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországban !

A Gerson du Malheureux-ből.

I. felvonás, 1—3. jelenés.
Ábrahám. Már nékhem fendighfogadhó khellene m ekhint; 

dhe csakh nem lehnne itthen Oroszfhaluba jóephilet. Phesten is 
Phudán enyim zobát elfetthík mint emphosztornak,1 nincsen 
phíz, phokolba lement. No ez a Thámathi úr csinos quartír, 
szép minthogy arra való, dhe szörnyű míhreg drága. Nem 
pholontság 2000 thaller. Ha hitelbe általadnának, akhor látnák 
az árrát, mikhor ith engem. Eszthendő muhlfa aló Amsterdám. 
Phíz phizon sokh megh khell lehnni. Ha ertekh meghadja is1 2 a 
phízt, meghkerítem. Majd most khörülníszem a quartírt.

Ábrahám és Antal.
Ábrahám. Nho Anthal szhomszíth hogy meghfan khent ?
Antal. Jaj uram, mint a kárvallott cigányok la !
Ábrahám. No hát mi phaj khelmetnek ?
Antal. S mi baj ? míg azs is kérdís ám a világon, míg must 

is úgy kótog a lelkem házsa fala, úgy a fogam közsé állott a 
kísértet-látás.

Ábrahám. Megh megh ismét ?
Antal. Meg míg el akart vinni azs a Lucsiper, az Isten 

mentse meg azs embert tűle. íh sűzs Mária, sent György, sent
1 Imposztor, csaló.
2 H a az ördög adja is meg.
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nagy Sándor, ha egy kicsiny kurázsim nem lett volna, eddig 
Plútúnál fíteném a kemencsít la !

Ábrahám. Micsoda kísírthet kenthet bántotta Antal szhom- 
szíth ?

Antal. Tudja a jó szerencse, itt voltam a pitarba, nekem 
jön azs a pokolbéli izsé, olyan fekete feketís vót, mint a marok 
vas ; de hát a seme ippen mint azs íhel holt rókának, csupa 
tüzses volt a sarva, bígett mint a vesett medve. Bejöttek nígyen 
kutya kípibe, s arany zsaráknakot sórtak a semem közsí. ín meg 
nem ijedtem, hanem oda búttam a kemencsíbe la, be oda la a 
hamuba. — Azsután azs öreg urat akarták kísírteni, — de vál
ságot adott magáért. Azsután láttam azs istálóbúl, mikor a nígy 
irdeg nevetve elszaladtak. Belzsebúb hegyes zsindelszeget lűtt 
a lelkembe, még most is fáj a hasam la ! .

Ábrahám. Szörnyűsík peszít asz, khed Anthal ! Mi vóth az 
üreg úrnak ?

Antal. Azst mondta, hogy irdegek vútak ; azs előtt meg 
kutyafejű tatárok, és a kiristín embert elviszik, írnek rajta a 
pokolba.

Ábrahám. A pakkalba ? pe sokat thut asz a jó öreg úr ! 
Most oda peh fan ?

Antal. Igen is, oda be van a házsba a tiszteletes Porházi 
mester urammal.

Ábrahám. Most is odha peh kupciher1 mester uram, ugye ?
Antal. Lássa Ábrahám sumsíd ! a nagyságos úrnak sok 

jóság van, nincs gyermeke ; ha meghal, kire köti a sok pízst ? 
Ezs a mi mesterünk tűzsrűl pattant kuferces ireg fiú, mindig, 
mindig gyiákoskodik, míg pedig verseket; míg a guta is meg
nevetné, úgy kimegy, mintha Jankó kalapálta volna ki. A nagy
ságos úr meg fogja a hasát és úgy neveti, így la. (Nagyot nevet.) 
Majd megdüglik a nevetésbe. Most is oda be nevetkűznek, mint 
akinek elkámpicsorodott azs ese.

Ábrahám. Lühet phe menni, Anthal ?
Antal. Um, hogyne lehetne, legeslegfínumabb idűbe lehet.

Támadi, Porházi, Ábrahám.
Támadi. Biz úgy volt a’ mester uram ! Hisz én magam is 

láttam, nem aludtam, se részeg nem voltam, eb a lelke országán.
Porházi. Bone deus ! hát hiszen a méltóságos úr sem gyim- 

gyom, hogy lehet hát ilyen lim-lom. Domine quid moliat ?2
Támadi. Elhiszem uram, hogy tarisznya, de szőr a szíja.
Ábrahám. Jú naphut agyhun isten a mélthóságos úrnak.
Támadi. Fogadj isten. Hát mi jóba fordult kend, Ábrahám ?
Ábrahám. Cshak, mélthóságos úr, appa a lúphűrbe forthul-
1 Csaló, dologkerülő, mihaszna.
2 Min töpreng uraságod ?
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tarn, ha thiszenkhét márjásokért mekhenkethi asz úr, majt 
elfiszem.

Porházi. Ecce uram, nézze el az ember, quam vili pretio1 
kívánná a lóbőrt. Pretio non pondere gemmas,1 2 azt mondja a 
deák. Kóser bőr az Ábrahám, a Mózses törvénye szerint meg
nyúzva. Ne kérd azt olcsón kutyafás, ami olyan mint a Kajfás.

Ábrahám. Khelmeth mester uram csakh könyöröghjön, 
zsidónak való lúphűr nem khennek. No mélthóságos úr, hogy 
thöbb peszét ne legyen khözöttünk, a thizenkhét márj ást, ha 
tetszik, kifizethetem, úgyis khi likhad a lúphűr.

Támadi. No Ábrahám, száz szónak is egy a vége, kend is 
ígérjen, én is engedek : a tizenhatból szerencsepénznek elenge
dem az egyet, bírja kend békével.

Ábrahám. Mélthóságos uram, mékh athok hozzá én is, 
kherek szám tizenkhét márjás, mek egy pethák. Mékh ilyen 
trákhén nem fethem asz úr phűrit.

Porházi. Quid hoc domine ? az úr borit ? domini cutem ? 
debuisset dicere :3 az úr lova bőrit. Séd est elypsis.4 (Egyet iszik.) 
Az úr borának jó spiritusa van.

Ah vinum est acre et generosum !
Séd certe ebrietat bibosum.5

Támadi. Hahaha ! csak ráér mester uram a tréfára.

Tempefői neve alatt magának Csokonainak a keserűsége 
nyilatkozik meg, s ez a szubjektív élmény szerűség növeli a darab 
jelentőségét. De még figyelemreméltóbbak Cs. színdarabjainak 
epizódalakjai; a ,,Gerson“-ban egyszerre szerepel a zsidós, 
cigányos és latinos beszédmód, mint a komikai jellemzés esz
köze.

Csokonai Vitéz Mihály 1773 nov. 17-én született. Anyjának 
neve : Diószegi Sára. 1795-ben zárták ki a debreceni kollégiumból. 
Sárospatakra ment jogot tanulni, de 1796-ban már Pozsonyban 
van ; itt indította meg Diétái Magyar Múzsa c. folyóiratát. A követ
kező négy évet a Dunántúlon töltötte : Bicskén, Komáromban, 
Somogymegye több helyén. 1800-ban hazatért Debrecenbe. 1805 
január 28-án halt meg.

1 Mily olcsón !
2 A gyöngyöt nem súlya, (hanem értéke) szerint (becsüljük.)
3 így kellett volna mondania :
4 De ez kihagyás ( =  szókihagyás).
5 Erős és nemes bor, de bizony részeg lesz, aki issza.
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CSOKONAI VITÉZ MIHÄLY.
CSOKONAI költői működésének legnagyobb része 

arra az időre esik, amikor Kazinczy némaságra volt kár
hoztatva. De maga Csokonai vallja egyik legfőbb tanító- 
mesteréül Kazinezyt s Csokonai síremlékének tervével 
vonta fejére Kazinczy a debreceniek részéről azt a szen
vedélyes támadást, mely ,,arkádiai por“ néven ismeretes.

Csokonainak az apja Dunántúlról szárma- |
zott, de költőnk Debrecenben született és nőtt I________
fel. Beteges szervezetet és rendkívül érzékeny, nyugtalan 
lelket örökölt szüleitől. Jellemében ellentétes hajlamok 
mérkőztek egymással. Olthatatlan tudásszomj égett benne, 
de az iskolai tanulás korlátáit nehezen tűrte függetlenségi 
vágya s végül meg is hasonlott a debreceni kollégiummal. 
Senki sem szerette jobban a társaságot, a vidám össze
jöveteleket, de épúgy benne lappangott s ki-kitört belőle 
a magánosság vágya, az emberkerülő remete-hajlam. 
Egész valója esengett a szerelmi boldogságért, de igazában 
egy lépést sem tett az elérésére, csak ábrándozott s azután 
hoppon maradt. Sokat vándorolt, igazán révbe érni nem 
tudott soha./A debreceni kollégiumból távozásra kény
szerülvén, előbb Sárospatakra, aztán Pozsonyba, majd 
Komáromba ment. Komáromban ismerkedett meg Vajda 
Júliával s holtig tartó szerelemre gyulladt iránta. Évekig 
nem is tudott megválni kedves Dunántúljától (néhány 
hónapig Csurgón volt helyettes tan á r) ; végre hazament 
Debrecenbe, özvegy édesanyjához s az ő gondjai alatt 
maradt korán bekövetkezett haláláig. Mindössze 31 évet 
élt. Tele volt a költői dicsőség vágyával, de meg kellett 
halnia, mielőtt a D o r o t t y á n  és néhány kisebb mun
káján kívül műveit nyomtatásban láthatta volna.

Csokonai ízig-vérig lírai természet; érzel- |
mekben s hangulatokban olvad fel egész lénye. I________
Szerelmi versekre először egy Rozáli nevű debreceni leány 
ihlette, de igazi múzsája „Lilla“ lett: Vajda Júlia. — 
Szerelmi költészetét egyaránt változatossá teszi a remény, 
ujjongás, zokogás hangulati skálája és a verselés művé
szete. ( É d e s  k e s e r ű s é g ,  S z e m r e h á n y á s ,  A
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r ó z s a b i m b ó h o z ,  Az  u t o l s ó  s z e r e n c s é t 
l e n s é g ,  A r e m é n y h e z . )  Csokonai szerelmi lírája 
csupa dallamosság, versalakjai sokfélék. Kiválóak anak- 
reoni dalai is. Az ódái nemben is vannak jeles alkotásai. 
A rögtönözve írt L é l e k  h a l h a t a t l a n s á g á r ó l  
eímű műve ma is a legkiválóbb tankölteményünk, mely 
a bölcselet és a keresztyén hit világát együtt emeli a köl
tészet magaslatára.

Terjedelmesebb epikai költeménye kettő 
van : a B é k a e g é r h a r c  és a D o r o t t y a .  

Amaz diákköri műve, az Aeneist travesztáló osztrák 
Blumauer modorában, saját korára vonatkozó szatirikus 
célzattal. Emez szintén idegenből, Pope angol költő E 1- 
r a b o l t  h a j  f ü r  t-jéből vette az alapötletet, de kiváló 
sikerű munka, többet ér a mintájánál. Egy elkeseredett vén
leány harcra vezeti a nőket a házasodni nem akaró férfiak 
ellen, az ütközet hevében súlyosan megsebesül, de aztán 
a szerelem istennője megfiatalítja s derék férjet ad neki. 
A „furcsa vitézi versezet“ műfajának, a parodizált eposz
nak szerencsés példája e z ; egészséges jókedv, pompás 
torzképek, zamatos alexandrinus-verssorok teszik főérde
mét. De mindkét említett epikai költeményén rajta van
nak a nyomai a százharminc évvel ezelőtti magyar köz
ízlés vaskosságának, a népies, diákos tréfálkozómódnak. 
A népies vonás egyébként fontos művészi érték-eleme is 
Csokonai költészetének. Viszont az egykorú francia-olasz 
irodalom finomkodó keesességét is beolvasztotta egyéni
ségébe.

Drámái I Három drámát is í r t ; ezek T e m p e f ő i ,
________| G e r s o n  d u  M a l h e u r c u x é s K a r n y ó -
n é. Színpad hiányában nem tehettek hatást, pedig a 
mellékalakok jellemzése igen figyelemreméltó bennük.

Életében Csokonait nem méltányolta szülővárosa. 
Csokonai rokokó-kecsességű némely költeményéhez job
ban is illett volna háttérül a versaillesi park, mint a 
Hortobágy-puszta. Kazinczy — ha sok tekintetben más 
ízlésű volt is — tanítványaként szerette Csokonait s tehet
ségét elismerte. A német költők (Bürger) tanulmányozá
sát ő ajánlotta neki.

Epikája
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Csokonainak nemcsak az egyéniségét, hanem a sor
sát is tragikus ellentétek jellemzik. Debrecen és a konzer
vatív ízlésű magyar közönség azért nem tudta igazán 
méltányolni, mert kinőtt az ő szellemi színvonalukból, 
Kazinczyék meg azért, mert nem nőtt ki eléggé. Kortársa, 
Kisfaludy Sándor, nem volt fejlődésképes tehetség, legelső 
munkái a legjobbak, elvileg is ellensége az önképzésnek és a 
kritikának; költői pályája egy emberöltőnyi időn á t: foko
zatos hanyatlás. Csokonai lázas buzgalmú tanulásában és 
sokirányú költői kísérletezésében bámulatos fejlődési lehe
tőségek csíráztak — s az ilyen tehetségnek kellett fiatalon 
elpusztulnia.

a) Csokonai : D orottya, Olcsó K vt. — Ódák, Olcsó K vt. — Béka- 
egérharc, Olcsó Kvt.

b) Dóczi Lajos : Csokonai. Magy. K vt. — Ferenczi Zoltán : Csoko
nai. („K öltők és írók“). — Oláh Gábor : Csokonai és a rokokó. Bpesti 
Szemle 1917. — U.-ő : Csokonai. (írod .-tört. Füzetek 30. sz.)

