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ELŐSZÓ.

Az V. osztályos magyar tankönyv megírásánál az 
volt a fő törekvésem, hogy tanulságos, hasznos, az iro
dalmi tudást elmélyítő könyvet adjak a magyar tanuló
ifjúság kezébe.

Könyvem új nyomokon jár. Ezért nehány felvilágosító 
megjegyzést bocsátók előre.

Az eddigi V. osztályos retorikából kevés hasznot 
merített a tanuló és a tanár egyaránt. A tanuló sok olyan 
formális ismerethez jutott, melyet igyekezett minél hama
rább elfelejteni. Voltaképen azt sem tudta, hogy mi is a 
rendeltetése ennek a tárgynak. A tanárt is eddigi tan
könyveink inkább gátolták, mint segítették abban a törek
vésében, hogy ezen a fokon is irodalmat tanítson. A magyar 
egyházi hatóságok kitüntető megbízása ösztönzött arra, 
hogy az V. osztály számára olyan irodalmi olvasókönyvet 
szerkesszek, mely a tanuló irodalmi tudását elmélyítse, 
érdeklődési körét tágítsa s a tanárnak módot adjon 
arra, hogy szeretettel és elmélyedéssel taníthassa az iro
dalmat ezen a fokon is.

A retorika feladata — felfogásom szerint — a prózai 
irodalmat olyan teljességben szemléltetni, mint amilyen 
részletes áttekintést ad a VI.-os poétika a költői irodalomról. 
Csak ilyen alapvetés után tudja a VII. és a VIII. osztály 
a fejlődés szempontjából eredményesen rendszerezni e két 
osztály nyújtotta gazdag anyagot. Ennek megfelelően tan
könyvem egészen új rendszerrel s felerészben eddig fel 
nem használt olvasmányi anyaggal próbálkozik a retoriká
nak élénkebb vérkeringést adni. Eddigi retorikáink a prózai 
irodalmat igen szegényesen mutatták be. Beérték egy pár 
leírással, történeti elbeszéléssel, nehány szónoki beszéddel 
meg értekezéssel. Ezeket is szemmelláthatólag csak azért 
mutatták be, hogy retorikai fejtegetéseik támasztó pontjául
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szolgáljanak. A retorika kedvéért teljesen elhanyagolták 
az irodalmi szempontot, vagy legalább is kellőképen nem 
domborították ki. Felosztásuk is teljesen tudománytalan 
és hasznavehetetlen volt. Nehezen lehetne megokolni, hogy 
a retorikában miért tanítottuk először a leírást, utána pedig 
a történetírást ? Mi az az értekezés tulajdonképen s hogy 
kerül melléje a szónoki beszéd? Hol van itt az egységes 
szempont, mely e négyfajta prózát úgy kapcsolja egybe, 
hogy a tanuló mindig lássa, mit és miért tanul ? Meg
okoltnak tartottam tehát letérni az eddigi retorikák kimélyí
tett útjáról és friss csapást vágni.

Három körét állítom fel a prózának : I. szónoki prózát, 
II. tudományos prózát, III. szépprózát. Az élőszóbeliség 
megelőzte az írásbeliséget, ezért előre helyezem a szónoki 
prózát. Két faját mutatom be : a szónoki beszédet és az 
írott szónoklatot. Az utóbbi átmenetül szolgál a II. rész
hez : a tudományos prózához. Ez a régi tartalmatlan érte
kezés helyét pótolja és megkísérli, hogy a tanuló a tudo
mányról, annak beláthatatlan köréről s az egyes tudomány
ágakról is olyan alapfogalmat szerezzen, melyet később 
olvasmányai révén tartalmasíthat. Hol végezzük el ezt, 
ha nem a prózát tárgyaló retorika körében ? E fejezet 
nehézségét megkönnyítem azzal, hogy a tudományos pró
zának három, egymástól élesen elváló körét mutatom be 
(bölcseleti, természettudományi, történeti próza). Nem akar 
ez tudományos felosztás lenni, csak alkalom arra, hogy 
sok olyan ismeretet nyújthassunk a tanulónak, amelyet 
eddig elhanyagoltunk. A tudományos prózától a történeti 
prózán át könnyű az átmenet a III. fejezethez : a szép
prózához. Itt a novella és a regény kerül bemutatásra, 
ami igen alkalmasan előkészíti és átvezeti a tanulót a 
következő év költői olvasmányaira.