KISFALUDY SÁNDOR.

A Himfy Szerelmei-ből.
Boldog vagy te, cifra m adár !

A szerelmet énekled ;
Bár nincs eszed, — ne bánd, nem 

[kár, —
Párod mégis érdekled.

Forrván a vér ereimben,
 ̂ A szerelmet éneklem 

Én is elmés verseimben, —- 
Lám ! Őt mégsem érdeklem.

Szerencsés te, örömeket 
Énekelsz, — én keserveket ! — 

Szerencsédért én eszem’,
Jer, szívesen leteszem.

A Föld egész kerekében 
Sohol sincs oly rengeteg, 

Melynek vadon sűrűjében 
Laknék egy oly szörnyeteg, 

Kiben oly vad szív dobogna, 
Érzéketlen és kemény.

Hogy semmi ra jta  ne fogna 
S ne lenne benn’ érzemény : 

Mint amilyen szíve Annak 
Kiért haszon nélkül vannak 

Sírva tenger könnyeim, — 
írva halom verseim.

Minden egyéb gerjedelem 
Kihala m ár szívemben ; 

Egyedül a nagy Szerelem 
El s egyre nő keblemben.

Ezen makacs indulatom  
U rává le tt lelkemnek ;

Nincs többé m ár akaratom , 
Szava nincs m ár eszemnek.

Boldogtalan, hová legyek?
Vesznem k e ll ; m ert bárm it

• [tegyek,
Ezen dühös hatalom  
Ellen nincsen oltalom.

Óh ! vajha kiszakaszthatnám  
E zt a szívet keblemből 1

Vagy inkább, ha kivághatnám  
Az Ő képét szívemből !

H anyatlik  is tűredelm e 
Oly rég váró szívemnek ;

Kétségb’esik hiedelme 
Csüggedező lelkemnek ;

S Ő mennyei kedvességben, 
Im ádandó dicsőségben, 

Szánakodás nélkül áll 
Örömimnek sírjánál.

(Kesergő szerelem 13., 21., 25., 124. dal.)
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II.

Eddig a bú fellegével 
Volt minden béterítve 

És az élet csömörével 
Minden egybe vegyítve :

A m adarak örömdala,
A Természet élete,

Minden — nékem csak kín vala, 
És méreggel étete ;

De most minden örömöt ád !
Az is, ez is a Te munkád, 

Lizám I N apja létemnek, 
Istennéje szívemnek.

Mint előzi akaratom ’, 
K edvem et m int k e re s i!

Oh a Kegyes 1 kívánatom  
Szememből is kilesi.

Boldog, aki szert tehete 
Egy jó asszony kezére !

Mennyeivé léssz élete, 
Öröm terjed egére.

A jó asszony kegyeivel,
Lelkesítő szerelmivel, 

Valamerre csak tekint, 
Örömöt és kedvet hint.

(Boldog Szerelem 15., 44. dal.)

REGEIBŐL.

A „Somló“ eloliangja.

Ti 1 a m agyar Heliconnak 
Elmés, szíves munkási,

Kik által oly szépen nyílnak 
Gastal lelkes forrási,

Melyek nélkül Árpád faja,
Bár fegyvert jól forgatott,

De az ember legszebb s legjobb 
Kincsével nem b irh a to t t ;

Barátim  ! kik által kedves 
L ett nékem is Helicon,

(Szép, midőn ily erőt vehet 
Egyik szív a másikon !) 

Kiknek lelke fellengezvén, 
Lelkem is felkapátok,

Vagy szívetek ömledezvén, 
Szívem is elrántátok ;

Görög, Takács l2 hallgassátok 
Szittya Musám sSavait,

Ki m egjárván őseinknek 
Most m ár puszta várait, 

Somlón, e jó ború hegynek 
Napnyúgoti orm ában 

Ezen regét olvasta volt 
A vár mohos falában.

Néz a magyar, ki Balaton 
Szívemelő tájáról 

Sümeg felé Somlónak jön,
S a m últ idő koráról 1 2

Oramia Vincit amor : quid 
enim non vinceret il le ! Virg1.

Emlékezik, jobbra balra 
Őseink üres fészkeit 

Látván, s mintegy körülöttök 
Sejtvén azok lelkeit.

Nézek én is hajh  1 s eltelik 
Lelkem régi képekkel, 

Valamikor egy ily várnak 
É n a la tta  megyek e l ;

Hol a büszke m agyar nemes, 
Egy kis király várában, 

Boldogul élt szabadsága 
S kedvesei karjában.

Hol az arany borral teli 
Billikomok forogván,

S barátsággal kö tö tt szívek 
Örömhangja zajogván, 

Örömére a gazdának 
S nemes feleségének,

Szegény s boldog, úr és szolga 
ö rü l vala éltének.

H onnan, midőn úgy kívánta 
A hazának ideje,

Szabadsága és honjáért 
Égvén szíve és feje,

Mint a zápor, mely leszakad 
A felhőből zuhogva,

Ügy szakadt le a hazafi,
Vitéz szíve dobogva ; —

1 Mindent legyőz a szerelem : m it is ne győzne ez le ?
2 Görög Demeter és Péteri Takáts József ; amaz bécsi m agyar lap 

szerkesztő és irodalom-pártoló, emez dunántúli író, — Kisfaludy Sándor
nak jó barátai.
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Ügy szakadt le boldogsága 
S szerelmének öléből, 

Édes-kedves övéinek 
Forró öleléséből ;

S elszáguldott, fegyverében 
Zörögve és villogva,

S rácsapott az ellenségre 
Fergetegként csattogva.

S o tt esett s halt a sok nemes, 
A kard vitéz m arkában ;

De m egm aradt a szabadság 
A jól védett hazában I 

O tt esett s h a l t ! o tt a csontja, 
Távol minden övétől,

Messze nemes őseinek 
S maga édes fészkétől.

De amely most pusztán áll fenn, 
öszveroppant kőhalom : 

Feldúlá a minden dúló 
Legfőbb erő s hatalom ,

Az idő, mely vas gyomrával 
Megemészti, ami van 

A temérdek term észetnek 
Minden szegelyukában.

Pusztán áll, az enyészetnek 
Szomorító bús jele ;

H ajdan büszke nemeseknek, 
Most a baglyok lakhelye.

A vár setét falain most 
Magas kórók lengenek,

S a falak mohszakállában 
Hangyák, férgek pezsgenek.

Szabadon jár s üvölt a szél 
Az ablakon keresztül,

S némán komor helyhezetben 
Néha o tt egy bagoly ül,

Honnan hajdan a földesúr 
Kevély szemmel tek in te tt 

A környékre, hol több falu 
Parancsokat tőle vett.

Borzasztó, bús, mély csend
[hallgat

A falak közt m ostan o tt,
Hol hajdan az úri élet

S öröm m ozgott és zajgott. 
Csak a róka, mely o tt lakik 

A várnak egy boltjában, 
Gördít néha még egy követ 

A köveken fu ttában.

Vagy a vércse visít o ttan,
H a megtérvén estvére,

A vár felett kereng, lebeg 
S ülni készül fészkére.

Vagy egy falfok, megemésztve 
Az idő vasfogától,

Zuhan s roppan le, megválva 
Több százados társától.

Hahogy ide vetemedik 
Egy m ostani hazafi,

Ki a régi magyarokhoz 
Igaz rokon s atyafi,

H ah ! m iket kell éreznie 
Feldagadó keblébe,

H a H unnia a hajdani,
A dicső ju t eszébe !

Hej barátim  ! őseitől 
A m agyar, a mostani, 

Azoktól, kik fenn laknak, ez 
Be el tu d o tt fajzani !

Be leszállott a magasról 
Természete, term ete, 

Szerencséje, tehetsége,
Híre, neve, kelete 1

Kisfaludy Sándor világnézetét s általában az egykorú 
romantikus világnézetet tanulságosan tükrözteti ez az előhang.

Kisfaludy Sándor (1772—1844) Sümegen, Zala m.-ben szü
letett, 1793-ban lett bécsi testőr, 1796-ban került Milanóba, majd 
Délfranciaországba, 1799-ben kilépett a hadseregből, 1800-ban 
nőül vette Szegedy Rózát.

Zsi gmond F. : A magyar irodalom története I. 17



258

KISFALUDY SÄNDOR.
Csokonai életének és egyéniségének 

részint párja, részint ellentéte a KIS
FALUDY SANDOR-é. Egyidősek voltak, a Dunántúlt 
szerették mind a ketten, dallal volt tele a lelkűk s mind
ketten lírai regényfélében örökítették meg szerelmi életük 
történetét. De Csokonai beteges szervezetű, igénytelen 
külsejű, élhetetlen ősdiák volt, ideáljától elhagyva, 
nyomorúságában magára maradva, meghalt fiatalon, mi
előtt igazi értékére ráeszmélhetett volna nemzete. Kis
faludy ősnemesi büszke család sarjadéka, daliás katona
tiszt, grófnők és világhírű művésznők kegyeltje, válasz
tott ideáljának irigyelt férje, körülrajongott költő, de 
hosszú élete alatt lassanként elmúlt mellőle a családi bol
dogság is, a költői népszerűség is.

Kisfaludy Sándor Erdélyben kezdte 
a katonáskodást, majd a bécsi magyar 

testőrség tagja lett s az élet örömei mellett a szellemi 
művelődés alkalmaiból is kivette részét. Pár év múlva el 
kellett hagynia Récset, Milánóba helyeztetett át, ott a 
franciák hadifoglya lett s nehány heti időre Provenc-be 
került, arra a vidékre, ahol valaha Petrarca írta szerelmes 
szonettjeit Laurájához. Kisfaludy buzgón olvasta ezeket, 
szerelmi élmények sem hiányoztak ahhoz, hogy ihletet 
kapjon a magyar Patrarca költői szerepének eljátszására. 
Egy szonettszerü, dallamos versszakot talált ki, az úgy
nevezett Himfy-strófát s ebben a strófában a szerelmi epe- 
désnek époly végtelen áradatát zengette, mint Petrarca. 
Kétszáz Ilimfy-strófából és huszonegy ,,ének“-ből álló 
gyűjteményét „H i m f y  s z e r e l  m e i“ első részeként 
K e s e r g ő  s z e r e l e m  - címmel névtelenül adta ki 
11101-ben. Dalok tömege ez a munka, de valami kis 
cselekvény is kikerekedik belőle, ezért nevezhetjük lírai 
regénynek. Hőse, Ilimfy, szierelmes Lizába, de ez hideg
nek mutatkozik iránta, ezért Ilimfy háborúba megy; 
de a halálos veszedelmek közt sem tudja feledni a leányt; 
hazajön, azonban itthon is csak boldogtalanság vár reá.

Himfy Szerelmei

Kisfaludy 
és Csokonai
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— A Liza-név Kisfaludy későbbi nejét, Szegedy Rózát lep
lezi, akinek e versekkel is igyekezett kedvét keresni. 
A Kesergő szerelem strófáinak egy részét Kisfaludy ere
detileg máshoz írta, de aztán a szerkezeti egység érdeké
ben és a Szegedy Róza megtisztelése végett ezeket is be
olvasztotta a Liza-ciklusba. (A Kesergő szerelem mintá
jára tett ugyanígy Csokonai a Lilla-dalokkal.) Hat év 
múlva megjelent a Himfy Szerelmei második része, a 
R o l d o g  S z e r e l e m  is: Kétszáz strófa és hét ének. 
Itt már nem az epedő és kétségbeeső szerelmes, hanem a 
boldog férj dalol.

Petrarea hatása a Kesergő szerelmen sokhelyt 
megállapítható, de a Kisfaludy tehetségének eredetiségét 
ez a hatás nem veszélyezteti. Van neki magának is bő 
mondanivalója, bámulatosan ért ugyanannak az érze
lemnek százféle variálásához. Az egyhangúság veszélye 
inkább a versalak örökös egyformaságában lappang. 
A Roldog szerelem nem mérkőzhetik az első rész izzó 
szenvedélyességével, az érzés gyakran elmélkedéssé hig
gad. Ez a két részből álló lírai regény óriási hatást tett 
a magyar olvasókra; Ralassa Rálint óta Kisfaludy Sándor 
volt, Kesergő Szerelmével, az első kiváló dalköltő (Csokonai 
Lilla-dalai csak 1805-ben jelentek m eg); magyaros rit
musú strófáit gyönyörűséggel olvasták és dalolták ifjak 
és leányok. A Roldog Szerelemnek jelentőséget ad az a 
körülmény, hogy a h á z a s é l e t  szerelmi boldogságát 
énekli meg egész köteten keresztül.

Kisfaludy elbeszélő költeményeket is írt, 
de ezekben is lírikus maradt. R e g é  k-nek 
nevezte verses elbeszéléseit s olyanforma rövid sorokból 
álló, dallamos versformában írta őket, mint a Himfy 
Szerelmeit. Középkori kitalált történeteket fűzött rend
szerint dunántúli várakhoz, ily módon próbálva olvasói
ban a valószerűség illúzióját felkelteni (C s o b á n c, T á- 
t i k a ,  S o m l ó ,  S z i g l i g e t  stb.). Történetei azonban 
meglehetősen valószerűtlenek és egymásra emlékeztetők; 
alakjai romantikus sablonok: zordon apa, eszményi sze
relmespár, gonosz eselszövő; a befejezés szomorú: halál

Regéi

17*
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vagy kolostorba vonulás. E regékre hatással voltak Weber 
Veit német elbeszélései.

• Irt Kisfaludy nehány gyönge drámát i s ; az regyik 
Bánk-bánról szól.

Kisfaludy Sándor őrnagyi ranggal 
vett részt az 1809-i magyar nemesi fel

kelésben Napoleon ellen. József nádor hadsegédül vette 
maga mellé, majd megbízta a felkelés történetének meg
írásával. Kisfaludy meg is írta ezt német nyelven, de az 
osztrák hadvezetésről mondott bírálata miatt nem jelen
hetett meg a munka.1

Özvegyen maradván, hatvankétéves 
korában ismét megnősült költőnk; lelké

nek legfájóbb sebe maradt, hogy egyik házasságából sem 
született gyermeke, kire a maga és nemzetsége dicsőségét 
örökül hagyhatta volna. Máskép is egyre zordonabb lett 
a kedélye: költői népszerűsége Vörösmarty fellépte óta 
mindjobban csökkent; a demokratizmus felé hajló poli
tikai közfelfogás is rendkívül keserítette.

Kazinczyval eleinte baráti levelezést folytatott, de 
aztán megharagudott reá a Himfyről szóló szigorú bírá
lat és a még bántóbb epigramma miatt. A nyelvújítás 
kérdésében is ellenfele volt Kazinczynak. Időmértékre 
szedni sem volt hajlandó a verseit, hanem a magyaros 
ritmus naturálista költőjének vallotta büszkén magát.

a) Kisfaludy Sándor : Boldog Szerelem, Olcsó K vt.
b) Császár Elemér : Kisf. S. 1910. — Angyal Dávid : Kisfaludy 

és Petrarca. írod.-tört. Köziem. 1891. — Heinrich Gusztáv : Kisfaludy S. 
regéi. U. o. 1891.

BERZSEN Y I DÁNIEL.

A magyarokhoz.
Romlásnak indult hajdan erős magyar !
Nem látod, Árpád vére m iként fajul?

Nem látod a bosszús egeknek
Ostorait nyom orult hazádon?

Nyolc századoknak vérzivatarja közt
Rongált Budának tornyai állanak,

Ámbár ezerszer vak tüzedben 
Véreidet, magad tiportad.

1 A győri K isfaludy-Kör ad ta ki 1931-ben.

Hanyatlása

Az inszurrekció



Elszórja, hidd el, mostani veszni té rt 
Erkölcsöd : undok vípera-fajzatok

Dúlják fel e várt, mely sok ádáz 
Ostromokat mosolyogva nézett.

Nem ron thato tt el tégedet egykoron 
A vad ta tá r  khán xerxesi tábora 

S világot ostromló töröknek
Napkeletet leverő hatalm a ;

Nem fo jtha to tt meg Zápolya öldöklő 
Századja s titkos gyilkosaid keze :

A szent rokonvérben füresztő
Visszavonás tüze közt megálltál :

Mert régi erkölcs, spártai férfikar 
K üzdött s vezérelt fergetegid között ;

Birkózva győztél s H erkulesként 
Ércbuzogány rezegett kezedben.

Most lassú méreg, lassú halál emészt.
Nézd : a kevély tölgy, melyet az éj szaki 

Szélvész le nem dönt, benne termő 
Férgek erős gyökerit megőrlik,

S egy gyenge széltől földre té rítte tik  ! 
így minden ország tám asza, talpköve 

A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledűl s rabigába görbéd.

Mi a magyar most? — R ú t sybarita váz. 
Letépte fényes nemzeti bélyegét 

S hazája feldúlt védfalából
Rak palo tát heverőhelyének ;

Eldődeinknek bajnoki köntösét 
S nyelvét megunván, rú t idegent cserélt,

A nemzet őrleikét tapodja,
Gyermeki báb puha szíve tárgya.

Oh ! más m agyar kar mennyköve villogott 
Atilla véres harcai közt, midőn 

A félvilággal szembeszállott
Nemzeteket tapodó haragja.

Más néppel on to tt bajnoki vért hazánk 
Szerzője Árpád a Duna partjain.

Oh ! más m agyarral verte vissza
Nagy H unyadink Mahomet h a ta lm á t!

De jaj, csak így já r minden az ég a la tt !
Forgó viszontság járm a a la tt nyögünk,

Tündér szerencsénk kénye hány-vet, 
Játszva emel s mosolyogva ver le.

Felforgat a nagy századok érckeze 
Mindent : leftült m ár a nemes Ilion,

A büszke Karthago hatalm a,
Róma s erős Babylon leomlott.
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Fohászkodás.
Isten ! k it a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva s e jt:

Léted világít, m int az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

A legmagasb menny s aether Uránjai,
Melyek körülted rendre keringenek,

A lá tha ta tlan  férgek, a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.

Te hoztad e nagy Minden ezer nem ét
A semmiségből, a te  szemöldököd

R onthat s terem thet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.

Téged dicsőit a Zenith és Nadir,
A szélvészek bús harca, az égi láng 

Villáma, harm atcsepp, virágszál 
H irdeti nagy kezed alkotásait.

Buzgón leomlom színed előtt, dicső !
Majdan ha lelkem záraiból kikéi,

S hozzád közelb járu lhat, akkor 
Am i u tán  eped, o tt eléri.

Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,

A jobb s nemesb telkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.

Bizton tekintem  mély sírom éjjelét !
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,

Mert a te  m unkád : o tt is elszórt 
Csontjaim at kezeid takarják .

Osztályrészem.
P artra  szállottam. Levonom vitorlám,
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben 

Izzada orcám.

Béke m ár részem : lekötöm hajóm at, 
Semmi tündérkép soha fel nem oldja.
Óh ! te, elzárt hely, te  fogadd öledbe 

A heves ifjút !

Bár nem oly gazdag mezeim határa,
Mint Tarentum  vagy györnyörű Larissa1, 
S nem ragyog szentelt ligetek homályin 

Tíburi forrás2 :

1 Városok ; az első Italiában, a másik Görögországban, 
* Kies nyaralóhely Róma közelében,



Van kies szőlőm, van arany kalásszal 
B iztató földem : szeretet, szabadság 
Lakja hajlékom : Kegyes istenimtől 

Kérjek-e többet?

Vessen a végzet valamerre tetszik,
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem : 
M indenütt boldog megelégedéssel

Nézek az égre !

Csak te légy velem, te szelíd Camoena I1 
I t t  is áldást h in t kezed életemre,
S a vadon tájék kiderült virány lesz 

Gyenge dalodra.

Essem a Grönland örökös havára,
Essem a forró szerecsenhomokra :
O tt meleg kebled fedez, oh Camoena,

I t t  hüves ernyőd.

A közelítő tél.
Hervad m ár ligetünk, s díszei hullanak.
T arlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok 

Közt nem lengedez a Zephyr.

Nincs m ár symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,

S tük ré t durva csalét fedi.

A hegy boltozatin néma homály borong.
N ektárthyrsusain2 nem mosolyog gerezd.
I t t  nemrég az öröm víg dala harsogott :

S m ost minden szomorú s kiholt.

Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden műve tűnő szárnya körül lebeg !
Minden csak jelenés : minden az ég a latt,

Mint a kis nefelejts, enyész.

Lassanként koszorúm bim baja elvijít,
I tt  hágy szép tavaszom : még alig ízleli
N ektárját ajakam , még alig illetem 

Egy-két zsenge virágait :

I t t  hágy, s vissza se tér m ajd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha !
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti 

Lollim barna szemöldöke !

A költészet múzsája.
A szőllő-venyigét jelenti.



264

Életphilosophia.
É n is örömre születtem 

Á rkádia berkében, 
Rózsapárnán szenderegtem 

Cypris3 am brás ölében.
Az arany század Istene 
Pásztorai közé kene.

Ah ! de m int az arany világ,
A rózsakor elrepül 1 

Olympusra más Isten hág,
S Dodona berke dördül. 

E lvirít a szép kikelet,
S vele a hesperi liget.

Az enyém is elvirult m ár !
Pályám  vége közelít :

Hol a gigászi Örök vár 
S chaoszába elmerít,

Mint egy cseppet az óceán, 
Mint egy sóhajtást az orkán.

Légyen álom, légyen bíró, 
B átran  megyek elébe,

Mint egy elfáradt utazó 
A vadon enyhelyébe.

Mert ha bíró : nem furdal vád 
Mert ha álom: nyugalm at ád.

Sírjak-e, hogy életemet 
Jól használni nem tudtam ,

S legkiesebb ösvényimet 
Álmodozva folytattam ?
, H a ezt ú jra elkezdhetném : 

Ism ét a m últat követném.

Az ifjúság örömeit 
Lelkesedve öleltem,

De szívem szebb ösztöneit 
Soha bé nem tölthettem . 

Ithakám  p a rtjá t elértem :
S ah, hazám ra nem ismértem

Ügy éltem, hogy életemet 
Visszaélni ne bánnám ,

Ügy éltem, hogy életemet 
Végezni ne fájlalnám ;

Megcsókolgattam rózsáját, 
Megizzadtam vaspályáját.

L áttam  a mosolygó tavaszt, 
L áttam  az égető nyárt, 

L áttam  minden időszakaszt 
S minden földi lá th a tá rt :

Ha örök időket élnék 
Ezeknél többet nem érnék.

Em ber voltam, csak gyarlóság 
Létem fényes bélyege,

H a virtusom  nem hiúság,
Forró vérem melege,

H a szívem nemesebben vert, 
önm agában méltó bért nyert

Tűnő éltem rövidségét 
Én teh á t nem siratom,

S a jövendő kétes képét 
Előre nem borzadom.

Minden kornak van Istene, 
Nem zúgolódom ellene 

S kebelembe marasztom.

Berzsenyi Dániel 1776-ban született Egyházashetyén ( Vas m.). 
A soproni evang. líceumban tanult öt évig. 1799-ben nőül vette 
Dukai Takács Zsuzsánnát. Eleinte Sömjénben ( Vas m ,), 1808-tól 
kezdve Niklán ( Somogy m.) lakott. 1836-ban halt meg,

BERZSENYI DÄNIEL.
A deákos irány diadalra juttatója, kimagasló láng

elméje : RERZSENYI DÁNIEL.
Gyermekkori fejlődése nehezen indult, 

iskolai tanulását későn kezdte s hamar 
félbehagyta, de csodálatosan megszerette Horatius mű- 
v eit s ezek otthon, gazdasági foglalkozása közben i§

3 Venus,

Egyénisége
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állandó olvasmányai maradtak. Az egykorú szentimen
tális német líra művelőinek, főleg Matthisonnak a költe
ményeivel is megismerkedett. Izmos, erős férfivá fejlő
dött, lelki vonatkozásban is az erő és férfiasság jelle
mezte ; falusi birtokán elvonultan, családja szűk körében 
élt, zárkózott lelke csak titkon áldozott a költészet múzsá
jának. Végre egyszer, 1803-ban, versei mellett lepte meg 
jó szomszédja: a költői lelkű nemesdömölki ev. pap, Kis 
János és elküldött néhányat Berzsenyi költeményei közül 
Kazinczynak. Kazinczy boldog ámulattal fedezte fel az 
új lángelmét és leveleiben országszerte ismertté tette 
Berzsenyeinek nemcsak a nevét, hanem számos versét is. 
A költemények kinyomatása azonban a kedvezőtlen viszo
nyok miatt sokáig, 1813-ig késett, mert Berzsenyi res- 
tellte a saját költségén kiadni, a társadalom ilyen irányú 
áldozatkészsége pedig ekkor még nem született meg ; a 
verses kötet megjelenését a székesfehérvári és pesti kato
likus papnövendékek anyagi támogatása tette lehetővé. 
Berzsenyi egyszerre a legjelesebb magyar költők közé 
emelkedett.