Úgy érzem, hogy e felosztás alapján a próza egész 
birodalma áttekinthető. Nem vitatom a tökéletességét, de 
alkalmasnak és világosnak találtam a cél érdekében az 
V. osztályos tanuló számára.

Az olvasmányi anyagot nem részletezem, itt köny
vem maga helyett beszél. Feladatomat megnövelte az a 
parancsoló szükség, hogy a tanulót ettől az osztálytól 
kezdve rendszeresen be kell vezetni a világirodalomba is. 
Ezt eddig csak a poétika oldotta meg nehány szemel
vénnyel. E szempontot miért mellőzzük a prózai irodalom
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bán, ahol szintén rengeteg az az ismeretanyag, amely 
mellett elsíklani nem lehet, ha irodalmi műveltségre ko
molyan törekszünk? Az olvasmányi anyag körét az is 
növelte, hogy a klasszikus prózát szintén szemléltetnem 
kellett. Ugyan hol fogja ezt megismerni a tanuló, mikor 
középiskoláinkban a klasszikus tanulmányok oly szomorúan 
összezsugorodtak ?

A tárgyalási módszert maguk az olvasmányok meg
adják. Terjedelmük és könnyűségük lehetővé teszi a sok 
olvasást és a könnyű feldolgozást. Retorikai fejtegetésekkel 
nem zavarom őket ; még a látszatát is kerülni akartam 
annak, hogy bárki is retorikai szemléltető példáknak tekintse. 
Az elméleti részben adom a szükséges retorikai ismereteket, 
jóval rövidebbre fogva a régi retorikáknál s mellőzve a 
szerkesztéstant, melynek lényeges pontjait a IV. osztályos 
tankönyvem kimeríti. Ugyancsak az elméleti részben átte
kintés céljából az olvasókönyv irodalmi anyagát röviden 
összegezem.

Nagy munka, nagy feladat, komoly és lelkiismeretes 
dolog hárul tehát az V. osztályra. Szeretném, ha kiérzenék 
könyvemből, hogy ezekkel az igen komoly olvasmányokkal 
az élet komoly feladataira akarom figyelmeztetni a tanulót. 
Nagy szüksége van a jövőnek, hogy a mai ifjúság a mun
kában komollyá edződjék. Ezt a célt szolgálja a retorika, 
mikor érdeklődést ébreszt és szeretetet hint el lelkében 
az irodalom iránt, mely forrása a nemes és tartalmas 
életnek, sokszor rugója is a tetteinknek.

Hálás köszönetet mondok ezen a helyen is Dr. Rajka 
László barátomnak, ki nehéz munkámban tanácsaival és 
útbaigazító észrevételeivel támogatott.

Könyvemet igen t. kartársaim szeretetébe és szíves 
figyelmébe ajánlom. Megjegyzéseiket köszönettel fogadom.

Cluj—Kolozsvár, 1923. év hamvazó szerdáján.

Dr. György Lajos.





Bevezetés.
(Célkitűzés.)

Irodalmi nevelés.

Az alsó négy osztályban szert teltünk némi irodalmi 
ismeretekre. Leraktuk az alapzatot, melyre felhúzhatjuk az 
oldalfalakat s majd végül betetőzhetjük irodalmi művelt
ségünket.

Ezzel az évvel tanulmányainknak egy új szakasza 
következik. Szükséges, hogy öntudatosan dolgozzunk s 
világosan lássuk a célt, amely felé törekednünk kell. Csak 
a cél ismerése biztosíthatja az eredményt.

Néhány gondolatot jegyzek le tehát azok számára, 
akik szeretnek gondolkodni arról, hogy mit tanulnak és 
miért tanulják?
*

Az V. osztályban prózai írásműveket fogunk olvasni. 
A róla szóló tanulmányt retorikának nevezzük. A klasszikus 
ókorban a retorikának tágabb köre volt : magában foglalta 
a stilisztikát is. E kettőt egynek tekintette s egy néven 
retorikának nevezte. Egy studium ez most is, csakhogy két 
oldala van. Egyrészt gondolkodni, másrészt beszélni tanít. 
Az olvasás is gondolkodás s az írás is beszéd.