Berzsenyi költészetének első pillanatra 
legszembetűnőbb vonása a Horatiustól való 
erős függés nemcsak versformák, hanem sokhelyt eszme
menet és tartalmi részletek tekintetében is. Ez a hatás 
azonban korántsem olyan lényegbe vágó, amilyennek 
eleinte látszik. Berzsenyi Kazinczy tanítványának és le
kötelezettjének érezte magát, Kazinczy szerint pedig Hora
tius utánzása a lírában, mondhatni, kötelesség volt, a 
műveltségnek olyanforma velejárója, mint az eposzokban 
a Ilomeros óta áthagyományozódott előadási technika; 
tehát Berzsenyi olyankor is követte Horatiust, mikor nem 
szorult kölcsönzésre. De bármennyit kölcsönzött is Hora- 
tiustól, az átvétel mindig beolvadt az ő eredeti költői 
egyéniségébe; akarva sem tudott volna igazi utánzó lenni. 
A horatiusi pogány életbölcseséget zengette, de nála ön
kéntelenül a keresztyén lélek önmagára mért vezeklésévé 
vált az ókori költő intelme, hogy mértéket tartsunk 
örömeinkben s hogy az irigy idő hirtelen elrepül. Horatius 
klasszicizmusának derűjét Berzsenyinél átszínczi a kérész-

Költészete
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tyén ember romantikus mélabúja. Bámulatos férfiúi erélye 
ki-ki ragadja ugyan a rézig nációból s lelkesedve tudja 
magasztalni korának nagy embereit, de az igazi Berzsenyi 
mégis csak az, aki nemzete egyetemes süllyedtségét szem
léli felháborodottan, vagy az egyéni múlandóság hangulatá
ban fürdeti meg remek elégiáit. Legszebb költeményei 
mintegy az óda és az elégia határán vannak: a férfias erő 
és az örök emberi elérzékenyedés vegyületei. Horatiusnak 
voltaképpen formai tekintetben köszön legtöbbet: a méla
búra hajló, romantikus kedély könnyen terjengőssé válik, 
de Berzsenyi eltanulta Horatius Carmenjeinek tömörségét, 
alaki és szerkezeti tökéletességét. Az antik l í r a i  vers
nemeknek éppolyan páratlan mestere Berzsenyi, mint az 
antik e p i k a i  versformának Vörösmarty.

A rendkívüli érzékenység a forrása 
Berzsenyi zárkózottságának és méla- 

níjának. Ezért volt szörnyű az a hatás, amelyet Kölcsey 
1817-i bírálata tett reá. Kölcsey tiszteletreméltó bátor
sággal, de egyoldalú, túlzott felfogással vette bírálat alá 
a dicsősége tetőpontján álló Berzsenyi költészetét. Ez a 
bírálat búskomorrá tette Berzsenyit és megölte benne a 
költőt. A további években esztétikai tanulmányokba fa
gott, főként azért, hogy megfelelhessen Kölcsey bírálatára. 
Nem is békült ki Kölcseyvel. Kölcsey azonban Berzsenyi
ről mondott emlékbeszédében engesztelő elégtételt adott 
a megbántott költő szellemének.

Egyetlenegy irodalmi irány sem mutat olyan vég
legesnek látszó befejezettséget, mint az, amely Berzsenyi 
költészetében érte el tetőpontját. Feljebb nem emelkedett 
nála máig se senki, de mellette régen elhaladt az irodalmi 
ízlés útiránya s a görög-római mitológia keretében szem
lélődő Horatius-tanítvány sohasem férkőzhetett közel az 
olvasó nagyközönség érdeklődéséhez. Ö csak az irodalom- 
történeti képzettségű olvasók kisebb csoportjától várhat 
igazságos méltánylást.

a) Berzsenyi Dániel költeményei, Magy. K vt. —
b) Váczy János : Berzsenyi D. életrajza. — H orváth János : Egy 

fejezet a m agyar irodalmi ízlés történetéből. A Kisf. Társ. Évi.

Kölcsey kritikájának 
hatása
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KÖLCSEY FEREN C.

Csolnakon.
Ültem csolnakomban 
Habzó vizen 
Hallék zúgni darvat 
Röptébe fenn. 
Röpülsz égi vándor 
Föld s víz felett, 
Vajha szállni tudnék 
Én is veled !

Lelnék én tanyácskát 
És szép eget,
Hol telet ne látnék 
S búfelleget;
Hol teljes reménnyel 
Mint szivárvány, 
Tűnne fel minden nap 
Más nap után.

Indultál keresni 
Más jobb ha tá rt, 
Langy tavaszt virítót 
S tenyésző nyárt.
Én is hajh, keresnék, 
Szállván veled,
Más boldog határon 
H ű fed e le t!

S o tt hol esti szél leng 
Zöld fák közül,
Forrás ömledezne 
Kunyhóm  körül.
Isten hozzád csolnak,
S te  vészes part,
H ű kegyes ny it o tt rám 
Remegő kart.

Ülök csolnakomban 
Habzó vizen,
Hallok zúgni darvat 
Röptébe fenn ;
Röpülj, égi vándor 
Föld s víz felett, 
Sorsom, ah, nem adta  
Szállnom veled !

Igazság.
Vak vagy-e te szent Igazság? 
Néked látni kellene ;
Látni m int hévül a gazság 
Jám borságnak ellene.
„Nem valék vak, hív Igazság, 
Láttam  m it mívelt a Gazság 
Lest intézvén s szopván vért,
S adtam  néki méltó bért.

A jkát méreg haboztatta ,
És dühödve vívt velem,
S eltiporván megszaggatta 
Vérrel ázó kebelem,
S hogy ne látnék vad szüvébe, 
F átyo lt vont szemem fölébe ;
S nem rettegvén m ár tanú t, 
Nyilt bűnének tágas ú t.“

Szépre, rú tra  h á t így gondot 
Nem ta rth a tn ak  szemeid,
Szent Igazság, és e fontot1 
Mégis hordják kezeid !

„Szépre, rú tra  nincsen gondom» 
S nem m agam nak függ így fon-

[tom,
Mely kezemben semmi bért 
Százak- óta m ár nem m ért.

Tartom  az ujjam  hegyéből, 
Elmeredve m int csontváz ;
S a gonosz rab lo tt kincséből 
Serpenyőbe terhet ráz.
A teher sújt bús erőben,
S a lebillent serpenyőben 
— Borzadjon bár föld és ég — 
Neki száll a nyereség.“

H át befátylozott szemével,
Kinn e pompás kapunál,
S rosszra fordult mértékével 
Istenséged őrt m ért áll?
„Ah, benn ültem hajdanában, 
Szózatom zengő hangjában. 
Fennálló székem körül 
Megcsendült sok gyáva fül I

1 A mérleg (=font) az osztó igazság jelképe.
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S m ár i t t  állok elnémítva, 
Bús orcámon zápor s szél ; 
S a gonosz nem háborítva 
Benn veszélyes kénynek él. 
Zúg csapása villámának,

M ondhatatlan messzeségben, 
A csillagpályák között,
S m ár valóm felköltözött.

.Jámbor, fenn hazám az égben,

S rom ján más boldogságának, Ám tekintsd  e hidegséget 
Arcom holt vonásain,
És tap in tsd  e keménységet 
Testem m árvány tagjain :
S ím befátylozott szemével 
Rosszra fordult mértékével,
S kinn e pompás kapunál — 
Lelketlen kép ami áll I“

Melyet rogyni vígan lát, 
A lkot m árvány p a lo tá t /4

Szent Igazság, és honodnak 
Hol vágynak határai? 
Szenvedsz, s vissza nem ragadnak 
H ű szerelmed szárnyai?

Zrínyi második éneke,

Te lásd meg, óh sors, szenvedő hazám at,
Vérkönnyel ázva nyög feléd I
Mert kánya, kígyó, féreg egyre tám ad,
És m arja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd, egyedül,
H atalm as, óh légy gyám ja, légy vezére, 
Vagy i t t  az óra, s végveszélybe dűl 1

Áldást adék, sok m agzatot honodnak, 
Mellén kiket táplál vala ;
S m ásokra vársz, hogy érte vívni fognak? 
ö n  népe nem lesz védfala?
Szív lélek el van vesztegetve rátok ;
Szent harcra nyitva várt az út,
S ti védfalat körűle nem vonátok ;
Ő gyáva fa jt szült, s érte sírba ju t.

De szánjad, óh sors, szenvedő h a z á m a t!
Te rendelél áldást n e k i :
S a vad csoport, mely rá dühödve tám ad, 
K iket nevelt, ön gyermeki.
Taposd el a fajt, rú t szennyét nememnek ; 
S míg ham vakon m ajd átok ül,
Ah ta rtsd  meg őt, a hűv anyát, teremnek 
Tán jobb fiák, s védvén állják körül.

Törvényem él. Hazád őrcsillagzat ja 
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyug tatja  
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára , 
Más szózat és máskeblü nép ;
S szebb arcot ölt e föld kies határa, 
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.



269

Huszt.
Bús düledékeiden, H usztnak rom vára, megállók !

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, m int sír szele k é l ; s a csarnok elontott 

Oszlopi közt lebegő rém alak inte felém.
És mond : H o n fi! m it ér epedő kebel e romok ormán?

Régi kor árnya felé visszamerengni m it ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort :

Hass, alkoss, gyarapíts : s a haza fényre derül !

Emléklapra.
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebledbe, s fiadnak 

'H agyd örökül, ha kihunysz : A haza minden előtt.

Szép Lenka.

Szép Lenka vár a part felett, 
Csolnakján a halász 
Dalolván csendes éneket 
A part felé vigyáz :
Csak vissza, vissza szép leány, 
Szél tám ad és hullám ot hány !

Esdekve szól a szép leány : 
„Nem én, halász, nem én, 
Túlparton zöldéi egy virány, 
Kunyhó van közepén,
S zöld árnyak a kunyhó körül, 
A lattok, ah, kedveltem ül.

Szélvész között, zúgó habon 
R ettegtet sok veszély, 
Reményem mégis egy vagyon, 
Tán partra  h a jt a szél !
S kit szenvedés, k it bánat ér, 
Örömkönyűk a p á ly ab ér/'

Szól Lenka, s a tú lpartra  néz, 
Néz s látja  kedvesét, 
Öröm-reszketve nyúl a kéz,
H év önti el keblét,
És tű n  előle víz, föld, ég, 
Szemében forr csak lelke még.

Szép Lenka jön, s csolnakba száll, 
K orm ányt visz a halász,
Minden hullám csapásinál 
Jobban, jobban vigyáz,
S a vész midőn ujulva kél, 
Mond Lenka: „P artra  ha jt a szél!“

Nem, lyány, nem p artra  ha jt
[a szél,

Szél és hab ellenünk,
Veszélyes, ah, míg ember él, 
Isten t kísértenünk,
Hullám dagad s örvénybe száll 
Hullám között vár a halál.

„Halász, szerencse já r velem, 
Szerencsés csolnakod,
Nyúgot felől, óh szerelem, 
Dereng szép csillagod,
Nyúgotra vár a hű legény, 
Nyúgot felé nem félek én.“

Szól Lenka, s a tú lpartra  néz, 
Néz s lá tja  kedvesét, 
Öröm-reszketve nyúl a kéz,
Hév önti el keblét,
És tűn  előle víz, föld, ég, 
Szemében forr csak lelke még.

De vérzik ő, a hű legény,
A part felett állván,
Kél a veszély, s húny a remény, 
Már-már hal a szép lyány ;
És új szél zúg, és új hab gyűl, 
S a csolnak végkép elmerül.

L át a legény s nem nyög, nem sír, 
Nem érez, nem gondol,
Felnyílik kínja, m int egy sír,
S nem tud ja , merre s hol?
S gyors, m int villám felhőiből, 
A hab közé félhalva dől.
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Kölcsey kritikája és emlékbeszéde Berzsenyiről.

A Tudományos Gyűjtemény első (1817) évfolyamába Köl
csey szigorú bírálatot írt Berzsenyiről. A lényegesebb részeket 
közöljük belőle.

(Berzsenyi) sohasem a tárgytól vészén lelkesedést, hanem 
önmagától, önmagából ömlik ki minden szó, minden gondolat. 
Az ő legjobb darabjai közt nincsen egy is, mely reflexiónak 
következése volna, minden csupa érzés, minden csupa fantázia, 
ifjúi erő, ifjúi lángolás, mi őtet a nyugodtabb római lelkű Virág
tól, s a hévvel epedő olasz Daykától megkülönbözteti; de meg 
Himfytől is, mert ennek lángja szilaj, csapongó, elborító, s fan
táziája óriási s elkapó : Berzsenyi ellenben legsebesb lángjai 
közt is szelíd, az ő fiatal, vidám lelke a görögök felé röpdes 
vissza, fantáziája ideális képekkel foglalatoskodik, annál fogva 
stílusa virágos, kifejezései exaltáltak . . . Azon művek, melyek 
szerint Berzsenyinek poétái karaktere rajzoltatott, a Matthisson 
és Horátz egyesült stúdiumának szerencsés resultátumaik . . .

A regula még inkább tartozik a geniere, mint más akár
kire : mivel a jó és rossz igen gyakran ugyanazon forrásból ered
nek. A könnyűség hamar szül gondatlanságot, a nagy erő dur
vaságot, a fenség dagályt. Innen van, hogy a poétái kitételekben 
gazdag Berzsenyi gyakran dagályos, feleslegvaló s értelemtől 
üres expressiókra1 téved el. Az olyan mondásokat, mint dithy- 
rambok lángköre, a ragyogó dagályt tarka pórázon nyögni, tündér
ambróziát hinteni. . .  s más számtalanokat oly kinövésekhez lehet 
hasonlítani, miket az élőfán a nedv bősége okoz, de gondos kertész 
kímélés nélkül lehányni szokott. . . Ezen kinyilatkoztatás alá 
tartoznak a helyenként becsúszott provincializmusok2 is : méhe9 
pirholagos, csatináz, döngécsel stb. Érteni kell a poétának, hogy 
vágynak szavak és szólások, melyekkel, kivált a poézis fentebb 
nemeiben élnie nem leh e t. . .

Figyelmet érdemel az is, hogy Berzsenyi egy regét askle- 
piadesi versekben írt. Ügy látszik, nem Vette észre, mely nagy 
befolyással legyen a mérték nemcsak külsőjére a versnek, de 
belsőjére is . . .