Gondolkodni és beszélni : nem lehetne rövidebben . 
és mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanu
lásunk célját. Ezért a retorika, mely gondolkodni, s a 
stilisztika, amely beszélni tanít, voltakép egy tudomány" 
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Elválhatatlanok, mint a test és lélek. A gondolat a lélek, 
a kifejezés a test.

Igaza van Buffonnak : a stílus maga az ember ; hű 
tükre az ember gondolkodásának, erényeiben és gyenge
ségeiben egyaránt.

Először elárulja a gondolkodás gazdagságát vagy 
szegénységét. A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek 
több szava van, több ismerete van. Sőt, akinek több szava 
van egy dologra, több gondolata is van róla. így van a 
szólásokkal is. A szólás átöröklött, megcsontosodott gon
dolatkapcsolás, azaz szókapcsolás. Kőépítő szekrényed
ben vannak kockák is ; kockákból is kirakhatsz oszlopokat, 
falakat : de mekkora könnyebbség, hogy oszlopaid is 
vannak ! Lelked építőszekrényében kockák a szavak, 
oszlopok a szólások. Mennél több oszlopod van, annál 
gazdagabb vagy, annál könnyebb lesz mondataidat meg
építened. De mást is jelentenek neked a szólások : kincset 
jelentenek, kincses örökséget. Apáidtól örökölted őket, 
apáid gondolkodásmódját örökölted velök. Örököse vagy 
őseid szellemi kincseinek és rajtad a sor megőrizni őket. 
Ismerj meg idegen nyelvet is, hogy jobban gondolkodhass 
a magadén. De csak a magadén gondolkodjál, ha azt 
nem akarod, hogy gondolkodásod roskatag legyen, mint 
a felemás kövekből épített ház. A saját köveidet gyújtsd, 
a magad bányáiból : e bányák nemzeted nagy költőinek 
művei. így gazdagodik a stílusod, s ez fontos, mert a 
stílus gazdagsága a gondolat gazdagsága.

S másodszor : a stílus helyessége a gondolat he
lyessége. A stílus elárulja a gondolat egészségét vagy 
betegségét. A stílus testhez álló ruhája a gondolatnak, s 
a test semmi fogyatkozását sem takarhatja el. Minden 
rossz mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondo
latra látni. Görbe hüvelyben nincs egyenes kard. A stílus
hibák gyűjteménye : nyomorék gondolatok kórháza. A 
főmondattalan mondat olyan, mint a láb nélküli ember. 
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Egy felemás mondalszerkezet olyan, mint egy kificamodott 
tag. E kórháznak megvannak a maga félrebeszélő őrültjei 
s eszméletlenei: az érthetetlenségek, gallimathiások.A sti
liszta szerény, mint Mikes. Ne akarjunk többet mondani, 
mint amennyit gondoltunk, mert mondatunk beteg lesz. 
Minden gondolatunkat külön mondatban fejezzük ki : az 
összenőtt ikrek ritkán egészségesek. Ne mondj semmit 
kétszer : a pleonazmus gondolathiányt árul el ; ami haszon
talan, az káros. Némely mondat olyan, mint a túlságos 
kövérségben szenvedő ember : alig bírja önnön felesleges 
zsírját. Az ép gondolat egyenesen megy célja felé s nem 
tántorog, mint a részeg ember. Ha stílust tanulunk, gon
dolkodásunkat fegyelmezzük : a stílus gondolkodásunk 
fegyelmezettségének fokát árulja el.