(Berzsenyi) minden kifejezésbeli bősége mellett is a gondo
latokban s érzésben szegénynek látszatik, azaz, hogy ő némely 
gondolatokat, némely érzelmeket a lehetséges hévvel önt ugyan 
ki, de ezen gondolatok, ezen érzelmek szűk körben forognak 
s igen sokszor fordulnak elő . . . Innen van, hogy némely darabok 
teljesek lévén ragyogó kitételekkel, csak látszanak valamit 
jelenteni, de valósággal minden érzeménytől s minden értelem
től általában üresek . . . Ezen gondolati s érzeményi keskeny

1 Kifejezésekre.
2 Vidékiességek, tájszólás, tájszavak.
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körből lehet azt kimagyarázni, hogy Berzsenyi magát már egé
szen kimerítettnek lenni látszatik s talán elérte, noha még igen 
jókor, a határt, melyet a természet a poéta és nem-poéta közt 
vona, s amit utoljára a legnagyobb, leglelkesb költőknek is 
elérni kelletik . . .

Az 1836-i emlékbeszéd befejező része.
(1817-ben) a Tudományos Gyűjtemény indult meg ; s ter

vének egyik szép szakasza Ion : magas szempontú kritikának 
nyitni p á ly á t; s elvek szerént, és részrehajlatlan kimondott íté
leteket venni fel. Ifjú vala az író, ki többek között felszólíttatott; 
s ez azt hívé, kritika valamely műv felett, nem egyéb, mint vizs
gáló pillantást vetni az író leikébe ; kitalálni karak terét; követni 
őt azon kifejtésekben, melyek karakteréből, körülményeiből és 
stúdiumaiból természetesen eredtek ; viszonyba tenni a művet 
szerzőjével; majd a szépnek, jónak és valónak elveihez felemel
kedni ; mértéket venni a tökély legfensőbb lépcsőjéről, s azt a 
művre alkalmaztatva határozni meg a távolságot és közelséget, 
mely a műv s mérték közt találkozik ; s így kimutatni ugyan a 
botlást, de ugyanekkor példányul állítani fel, amit a genius lelke 
hatalmában teremtőleg tüntetett fel.

Kritikát ily gondolatban parányi költőre alkalmaztatni : 
hálátlan fáradás. Azért, ki magának az utat úgy rendelé, kény
telen vala vizsgálatait a nemzet első rangú énekeseire fordítani; 
s pályáját Csokonai, Kis és Berzsenyi műveikkel kezdé meg. 
Mint ítélt ? annyi évek után ki akar ez ennyire csekély dolgokról 
emlékezni ? amit mondani készülök, amit ez ünnepélyes pilla
natban mondanom kell, csak ez : Berzsenyi olvasá az ítéletet, 
mely versei felett mondatott, keménynek, fanyarnak, igazság
talannak leié a z t ; s keble az ítélő iránt elhidegedék örökre.

Az ifjú, tek. társaság, az ifjú, ki a nemzet nagy énekesét 
megítélni merész volt, s ki e merészséget oly felette drágán, 
Berzsenyi elhülésével fizette meg, ez az ifjú — én valék.

Hosszú idő folya le ; a fiatalság reményteljes napjai el
enyésztek ; s most őszült hajszálaimmal, hideg valóságtól ki- 
hűtött kebellel állok i t t ; s a múltra visszatekintvén kérdezem 
magamtól : ősz gyermek, számláld el a hasznot, mi ifjúkori 
tettedből származik !

Korodra akartál hatni ? korlátolt, kicsiny erődhez nehéz 
akarat ! és hatással lenni a korra, nem is mindig kívánatos. Tár
said megérzik a rázást, ha álmaikat bolygatod ; de nem kérdik 
honnan indulsz, s hová mégy ? s tettél jót vagy rosszat: magad
nak tevéd ; és a sokaság járja az utat, merre az ezerképen vál
tozó vélemény árja ragadozza ; a zseni pedig sasként felszáll és 
elrohan, s öntudatlan szabja a törvényt, mit követni csak ő bír 
erővel.
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Berzsenyi még élt, de mélyebben vonult magába ; lassan
ként elnémult az ének szózata ; komoly vizsgálat foglalá el az 
alkotó költészet helyét, s ő könyvei közt, háznépe karjaiban 
elhunyt, a nélkül, hogy békejobbot nyújtott volna annak, ki 
huszonhat év előtt dagadó kebellel vévé tőle búcsúját.1

Árnyéka az elköltözöttnek, sírod felett zeng az engesztelő 
szózat! nem sokára követlek tégedet, s a maradék írói harcainkat 
nem fogja ismerni; s neveinket békés gondolattal nevezendi 
egymás mellett, ha korunk énekeseire visszaemlékezik. Emberek 
valánk ; miért szégyenelnők azt ? az élet utai keresztül járnak 
egymáson ; s leggyakrabban elveink szentsége sem oltalmazhat 
meg akar tévedéstől, akar félreértéstől : de a sírdomb békesség 
laka ; s küszöbén emberi érdek nem léphet be. Te a földi leplet 
s vele a halandó gyarlóságait levetkezéd. Elköltözött az ember ; 
a költő miénk, a nemzeté maradt végiglen ; a nemzeté, mely 
neved és dicsőséged szent örökség gyanánt birandja.

A Berzsenyiről szóló bírálatban helyes megállapítások is 
vannak, de egészében véve igazságtalanul szigorú, különösen 
ha a Kis Jánosról szóló bírálattal vetjük össze. —* Kölcsey azon 
kritikai tanulmánya, melynek ítélkezései ma is érvényesek : 
a ,,Körner Zrínyijéről“ című.

Körner Zrínyijéről.

( Szemelvények.)

Tegnap ismét a játékszínen valék, hol ismét Zrínyit láttam 
előadatni, még pedig a körneri originálban.1 2 De mely nagy 
különbség volt tegnapi érzéseim s azon minapi érzések közt, 
midőn a darab magyar nyelven3 zengett füleimben ! Akkor 
a magyar hangok megcsaltanak, s a hibák iránt némineműképen 
megengesztelődtem ; most a német nyelvnek kemény hangjai 
nem hagytak álomra szenderedni, s hideg ébredtségben kelle 
látnom mindazon fogyatkozásokat, melyek máskor az olvasás 
alatt kellemetlen világításban tűntek fel előttem. Micsoda 
Zrínyi ez, édes barátom ?4 Ez-e az a tizenhatodik század magyar 
bajnoka, ki a Szirénában5 oly eredeti színekkel tündöklik ?

1 Ugyanebben az emlékbeszédben m ondja Kölcsey, hogy 1810-ben 
néhány napot lelkesülten tö ltö tt a Berzsenyi társaságában.

2 Vagyis az eredeti ném et szöveggel.
3 T. i. Szemere Pál fordításában.
4 E zt a dram aturgiai tanu lm ányt Szemere Pálhoz intézett levél 

alakjában írta  meg Kölcsey.
5 Adriai tengernek syrenaia : ez a címe Zrínyi Miklós költeményes 

kötetének, melynek fődarabja a most szóban forgó eposz, a Szigeti 
Veszedelem.
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Nem, barátom, nem a Szirénának bajnoka ez ; nem a tizenhato
dik száz(ad) fia, sőt nem is magyar ez ; mert mente és görbe kard, 
várfal, török-vérontás és halál nem tesznek még magyart, annyi
val inkább nem tizenhatodik századi m agyart: ennek Charak
tere, úgy vélem, még valamivel több és jelesebb ingredientiák- 
ból1 fog állani.

Vedd kezedbe a Berlichingent,2 s nem egészen kikapva 
leszesz-e saját világodból ? minden vonás, mozdulat, hang és 
cselekedet sejteti, sőt láttatja veled, hogy a régi németség lovag
kora él és mozog szemeid előtt. Olvasd a Wallenstein táborát,3 s 
nem a harmincévi háborúnak saját színét látod-e minden, még 
oly parányi alakon is elterjedni ? Egmontban4 még a szappanfőző 
s a vén katona is azon korszellemet érezteti veled, mely Egmont 
és Oranien és Álba körül oly hatatomban leng. Emlékeztesselek-e 
a Teltben5 megjelenő képekre ? Azonban te minden emlékeztetés 
nélkül is tudod azt, hogy a. drámaköltőnek, midőn valami tör
ténetet előád, híven kell a történetnek korszínét is a személyek 
individuális vonásaiban élőnkbe varázsolni; másképen szemé
lyei csak olyanoknak tetszenek, mint a tegnapelőtti bálnak ál
arcosai, kikről igen jól tudjuk, hogy ámbár persiai kaftánjok és 
fejkötőjök segédével egy más continens lakóinak akarónak lát
szani, a táncszálától legfeljebb is kétszáz lépésnyire éppen úgy 
otthon vannak, mint apjaik és nagyapjaik ugyanazon helyen 
már félszázad előtt otthon valónak.

Vess már most egy tekintetet Zrínyire s a körülötte feltűnő 
alakokra, amint azok Körnernél állanak ; s mutass rajtok csak 
egyetlen egy elhatározó vonást is, melyről a szigeti bajnok nem
zetére és korára úgy ráismerjek, mint a Szirénában, vagy csak a 
történetíró Istvánfiban is ráismerek ! Mutathatni, édes barátom, 
nehezen fogsz. Mert katonai vitézség, hazaszeretet, hűség, oly 
dolgok, melyek nem voltak azon kornak kirekesztő sajátságai. 
Famíliái előítélet megtapodása, ábrándozó fellengezés s pityergő 
szentimentálizmus pedig, nem értem, hogy varázsolhatnák 
élőnkbe azon kort, melyben a magyar úr nagyobb politikai be
folyással és több famíliájához való s birtokaihoz kötött hata
lommal mint ma, harchoz szokott kemény testtel és lélekkel, 
kevesebb tudománnyal mint erővel, sok szabadsági szellemmel, 
minden kétségen túl nem oly síma volt ugyan, mint a mi napunk
nak gyermekei, de munkával és élettel teljesebb körben élt, s 
elkeseredésében is bizonyosan nem transcendentális1 érzel-

1 Alkotórészekből.
2 Götz von Berlichingen : Goethe középkori tárgyú, rom antikus 

színműve.
3 Schiller drám ai triológiájának első része.
4 Goethe szom orújátéka a németalföldi szabadságharc (XYI. sz.) 

egyik hőséről.
5 Schiller színműve a svájci szabadsághősről : Teli Vilmosról.
6 Érzékfölötti vonatkozású.

isZsigmond F. : A magyar irodalom története. I.
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mekbe hagyta szívét általfolynia. Mikor látnom kell, mint adja 
gróf Zrínyi a maga leányát, minden igaz ok nélkül a születés 
nélkül való1 katonának ; mikor hallom, hogy ez a katona minden 
oroszlánsága mellett is minő siegwarti2 ömledezésekben bugy
borékol ; mikor szemlélem Zrínyi feleségét és leányát, az ég 
tudja hányadik sphaerába3 tartozó érzeményekben merengeni: 
akkor valóban fel nem tudom magamat hirtelen találni.4

Hogy valamely charakterből egy öt felvonáson keresztül 
szüntelen haladásban folyó dráma fejtessék ki, arra megkíván- 
tatik, hogy azon charakternek a körülményekkel való küzdé
sében minduntalan új meg új situátiók5 álljanak elő, hogy re
mény és kétség fáradatlan mozgásban lebegjenek mindaddig, 
míg az elhatározó végbizonyosság búsabb vagy derültebb szín
ben elérkezik s a történetfolyamnak véget vet. A Zrínyi haza
fiúi lelke, mely őtet Szigetnek a hasonlatlanul nagyobb erő ellen 
utolsó vércseppig oltalmazására határozza, neki hajthatatlanul 
erős charaktert ád : a hajthatatlanul erős Charakter belső nyu
galmat teszen fel, s ez a nyugalom, s abból következett jókori 
elszántság, az ostrom és védelem történeteinek szűkebb drámai 
befolyást engedhet...

Kölcsey Ferenc 1790-ben született Sződemeteren. A debreceni 
kollégiumból kikerülve, 1810-ben Pestre ment törvénygyakorlatra, 
1812-től Álmosdon (Bihar m.), 1815-től Csekén (Szatmár m.) 
lakott. 1832-ben Szatmár megye főjegyzővé és országgyűlési kö
vetté választotta. 1835-ben lemondott követi tisztségéről. 1838-ban 
halt meg.

KÖLCSEY FERENC.
KÖLCSEY egyrészt hűséges tanítványa és barátja volt 

Kazinczynak, másrészt azonban önkéntelenül eltért a 
Kazinczy költői irányától s a következő korszak szellemi
ségéhez ő mutat legszembetűnőbb közeledést.

A Tiszántúl szülöttje és neveltje; a deb
receni kollégiumban végezte tanulmányait, 

de sem a kollégiumban, sem Debrecenben, sem általában 
a Tiszántúlon nem érezte jól magát, noha egész életét 
itten (Bihar és Szatmár megyében) kellett leélnie. Való
színű különben, hogy sehol a világon nem érezte volna

1 Egyszerű, nem-nemesi származású.
2 Siegwart : egy XVII. századi érzelgős német regény főalakja.
3 Égboltozat.
4 Nem tudom  : hol, melyik korszakban vagyok.
e Helyzetek.

Egyénisége
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megelégedettnek magát, a földi valóságból mindig el- 
vágyakozott ábrándjainak eszményi honába. Egészen más
forma természetű tehát, mint Kazinczy, aki hetedfélévi 
súlyos rabsága után és ezerféle gondja között is megőrizte 
optimizmusát, kedélye rugalmasságát. Kölcsey, aki fél
szemét már gyermekkorában elvesztette, mélabús magány
ban éldegélt, néha hónapokon át nem lépett ki házából. 
De eszményei szolgálatában még hajlamait is leküzdötte 
s pár éven át a megyei és az országos politikában jeles 
szerepet játszott: Szatmár megyének főjegyzője és or
szággyűlési követe lett s kiváló szónoki tehetségével min
dig a szabadság, igazság, haladás erkölcsi eszményeiért 
küzdött. Korábban, 1817-ben szigorúan megbírálta Csoko
nait és Berzsenyit s ezért egyideig népszerűtlen volt, de 
aztán egyre általánosabb tisztelet övezte. Negyvennyolc 
éves korában halt meg.

Kölcsey a Kazinczy útmutatása szerint 
indult el költői pályáján; az ő tanácsára ta-

Költészete

nultmeg görögül s nem is szűnt meg soha csodálata a régi 
hellén irodalom és történelem iránt. De minél őszintébb volt 
ez a csodálat, annál gyógyíthatatlanabb lett a miatti 
búskomorsága, hogy Plutarehos világa örökre elmúlt s 
törpe jelenkor váltotta azt fel. Önkínzó sóvárgás jellemzi 
Kölcsey líráját ( R é n y ,  C s o 1 n a k o n, I g a z s á g ,  
V a n i t a t u m  v a n i t a s )  s a hazaszeretet fájó re
mény vesztettsége ( H y m n u s ,  Z r í n y i d a l a ,  Z r í n y i  
m á s o d i k  é n e k e ) .  Képzelete a misztikumot, a sej
telmest kedveli s ez a jellemvonás ahhoz a világirodalmi 
áramlathoz kapcsolja már, amelyet romanticizmus- 
nak neveznek. Ö ültette át német talajból mihozzánk a 
b a l l a d á t  is, ezt a középkori eredetű, romantikus gyökerű 
műfajt, mely a komor tárgyakat és a misztikus beállítás
módot szereti ( S z é p  L e n k a ,  D o b o z i ,  V é r 
m e n y  e k z ő).

Kölcsey a verses költészeten kívül a 
magyar műprózának is kiváló mestere. Van 
egy pár novellája, de ezek nem jelentősek; ' annál fonto
sabbak kritikai és szónoki művei, ö  az első nálunk (Ba- 
csányi gyér kísérleteit nem számítva), aki alapos elméleti

Prózája

18 *



276

készültséggel tanulmányszerű esztétikai-kritikai műveket 
írt ( N e m z e t i  h a g y o m á n y o k ,  A k o m i k u m ,  
a C s o k o n a i - ,  K i s  J á n o s - ,  B e r z s e n y  i-bírálat). 
Elméletének alapjait a németektől tanulta és gyakran 
téves ítéletekre jut velük, de mindig teljes jóhiszeműsé
gen alapulnak ítéletei, őt sem megvesztegetni, sem meg
félemlíteni nem lehetett. Hangoztatja, hogy a költői mű 
megítélésekor a kritikusnak joga van a szerző egyénisé
gét is bevonni a bírálat körébe. Legkitűnőbb kritikai dol
gozata Körner Z r í n y i  c. tragédiájáról szól. Szónoki 
művei közt vannak elképzelt bűnügyi esetekre vonatkozó 
törvényszéki védőbeszédek, országgyűlésen elmondott be
szédek, végül irodalmi tárgyú beszédek. Ez utóbbiak 
közül legnevezetesebbek a Kazinezyról és Berzsenyiről 
szóló emlékbeszédek. A P a r a i n e s i s  életbölcseségre, 
eszményi világnézetre intő szózat. Érzelmes komolyságú, 
nemes pátoszú szónoki műveivel iskolát teremtett Kölesey.

a) Kölcsey Ferenc versei, Olcsó K vt. — Beszédei, Magy. K v t. — 
K ritikái, U. o. — Kölcsey-breviárium 1924.

b) Vértesy Jenő : Kölcsey Ferenc. 1906. —- Szerb A ntal : Kölcsey. 
M inerva 1926. —  Angyal Dávid : Kölcsey Ferenc. Irod .-tört. Füzetek 
16. sz. 1928.

KISFALUDY KÁROLY.

A kérők.
Az I. felvonás jelenéséből.

(Baltafy jön.)
Máli (elébe megy, kezét megcsókolja). Hamar megjött, 

édes atyám.
Baltafy. Meg is izzadtak a szürkék ! De hála az Istennek, 

által estem legnagyobb gondomon. M áli! semmi újságot sem 
látsz rajtam ?

Károly. Háború lesz ?
Baltafy. Elég zavar volt a világban, már békesség legyen — 

aztán úgyis rossz a kezem.
Lidi. Szép paripát vett a bácsi ?
Baltafy. Azt magam nevelek —- feljebb 1
Máli. Karját jobban érzi ?
Baltafy. Igaz — azóta az sem fáj — megmondom te h á t: 

lakodalom lesz ! Mennydörgő-rázta ! Menyasszony van a háznál
Lidi. Kit vesz el édes bácsi ?
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Baltafy. Van-e eszed ? én —
Lidi. Igen^—
Baltafy. Én a hatvan esztendőmmel ? mit gondolsz ? 

(Málira mutat.) Itt áll a menyasszony !
Károly, (magában tűzzel.) Hah! ezt hallani! *—
Baltafy. Máli ! te még nem is örülsz ?
Máli. Örülök uram atyám jó kedvén !
Baltafy. Igazán ! nem tréfa, amit mondottam ; te férjhez 

mégy.
Máli. Nekem is csak kellene arról tudnom.
Baltafy. Megtudod nemsokára.
Máli. Egy kis időt mégis enged édes atyám ?
Baltafy. Egy pillantatot sem ; mindig válogatni ! Egyik 

sem tetszik. Még utóbb úgy jársz, mint a mesében az ember, 
aki egy kertben pálcát akarván vágni, addig keresgélt és válo
gatott, míg egy görcsös bottal meg kellett elégednie.

Máli. Talán csak nem fog kényszeríteni édes atyám ? !
Baltafy. Ha már magad által nem látod szerencsédet, tehát 

köteles vagyok mint jó atya arra kényszeríteni.
Máli. De ha boldogtalan leszek az által ?
Baltafy. Eh ! Minden a szokástól függ. Mikor én pipázni 

tanultam, eleinte émelygős és keserű volt a pipa. Most már 
el sem lehetek nála nélkül.

Lidi. Szép hasonlítás !
Máli. És már annyira terhére volnék kedves atyám, hogy 

erővel ki akarna rajtam adni ?
Baltafy. Egy szó annyi mint száz ! férjhez kell menned ; 

tovább veled nem bajlódom. Soha sincs nyugtom, a kérők szün
telen ostromolnak. Most is a városban minden ember azt kér
dezte : ,,És a kisasszony férjhez ment-e már ?“ és hogy kit vá
lasztottál ? Mennydörgő-rázta ! pedig magam is csak annyit 
tudok, mint más. Nem ! Többet nem engedek, férjhez kell 
menned.

Máli. Mégis -— nemde azt fogadta édes atyám, hogy szabad 
választást enged ?

Baltafy. Válassz ! de menj •—
Máli (hirtelen). Szabad hát szívemet követnem ? Oh édes 

drága kedves atyám !
Baltafy. Válassz bátran, édes leányom, válassz a kettő közül.
Máli. Kettő közül ? — nem értem ?
Baltafy. A kérők közül —
Lidi. De nekem csak sohasem hoz újságot édes bácsi.
Baltafy. Reád is jön a sor -—
Máli. A kérők közül ?
Baltafy. Igen — minden órában vendégeket várok. Báró 

Szélházy úr felkeresett a városban és téged megkért, még ma 
eljön háztűz nézni.
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Károly (félre). Én őt porrá töröm — kihívom -- össze
vágom.

Lidi. Lesz füst a konyhában.
Máli. És hogy jövök ilyen szerencséhez ?
Baltafy. Kérdezd magát — nekem csak azt mondotta, hogy 

el akar venni.
Lidi. Az nem sok — és bácsi mit felelt ?
Baltafy. Hogy vegyen bízvást.
Máli. Még nem is láttam.
Baltafy. Meglátod most.
Máli. Nem is ismérem.
Baltafy. Megismered, ha férjed lesz.
Máli. Akkor már késő ! Hátha öszve sem illünk ?
Baltafy. Miért nem ? A mértéket megüti — huszár is 

lehetne.
Máli. De ha nem szeretem
Baltafy. Az legkevesebb : az megjön utóbb. Hány szegény 

legény fél a katonaságtól és utóbb mégis örömmel szolgál.
Lidi. Az egyiket tudjuk — hát a másik ?
Baltafy. Igaz — mennydörgő rázta ! a másik még a zsebem

ben van. (zsebfét keresi.)
Lidi. Mely könnyen hordozza bácsi a kérőket.
Baltafy. (kihúz egy levelet). Itt van, olvassátok.
Lidi (elkapja) Én, én olvasom ! (Olvas.) „Spectabilis kapi

tány úr !“ Minthogy a házi circumstanclik — úgy hoz-
Baltafy. Hohó ! mint van az ? Károly, olvasd te !
Károly (félre.). Még ezt is! (Elveszi a levelet és olvas.) 

,,Spectabilis kapitány úr ! Minthogy a házi circumstantiák úgy 
hozzák magokkal, hogy a házassági vinculumba lépjek, tehát 
voluntarie szemeimet a spectabilis úr kisasszonyára vetettem ; 
és véle az élet tengerén keresztül navigálni eltökélém. Azért 
humillime jelentem, hogy első szeptemberre praefigáltam a 
terminust, amelyben in persona udvarlására leszek az egész 
úri háznak ; és legottan az oculátát elvégezvén, a matrimoniális 
documentumokat mindjárt solemnisálni és authenticálni fogom. 
Különben úri fávoriba magamat recommendálván, vagyok 
Spectabilis úrnak alázatos szolgája Perföldy Tóbiás Jakab, 
Juris utriusque et Philosophiae Doctor és felesküdt ügyész.“

Baltafy. Hallod leány ?
Lidi. Már ez bájos ömledező levél, mely heves, mely forró 

szerelem lehel ki belőle ! Valóban, Máli, ezen meg kell indulnod.
Baltafy. Hányadik van ma ?
Károly. Első szeptember.
Baltafy. Mennydörgő rázta ! hát ez is eljön — annál jobb —- 

egyszerre mindent elvégezünk f , ,
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X ÉN IÁ K .

„Tatárok Magyarországban.66
Sok haza-puffogatás, ok semmi, de szörnyű magyarság. 

Bundás indulatok : óh be ta tá ri müv ez 1

„Ilka.66
Jambus-e, próza-e, vagy micsodás mű? — Drám a pedig szép ! 

Szép? — Hm ! Győz a m agyar : s tapsra az o ttfen1 elég.

Honvágy.
Sötét olajfák illatos hősében'
Ül a bús vándor, könny ragyog szemében,
S mélyen sóhajtva vissza-visszanéz !
Kedves hazája tűn  fel képzetében,
H ajlékát véli a távol ködében,
S örömreszketve nyúl felé a kéz.

Az esti szellő honnyelvét sugallja,
Szeretti nyájas üdvözlésit hallja 
A szép csalódás szellemajkain ;
Újulva kél a m últnak égi kéje,
S vidám alakként lengedez feléje 
A boldog sejtés fellegszárnyain.

Szülőföldéig terjed lá thatára ,
S békén mosolygva csendes alkonyára 
Édes felejtés karján ringadoz ;
S m int egykor ősi háza szűk körében,
Első vágyási lobbadó hevében 
K önnyült kebellel ifjan álmadoz.

De ah ! sietve tündérképe illan,
Midőn a déli nap halm ára villan,
S dicső felséggel a nagy térre száll 
Fennérzi most, mily messze szép hazája !
S bár i t t  szelídebb ég lehel reája,
A sinlő szív nyugpontra nem talál.

Örök tavasz bár zöldéi i t t  körűle,
O tt a term észet téli gyászra dűle,
S hegy-völgyet zord fagy, zúz, köd, hó tetéz ; 
De o tt szabad I s a gazdaglét öléből,
A földi szépnek büszke lakhelyéből 
Vadon berkére vissza-visszanéz.

Megy a bús vándor sorsa végzetében ;
De él hazája bánatos melyében,
S andalgva meg-megáll minden fokon ; 
Keservit tördelt hangokon kiönti,
Keletről térő felhőket köszönti 
S elszenderül moh-lepte sírokon.

1 T. i. a karzaton.
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Borongva járdái kérkedő vidékin,
A régi nagy kor roppant omladékin,
Hol minden honni hőst előidéz :
Kik te ttik é rt bár nem nyertek magas bért, 
Bér nélkül tu d tak  halni a hazáért :
Azon dicsőkre vissza-visszanéz.