S harmadszor elárulja gondolkodásunk elevenségét 
is. Aluszékony embernek a stílusa is aluszékony. Mi teszi 
a szellem elevenségét ? A gondolatok könnyed és szabad 
társulása. Szellemes népnek szellemes a nyelve, szellemes 
embernek szellemes a stílusa. Az ilyen stílus a lélek 
eleven mozgásának eredménye, a hallgató vagy olvasó 
lelkét is eleven mozgásba hozza. S a lélek ily mozgása 
a legnemesebb élvezet. Az egészséges lélek, épúgy, mint 
az egészséges test, mozogni kíván : futni, dolgozni, látni. 
Egy kiváló költőt vagy írót olvasva, lelked a költő leikével 
együtt fut, lát és dolgozik. De csak akkor, ha követni 
tudod a költőt, elképzeled metaforáit, megérted célzásait : 
máskülönben olyan vagy, mint a vak ember a legszebb 
vidékeken.

íme stilisztikád három főrésze a nyelvkincsről és a 
stílus tulajdonságairól : a szabatosságról és az elevenség
ről, amiben a többi mind benne van.

Mindezek a dolgok a stilisztikát alapvető tanul
mányává teszik a művészetnek — de első sorban alap
vető tanulmánya marad az életnek. Az ember gondolkodó 
és beszélő lény és egész élete gondolkodásból és beszéd-
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bői áll. Az ember szavakkal gondolkodik és szavakkal 
cselekszik. A művelt ember gondolatokkal küzd, szavakkal 
csatázik. A leghatalmasabb fegyver a gondolat és a szó. 
A természet az oroszlánnak karmát, az elefántnak agyarát, 
az egyszarvúnak szarvát, a méhnek fulánkját adta : az 
embernek gondolatát és szavát. Élesítsd e fegyvereidet, 
hogy megállhass az élet harcában ; mert az élet harc, s 
az „erős megállja.“

íme a stílus olyan eszköz, melyet nem nélkülözhetsz 
egy egyszerű levél megírásánál, egyszerű történet elbeszé
lésénél, egy egyszerű kérdés megvilágításánál sem, sem 
pedig akkor, ha akaratodat érvényesíteni s valakit vala
mire rábírni akarsz. De egy levél még egyszerű feladat 
elé állít : gondolataid készen állanak hozzá ; s ha egysze
rűen és érthetően leírod őket, jól végezted dolgodat. De 
már a retorikai olvasmányaid bonyolultabb gondolatok 
közé visznek; pedig csak ezekből nyersz igazi fogalmat 
a gondolat és a szó szerepéről az életben. Itt már tökéle
tesen a megtörtént életben vagy, nem a Toldi kedves, 
költött világában ; nem mesét olvasol. Komoly, magvas, 
nehéz dolgokat hallasz, amilyenekkel a nagyok foglalkoz
nak, nem mulatságból, hanem kötelességből ; érezned kell, 
hogy az élet felé közeledsz. Érezned kell, hogy majdan 
rád is azok a nagy feladatok hárulnak, melyeket retorikád 
legalább kicsiben sejtetni akar veled : politika, tudomány, 