Az élet telje bár gyönyörre inti,
S biztatva ú tjá t friss rózsákkal hinti, 
Kényén röpítve ösztönárjait :
De túllebegve hont esdő reménye,
A külföld minden bájos tünem énye 
Nem oltja lelke csendes vágyait.

Szakaszt is néha kellemes virágot :
Csak félig érez minden boldogságot, 
N yiltában hervad minden élemény ;
Szelíd hűségért lángol indulatja :
Mi i t t  m agát lágy készséggel m u ta tja ,
Múló hab, színlett kegy, csalóka fény.

S tovább-tovább megy, míg a célhoz éré, 
Hol mindaz, m it hajdan fellengve kére, 
Édes valóra létesülni kész ;
Bár a szerencse nyilt ölébe zárja 
S körültündökli a hír csillagárja,
Míg szíve ver, csak vissza-visszanéz.

Zuárd.
Nyargal Zuárd az éjben 
Tajtékzó paripán,
S szelíd érzet szemében, 
Reng a vitéz ölében 
Egy karcsú szép leány. 
Szél kapkod szög hajába, 
Ág és szírt fátyolába.

Vitéz ! mi zúg m ögöttünk? 
Fagy rázza keblemet.
,,A tyád zúdul mögöttünk, 
Átkozza hű szerelmünk,
S hí küzdeni engem et."
Ah, most halál a sorsom ! 
„Ne félj ! segít jó kardom .“

Vitéz ! mi zaj m ögöttünk?
Bú tépi keblemet.
,,B átyád zúdul m ögöttünk 
Gátolni hű szerelmünk 
S hí küzdeni engem et/'
Ah mély börtön lesz sorsom ! 
„Ne félj ! segít jó kardom ."

S fölcseng a kard, s nyugszik
[majd.

A lány zokog s fülel :
Vitéz, legyőzted a bajt?
A fák között ki sóhajt? 
„B átyád , jer hagyjuk el !"
S tovább-tovább vad kéjben 
Nyargal Zuárd az éjben.

S fölcseng a kard, s nyugszik
[majd.

A lány t kétség űzi :
Vitéz, vitéz ne vívj bajt,
A tyám  a sírba sóhajt,
S o tt lelkem üldözi.
S hóként a barna sziklán 
Csügg szótlan hőse karján.

,,A nap kel, m átka nézz föl ! 
Megnyilt az ősi vár !"
De a sötét szemekből 
Zuárdra nem ragyog föl 
Szerelmi báj sugár.
Hideg s holt a szép m átka : 
Lesujtá a ty ja  átka.

Kisfaludy Károly 1788-ban született Téten ( Győr m.). — 
A győri iskola növendéke volt. 1804-ben katonává lett. 1811-ben



főhadnagyi ranggal kilépett a hadseregből. Külföldi bolyongásai 
után 1817-től Pesten lakott 1830-ban bekövetkezett haláláig.

KISFALUDY KAROLY.
A költői műfajok közül legfejlet

lenebb maradt a dráma. Ez érthető is.
A drámai műfaj élete csak tengődés addig, míg a könyv 
lapjairól át nem költözködhetik a színpadra. A magyar 
színészet pedig nagyon nehezen tudott nálunk lábrakapni, 
mert színházat esak élénk művelődési hajlamú, nagyobb 
társadalmi csoportok tudnak fenntartani; ilyenek csak 
németajkú városi polgárságunk körében voltak, ezeknek 
tehát németnyelvű színielőadások kellettek. Kolozsvár jó 
példát adott ugyan a magyar színészet ügyének felkaro
lására, de az ország középponti városában, Pesten, egy
másután buktak meg a magyar színtársulati próbálkozá
sok : a virágzó német színészettel nem tudtak tartósan 
versenyezni. De a Kazinczy nevéhez fűződő szellemi ébre
dés lassanként a nemzeti beesület kérdésének kezdte 
tekinteni a magyar nyelv és irodalom ügyét — a színész
kedés apostoli feladattá, a magyarság szolgálatává lett. 
Hogy azonban egy pesti magyar állandó színház felépül
hessen és létjogosultságot nyerjen, előbb hatásos magyar 
drámairodalomnak kellett megindulnia. Ennek megterem
tése a'KISFALUDY KAROLY nevéhez fűződik, aki külön- 
ben a költészet egyéb műfajaiban is értékes munkásságot 
fejtett ki.

Kisfaludy Károly: Sándornak a leg
fiatalabb testvére volt. Nyugtalan vére 
sok szenvedést okozott neki, de világlátottságát is annak 
köszönhette. Katonatiszt korában is sokfelé megfordult, 
később is több országot be járt; különösen nagy hatást tett 
rá Rées, melynek írói és színészei közül néliánnyal szemé
lyes ismeretségbe is jutott. Színdarabokat kezdett írni s 
Pestre költözése után, 1819 tavaszán, egyik drámáját, a 
T a t á r o k  M a g y a r o r s z á g b a  n-t a székesfehér
vári magyar színtársulat a pesti német színházban olyan 
nagy sikerrel adta elő, hogy Kisfaludy előtt világossá lett

írói fejlődése

A magyar színészet 
hiánya
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további hivatása. Nagy szaporasággal írta ezentúl szín
darabjait ; ezekkel és egyéb munkáival meg vonzó egyéni
ségével vezéri tekintélyt szerzett magának s az egyre 
szaporodó magyar közönség révén Pest irodalmi közép
ponttá kezdett lenni. így szállott át a halhatatlan érdemű 
Kazinczy szerepe Kisfaludy Károlyra, illetőleg az o korai 
halála után arra az írói körre, amely Kisfaludy Károly 
körül csoportosult s amelyből lángelméjével majd Vörös
marty Mihály emelkedik ki. így váltja fel Kazinczy 
német-görög klasszicista költészeti irányát az új nemzedék 
romanticizmusa.

A T a t á r o k ,  meg az utána rögtönözve 
készült I l k a  egészen kezdetleges alkotá

sok ; nem költői értéküknek, hanem liazafiaskodó tár
gyuknak és hangjuknak köszönhették sikerüket; maga 
Kisfaludy állapítja meg ezt egy-egy gúnyos epigrammjá- 
ban. Haladást mutat a S t i b o r  v a j d a ;  a Tatárok 
prózájához s az Ilka rossz jambusaihoz képest ez a darab 
stiláris tekintetben is jóval sikerültebb; fontosabb fejlő
dés az, hogy amazok gyarló német lovagdrámák után
zatai, emitt pedig már Shakespearetől (Lear király) és 
Schillertől (Ármány és Szerelem) igyekszik tanulni; a 
darab nyílt, demokratikus (célzata pedig egyenesen vak
merőségként hat ránk az akkori (1819) közviszonyok 
között. — Legkiválóbb szomorújátéka az I r é n e. A cselek- 
vény háttere Konstantinápoly török kézre jutása. 
II. Mohamed szultán beleszeret egy foglyul esett görög 
leányba, Irénébe. Iréné, noha már jegyese van, nem 
utasítja vissza a szultán szerelmét, mert ennek révén 
sokat segíthet leigázott nemzete sorsán. Mohamed csak
ugyan elfelejtkezik hódító terveiről Iréné oldalán és még 
katonáinak lázongása sem téríti el a szerelmes pihenéstől. 
Hanem, mikor titkon kihallgatva Irénének apjával és 
vőlegényével való beszélgetését, megtudja, hogy a leány 
nem szereti, akkor a hadsereg szemeláttára leszúrja 
Irénét s ismét átalakul Európa ostorává. A tragikus alap
eszme igen jó ; a feldolgozás- és előadásmód is szép 
sikerű; de a tragikum erejét csökkenti az, hogy a leány 
teljes bocsánatot, sőt biztatást nyer apjától és vőlegényé-

Drámái
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tői s így lelke megszabadul a gyötrő tudatnak fele-ter- 
bétől.

A nehézveretu tragédiánál azonban al
kalmasabb volt a vígjáték arra, hogy az éb
redező öntudatú magyarságot a színházba édesgesse. — 
Kisfaludy Károly igazi irodalomtörténeti jelentősége: 
v í g j á t é k í r ó i  m ű k ö d é s e .  Legsikerültebb és leg
ismertebb vígjátékai: K é r ő k ,  P á r t ü t ő k ,  C s a l ó 
d á s o k .  A Kérők-ben Szélházy báró és Perföldy ügyvéd 
felsülésén nevetünk, akik Lidit kérik feleségül Baltafy 
kapitánytól, abban a hitben, hogy ő a vagyonos kapitány 
leánya; pedig Lidi ezt csak azért hitette el velük, hogy 
a kérők haszonlesése kiderüljön s a kapitány leánya, Máli, 
ahhoz mehessen nőül, akit szeretet, i. Károlyhoz, a Lidi 
testvéréhez. Mind a két kérő nevetséges alak, de Perföldy 
nem veszíti el rokonszenvünket és Lidi feleségül is megy 
hozzá. Mind a két kérőben az akkori magyarság egy-egy 
típusát rajzolja meg Kisfaludy; Szélházyban a saját faj
táját lenéző, hazafiatlan mágnást teszi utálatossá, Per- 
földyben pedig a jogászemberek latinos beszédmódját 
figurázza ki, de hazafias érzésükért megbocsát nekik. 
A Pártütők témáját idegenből vette Kisfaludy; ennek a 
darabnak az a jelentősége, hogy a falusi népi elemből áll 
ki a szereplők nagyobb része; de csupa esetlen, együgyű 
emberek képviselik a „nép“ -et. A Csalódások meséje a 
legbonyolultabb; Lombai uradalmi inspektor házasító 
terveinek chaosza gomolyog előttünk, míg végre az egy
máshoz illő párok összekelnek, Lombai pedig valamennyi 
tervével felsül.

Kisfaludy Károly vígjátékai nem remekművek, de 
együttvéve nagyfontosságúak. Bonyodalmuk többnyire 
helyzetkomikumon (személycserén) alapul és a részletekben 
sokhelyt ráismerhetni egyik-másik . német író (főként 
Kotzebue) hatására, — de egészükben, levegőjükben, 
hatásukban egészséges magyarosság jellemzi őket. —  
Az egykorú magyar társadalmi és magánélet alakjait, 
szokásait, eszméit eleven múzeumként őrzik ezek a víg
játékok s a maguk idejében a pesti németek megmagyaro- 
sításának elsőrendű eszközei voltak.

Vígjátékai
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Kisfaludy Károly a költészet többi 
nemében is kitűnt. Ö az első, aki na

gyobb mennyiségben írt sikerült népdalutánzatokat (R á- 
k o s i  s z á n t ó ,  S z ü l ő f ö l d e m  s z é p  h a t á r a ) ;  
szép elégiái: H o n v á g y ,  M o h á c s ;  egyik meghono
sítója ő nálunk a ballada-műfajnak ( Á l m a t l a n  k i 
r á l y ,  K a r á c s o n y é j ,  Z u á r d ) ;  kedves románca 
az E p r é s z l e á n y ;  sikerült költői elbeszélései: B u- 
d a i  h a r c j á t é k ,  S a s t o l l .

Szépprózai művei közt van egy történeti tárgyú, 
értékes hosszabb novella ( T i h a m é r ) ,  komikai életkép
sorozatok (T o 11 a g i J ó n á s ,  S u 1 y o s d i S i m o n ) ,  
apróbb tréfás rajzok.

1822-ben irodalmi zsebkönyvet alapított: az A u r o- 
r á t s haláláig szerkesztette. A Kazinezytól elhajló új 
irodalom művelői ebben adták közre munkáikat, miután 
átestek ezek a szerkesztő szigorú és következetes kritikáján.

Kisfaludy írói szereplése csupán egy évtizednyi időre 
terjed, de hatása jóval tovább tartott s egyik legnagyobb 
tekintélyű irodalmi társaságunk ma is kegyelettel nevezi 
róla magát.

a) Kisfaludy Károly : A kérők, Magy. K vt. — Három egyfelvoná- 
sos drb. U. o. — Versei, Öles. K vt.

b) Bánóczi József: K isfaludy Károly és munkái. 1882. — Bayer 
József : A m agyar drámairodalom története 1897.

Egyéb művei

KATONA JÓZSEF.

A Bánk Bán-ból.
A III .  felvonás 3. jelenetéből. 
Tiborc.

(A királyné) cifra és márványos házakat 
É p ítte t ; és mi — csaknem megfagyunk 
Kunyhónk sövényfalai közt —

Bánk.
Á tkozott !

Tiborc.
Ő csordaszámra ta r tja  gyűlevész 
Szolgáit ! épenséggel m intha minden 
H ajszála egy őrzőt kivánna ; sok 
Meránit, olykor azt hinné az ember, 
Hogy tán  akasztani viszik, úgy körül



Van véve a léh ű tő k tő l; s mi egy 
Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.
Ő táncm ulatságokat ád szüntelen,
Ügy, m intha mindig vagy lakodalm a, vagy 
Keresztelője volna : és nekünk 
Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az 
U tcán élőnkbe bukkanik, mivelhogy 
A tartozás m indjárt eszünkbe ju t.
A jó merániak legszebb lovon 
Ficánkolódnak, — tegnap egy kesely.
Ma szürke, holnap egy fakó : — nekünk 
Feleség- s porontyainkat kell befogni,
H a veszni éhen nem kívánkozunk.
Ők játszanak, zabáinak szüntelen,
Ügy, m intha mindenik tagocska bennök 
Egy-egy gyomorral volna áldva : nékünk 
Kéményeinkről elpusztulnak a 
Gólyák, mivel magunk em észtjük el 
A hulladékot is. Szép földeinkből 
Vadászni berkeket csinálnak, a 
Hová nekünk belépni sem szabad ;
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény 
Hirnlos gyerek m egkívánván, lesújtunk 
Egy rossz galam bfiat, tü s tén t kikötnek :
És aki száz- meg százezert rabol,
B írája lészen annak, ak it a 
Szükség garast rabolni kényszerített.

Bánk.
Hogy úgy van ! —

Tiborc.
Ők monostort, tem plom ot 
Építenek, hol úgy sípolnak, úgy 
Megzengenek, hogy a zarándokok 
Táncolni kénytelenek a sáros utcán : 
Nekünk pedig nincs egy jó köntösünk, 
Melyben m agát az ember egy becses 
Védszent előtt m u ta th a tn á  meg a 
Templomban.

B ánk.
Őh, buzogj vér I csak buzogj !

Tiborc.
Hahogy panaszkodni akarunk, előbb 
Meg kell tanulnunk í r n i ; m ert az ily 
Szegény paraszt az úr elébe nem 
Mehet be többé — úgy rendelte Béla 
Király, s m erániak hasznát veszik —
Hisz összekarmolázná a szegénynek 
Patkója a szép síma padlato t 1 
S ha tán  utolsó fillérünkre egy 
Törvénytudó felírja a panaszt :
Ki írja fel keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa azt. —

Bánk.
Te Isten !
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Tiborc.
El kellene pirulniok,
Midőn ezüst-, arannyal varrt Övék 
Verődnek a lábszáraikra ; m ert 
Véres verejtékünk gyümölcse az;
Lelkemre mondom : egy halo tti fátyolt 
K ötnének inkább a hasokra —  leg- 
Alább csak úgy külsőkép is m utatnák  
A gyászt azon szegény nyom orultakért,
K iket k iállhatatlan sajtolásaikkal 
A sírba döntenek. —

Bánk.
Tűrj békeséggel —

Tiborc.
Tűrj békeséggel, ezt papolta az 
A páturunk is sokszor : boldogok 
A békeségesek, m ert isten fiainak 
H ívatnak — úgyde tömve volt m agának 
A gyomra. Istenem mi haszna? ha 
Szorongat a szegénység : a pokolt 
Nem féljük — a mennyország sem jön oly 
Szép színben a szemünk elébe.

Katona József 1791-ben született Kecskeméten. 1809-től Pesten 
élt. 1820-ban szülővárosának alügyésze, 1826-ban főügyésze lett. 
1830-ban halt meq.

KATONA JÓZSEF.
Kisfaludy Károly és KATONA JÖZSEF kortársak 

voltak s hajlamuk főkép a drámaírás felé vonzotta mind
kettőjüket. De Kisfaludy szerencsésen ki tudta elégíteni 
a közízlést, sőt nevelni is tudta azt s irányadó tekin
télyre emelkedett, — Katona ellenben nehány kisebb 
értékű kísérlet után megírt egy olyan tragédiát, amellyel 
megelőzte korát s ezért nem is tudott hatni vele kor
társaira ; elvesztette önbizalmát, Pestről elvonult vidékre, 
meghalt csalódottan s csak az utókor szolgáltatott igaz
ságot a félreismert, nagytehetségű drámaíró emlékének.

Katona József, egy kecskeméti 
takácsmester fia, jogi tanulmányait 

Pesten végezte s le is tette az ügyvédi vizsgát, — de e 
jogászi évek alatt egyrészt buzgón olvasta a nevezetesebb 
történetírók műveit az egyetemi könyvtárban, másrészt 
szenvedélyes érdeklődést tanúsított a gyermekkorát élő 
magyar színészet ügye iránt. Álnév alatt maga is színész-

A Bánk bán keletke
zése és sorsa
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kedett, azonkívül német minták alapján magyar szín
darabokat is csinált, hogy ily módon is segítségére legyen 
a magyar színpad úttörőinek. Iöl4-ben a kolozsvári 
dráma-pályázatra írta meg és küldte el B á n k  B á n  
című eredeti tragédiáját s izgatottan várta a pályázat 
eredményét. Hiteles értesülést azonban sohasem kapott 
erről s voltaképpen máig sem tudhatni biztosan, vájjon 
a Bánk bán egyáltalában eljutott-e a pályabírákhoz ; csak 
annyi bizonyos, hogy teljesen ismeretlen maradt. Katona 
a kudarcon okulva, gyökeresen átdolgozta müvét s elő 
akarta adatni, de a cenzúra nem engedte. 1820-ban ki
nyomatta, de így sem tudott vele figyelmet ébreszteni. 
Csak később, mikor Katona már nem élt (1834), érezte 
meg a darab értékét egy kitűnő, képzett színészünk: 
Egressy Gábor — s a Bánk bán csakhamar diadalmenet
ben vonult be az irodalomba; ma sem ismerünk nála 
komolyabb értékű magyar tragédiát.

Tehát, hogy az irodalom fogalma voltaképpen „vi
szony-fogalom“ , ezt alig lehetne meggyőzőbb példával 
igazolni, mint a B á n k  b á n-nal. Katona megalkotta 
művét, de ez a mű — minthogy sem kéziratos pályamű
ként, sem nyomtatásban nem tudta betölteni hivatását, 
azaz nem tudott viszonyt létesíteni az író és a közönség 
között — : két évtizeden át annyit ért, mintha szerzője 
meg sem írta volna. Később azonban a színpad révén 
olyan hatásos közvetítést végzett egy költői lángelme és 
egy nemzet közszelleme között, hogy fájdalommal kell 
rágondolnunk azokra az el nem készült remekművekre, 
amelyeket az országos népszerűség melege — ha hama
rabb érkezik — sár jász lőtt volna ki Katona leikéből.

A Bánk bán cselekvénye, melynek 
magvát Bonfini művéből vette Katona, 
a következő: Bánk, az ország nádora, II. Endre király 
távolléte idején, hivatalos kőrútjából titkon visszatérve, 
megtudja, hogy feleségének, Melindának, elcsábítására 
tör a király öccse: Ottó herceg és hogy a nemesek közt 
Petur bán összeesküvést sző a királyné ellen, mert ez a maga 
meráni fajtáját dédelgeti a magyarok rovására. Míg Bánk 
lovagias hűsége megakadályozza az összeesküvést és így

A Bánk bán 
tartalma
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megmenti a királyné életét, azalatt férji becsületét be
szennyezte Ottó aljas, gyáva gaztette. A jelek azt a meg
győződést keltik Bánkban, hogy Ottó merényletének a 
királyné az értelmi szerzője. Szörnyű küzdelmet vív 
lelkében egymással a bosszúvágy és a tör vény tisztelet, 
mely utóbbi őreá, a nádorra, mindenkinél inkább kötelező. 
El is akar megtörtén távozni a megtébolyodott Melindá
val, de a királyné visszaparanesolja Bánkot, sőt a négy- 
szemközti szóváltás dühében tőrt is emel rá — ezzel a 
tőrrel szúrja le aztán a királynét a felbőszült Bánk. 
Peturék erről nem tudva, nyílt támadással törnek a 
királyné életére, de a hazaérkező király katonái leverik 
őket. Bánk eleinte jogosnak érzi tettét, de aztán egyre 
jobban megliasonlik önmagával, mikor hallja, hogy a 
haldokló Petur megátkozta azt, aki orgyilkos módjára 
ölte meg a királynét és hogy a kalandor Biberach szintén 
halála órájában eskü alatt vallotta, hogy a királyné sem
mit sem tudott előre Ottó gaztettéről. A magyar urak közül 
senki sem méltatja Bánkot arra, hogy megvívjon vele; 
közben Melindát megölte a felbújtott csőeselék s most 
előhozzák a holttestét. Bánk teljesen ki van forgatva ön
magából : ő, a törvény legfőbb őre, gyilkosságra veteme
dett; ő, a lovag, nőt gyilkolt meg s ami a legmenthetet
lenebb : hamis gyanú alapján; felesége előbb buja me
rényletnek, azután szörnyű halálnak lett áldozatává s 
most még fia életéért is méltán retteghet a királyné
gyilkossá züllött apa . . . Oly teljes a Bánk lelki összetört- 
sége, hogy külső, törvényes büntetésre nem is kerül sor; 
„a büntetés már ennek irgalom“ volna.

A Bánk bán-ban mesteri jellemző
erő nyilatkozik. A tapasztalatlan Melinda, 

a dacos, ellenzéki Petur, a panaszos jobbágy Tiborc: 
átlátszó jellemek, típusok. De a királynő és Bánk jelleme 
már bonyolultan egyéni; Katona jellemrajzoló módja 
itt Shakespeare művészetére emlékeztet. A családi és 
nemzeti sérelem kettős motívuma is művészi összetett
séget ad a koncepciónak. A stílus nem csínoskodó, jam- 
busai nem hibátlanok, de a maga egészében csupa erő és 
zordon drámaiasság, mely nem olvasás közben, hanem

A Bánk bán 
méltatása
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a színpadon érvényesül igazán. Hatását felfedeztetése 
korszakában az is erősítette, hogy a közönség az idegen 
dinasztia zsarnokságának politikai motívumát egyre al
kalomszerűbbnek kezdte érezni.

a) K atona József : Bánk-bán. Magy. K vt.
b) Arany János : B ánk-bán-tanulm ányok. (Arany prózai dóig.). — 

Gyulai Pál : K atona J. és Bánk bánja. 1883. — Beöthy Zsolt : A trag i
kum 1885. — Rákosi Jenő : A tragikum  1886. —■ Alexander B ernát : 
Shakespeare és K atona József. A Kisf. Társ.-Évlapjai 1903. — Tolnai 
Vilmos : Gertrudis. Bpesti Szemle 1918.

ÖSSZEFOGLALÁS.
Az előbbi korszakokéhoz képest a megújhodás korá

nak magyar irodalma gazdag szétterebélyesedést mutat. 
Valami csodálatos, gondviselésszerű módon egyidejűleg 
jutott magyar irodalmi friss táplálékhoz — részint köny
vek, részint már folyóiratok révén is — a franeiás művelt
ségű előkelők zártkörű csoportja, a latinos iskolázott
sági köznemesség népesebb társadalmi osztálya, a néme- 
tes érzelmességnek főleg nőkből álló olvasótábora és a 
minél itthoniasabb világnézetű, parlagibb ízlésű emberek
nek vegyes összetételű, de számra nézve legnagyobb fele- 
kezete. A XIX. század első negyedében pedig megtörtént 
a gátak egymásba szakadása, a rész-irodalmak közös 
nevezőre jutása. Ez utóbbi nagyjelentőségű eredményt 
főleg két tényező hozta lé tre : az egyik a Kazinczy bámu
latos erélyű, céltudatos izgató és szervező tevékenysége, 
bár az ő költői alkotó ereje éppen nem volt elsőrendű; a 
másik a kiváló tehetségű költők egész sora, akik meg 
elméleti téren sokszor voltak széthúzok, egyoldalúak, de 
alkotó talentumukkal önkéntelenül is áttörték egy-egy 
irodalmi irány korlátáit.

Világirodalmi szempontból a nyugateurópai eszme- és 
ízlésáramlatokkal való szép párhuzamosság jellemzi ekkori 
költészetünket is. A nyugati irodalmakban ez a kor a 
klasszicizmus fokozatos meghátrálását mutatja az el
következendő diadalmas romantieizmus elől, de ez utóbbi
nak egyelőre még csak az átmeneti, kezdeti korszaka 
valósult meg, az ú. n. p r e r o m a n t i k a .  Ugyanez a

Zzigmond F . : A magyar irodalom története I. 19
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folyamat ment végbe nálunk is. Hogy csak jelesebb 
íróinkat vegyük számításba: Kisfaludy Sándor a maga 
középkor-kultuszával, népies ritmusával és az elméleti 
szabályok megvetésével valamennyi kortársa közt a leg- 
romantikusabb, de azért mégis csak preromantikus ő is, 
mert érzéketlen maradt az igazi magyar romanticizmus 
egyik legfőbb eszmei vonása irán t: a demokratikus hala
dás iránt. Berzsenyi és Kölesey mélabúja szintén roman
tikus anyajegy, mely különös érdekességet ad költészetük 
klasszikái körvonalú arcának. Csokonai egyéniségének fő
varázsát meg éppen a kedves tarkaság adja meg, mely a 
debreceni vaskosság és a rokokó-kecsesség mellett a 
rousseaui és bürgeri romantikus bánatot is megszólaltatja. 
Maga Kazinczy is átmeneti lelkiségű író : Horatius mel
lett Goethe a bálványa, Bácsmegyei-jében Werther-után- 
zatot dolgozott át s a g r a m m a t i k a  tekintélyét sok
kal hevesebben támadta, mintsem egy igazi klasszicis
tának szabad volna. Kisfaludy Károly és Katona József 
művein pedig majdnem egészen úrrá lesz a romantikus 
látásmód.

A megújhodás kora így válik zökkenő nélküli lép
csőjévé a következő korszaknak, amely a romantikus 
ízlést politikai liberálizmussal és főként tüzes nemzeti 
érzéssel párosítva, néhány elsőrendű költői lángelme által 
megteremti egész irodalmunk legnagyszerűbb félszázadát.
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