történet.
1. Politika : retorikád első részében ezzel fogsz fog

lalkozni. A politikát úgy fogd fel, hogy az egy emberi 
társaság jövőjének előkészítése. Ilyen értelemben minden 
szónok politikus, mert a szónokot kiváltképpen a jövő 
érdekli. Még pedig nemcsak a saját jövője. A szónoknak 
terve van s ezt embertársaival el akarja hitetni. A szónok
lás tudománya: a rábeszélés tudománya. Könnyű belát
nod, mily fontos e tudomány az életre. A görögöknél, a 
rómaiaknál ez volt az élet iskolája. De a szó hatalma
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azóta sem csökkent, mert a szóval a gondolat harcolt; s 
van-e hatalmasabb a gondolatnál ? De jegyezd meg : csak 
a jó gondolat harcolhat jó szóval. Be tudsz-e bizonyítani 
valamit, ami nem igaz? Csak gyenge elméjüeknek. Rá 
tudsz-e bírni valamire, ami nem helyes ? Csak gyenge 
jellemüeket. Az igazi szónok nem gyenge elméjű, nem 
gyenge jellemű hallgatóra számit. Nagy szónok nem lehet 
hamis ügy szónoka : tudatosan soha. A jó szónok első 
sorban igaz ember: vir bonus dicendi peritus — mint a 
rómaiak mondták. Rossz gondolatból nem eredhet jó szó. 
Hol találsz annyi nemes gondolatot, emelkedett érzést, 
mint a nagy szónokokban : Kölcseyben, Eötvösben ? Kit 
ne ragadna rokonszenvre egy Kossuth rajongó lelkesedése, 
egy Deák józan komolysága? Ezért a nagy szónokok 
olvasása nagy erkölcsi haszonnal is jár. Van egy másik 
mellékterméke is. A nagy szónokokat olvasva, olyasmit 
tanulsz, ami az intelligens ember életére okvetlen szük
séges : megtanulod a politikai alapfogalmakat, melyek nél
kül hírlapodat sem fogod megérthetni. De tovább megyek : 
a legnagyobb szónokok a legnagyobb emberek voltak s 
olvasva beszédeiket, megismered a legnagyobb embereket, 
így domborodik ki szavaikból előjted nemzeted három 
nagy embere : Széchenyi, Kossuth, Deák. Nem ismerheted 
meg őket: gyermek vagy még ahhoz; de sejteni kezded 
alakjaik félelmetes nagyságát s óriási árnyékuk beesik 
tanuló-szobádba. Még tovább I Zrínyitől politikai röpiratot 
olvasol (ez is szónoki mű), amilyent százat és ezret fogsz 
olvasni az életben s hogy megértsd őket, kell egyet olvas
nod az iskolában. Viszont az emlékbeszédek : Kölcsey, 
Eötvös, Gyulai művei, a nemzetek életének szellemi alap
jait sejtetik meg veled.

Intelligens ember manap is alig kerüli ki, hogy meg 
ne kelljen olykor ragadnia a nyilvános szó fegyverét. Hogy 
ez ne egészen szokatlanul történjék : természetesen csak 
gyakorlattal érheted el s e gyakorlatra olykor már az iskolai
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élet is alkalmat nyújt. De a nagy szónokok megértése fog 
csak megóvni attól, hogy gyermekes és nevetséges fegy
vereket ne használj : cifra, de életlen fakardot vagy goromba, 
nemtelen husángokat. Itt tanulhatod meg, hogy ami több 
a kelleténél, az kevesebb a kelleténél, s ami nemtelen, az 
hatástalan vagy visszás hatású. Minden felesleges szó : 
egy lépés az unalom felé ; a sértő szó még annál is rosz- 
szabb. A szónoklat az élet eszköze s komoly, mint maga 
az élet.

2. Tudomány : az emberi gondolatoknak egy másik 
világa, amelybe retorikád vezet. A tudomány tárgya az 
örök jelen, a természet örök törvényei. Amikor a tudós 
az örökké jelenvaló törvényeket keresi, megfigyelheted a 
gondolkodás folyamatát.

Tudni akarsz? Tanulj meg látni! Minden ismeretedet 
kivülről kaptad : semmi sincs lelkedben, ami nem volt 
meg előbb érzékeidben. De látni az állat is tud s keveset 
tudnál, ha nem tudnád a látottakat általánosítani. Az 
indukció oly művelet, melyet ezerszer is végzel naponként 
öntudatlanul. Két jelenséget sokszor láttál egymásután : 
következtetni fogod, hogy azok ezután is követik egymást, 
mint a villámot a dörgés. S ezen az egyszerű következ
tetésen nyugszik minden fizikai tudomány. De a mate
matikában másféle következtetéseket gyakorolsz ; ott ele
mezni tanulsz : megkeresni, egy tételben milyen más tételek 
foglaltatnak benne. Ez a dedukció. De jól vigyázz : ezzel 
nem tanulhatsz újat, hanem csak meglevő tudásodat rész
letezed, mintegy házkutatást tartasz ismereteid közt. Mind
azáltal a dedukció a legnagyobb mértékben szükséges: 
nélküle ismereteid kihasználatlan, öntudatlan szunnyadná
nak lelkedben. Gyakorlása feltétlen észélesítő. Az indukció 
és dedukció együtt alkotják okoskodásunkat. Aki helyesen 
használja őket : logikus ember. Te egész gimnáziumi pályá
don, az első osztályos nyelvtantól a nyolcadikos logikáig, 
tanulod őket helyesen használni. Ez mind retorikai feladat :
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gondolkodni tanulás ; s az ötödik osztályos retorika tudomá
nyos prózai olvasmányainak elemzése tesz tudatossá róla.

3. Történet: ez is tudomány, csakhogy a múltra vonat
kozó tudomány. A nemzet, melynek nem volna történelme, 
olyan lenne, mint a gyermek, aki ma nem tudja, mi történt 
vele tegnap. Az emberi öntudat alapja az emlékezet ; a 
nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Testemben egy 
parányi sincs abból az anyagból, amiből hét évvel előbb 
voltam • de ugyanaz vagyok, mert emlékezem. Epígy : ma 
senki sem él azokból, akik 200 éve éltek e hazában, de 
ugyanaz a nép vagyunk, mert emlékezünk. A jelent csak 
a múltból lehet megérteni : a jövőt csak a műit alapján 
felépíteni. E multat, mint alapot, meg kell ismerned és 
megismered a történelem-órán, a latin-órán s másutt. De 
a retorika-órán magát, a múlt megőrzésének a módját 
ismered meg s a történetíró műhelyébe tekintesz bele. 
Mikor műveit elemzed, látni fogod, honnan vette adatait ? 
hogy győződött meg igazságukról ? hogy válogatta ki ? 
hogy rendezte el?

Mindent nem lehet és nem érdemes megjegyezni. 
Meg kell találnod az eseményekben a fontosat : s a fontos 
az ok. Annál jelentősebb egy esemény, mennél több más 
eseményt hozott létre. Egy esemény, mely magában áll : 
mintha nem is történt volna. S az események okait kutatni 
annyi, mint az élet gépezetét tanulmányozni. Az élet fogas
kerekeit és erő átvivő szíjait. A történetíró eléd tárván az 
emberi tettek belső rugóit, emberismeretedet is fejleszti, 
így lesz a történet az élet mestere.

Íme mily sokfelé ágazik, mily sokféle gyümölcsöt 
terem a retorika hatalmas fája. De legnagyobb haszna 
mindig egy marad: hogy gondolkodni és beszélni tanít. 
Ez a tanulmány minden látszat ellenére is nem a könyvek, 
hanem az élet tanulmánya : nem is tanulmány, hanem 
nevelődés, edződés az életre. Mint az ókorban • ma is 
egyetlen, legfőbb, leghasznosabb. S legélvezetesebb is.
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Mert mi lenne élvezetesebb, mint érezni, hogy napról- 
napra több ember leszel, használhatóbb, képesebb gondol
kodni, kifejezni gondolataidat, megérteni, élvezni a máso
két, jobb is és erősebb : vir bonus dicendi peritus.

Végül a retorikád arról is gondoskodik, hogy ne csak 
az értelmed tartalmasodjék, lelked gyarapodjék, hanem 
szíved is találja meg a maga gyönyörűségét. Sok tudással 
kell megjárnod az életet, elmédet alaposan ki kell csiszol
nod, de jó, ha pihenő óráidban gyönyörűséggel tudsz el
merülni nemcsak a valóságban, hanem a költő teremtő kép
zeletének színes világában is. Művelt ember akarsz lenni : 
egy pillanatig sem zárhatod el lelkedet a benyomások elől, 
melyekkel a költői remekművek felszántják és megterméke
nyítik a te fogékonyságodat. Es nem is szabad úgy távoznod 
az iskolából, hogy magadra légy hagyatva, mert ingadozó 
ízlésed könnyen eltévelyedik ama rengeteg olvasmány 
között, hol több az értéktelen, mint az értékes, több ami 
rombol, mint ami épít. Hogy élvezettel tudd olvasni a 
széppróza körébe tartozó költői remekműveket is, biztos 
támogatót kell szerezned, s megtalálod ezt saját magadban, 
ha szilárddá és tudatossá edzed az ízlésedet. Tudnod 
kell, mit olvass el majd, hogy irodalmi műveltségedben 
hézagok ne tátongjanak s mi az a művészi érték, amely
hez szabnod kell a követeléseidet. .Különben a silány 
holmit sokra értékeled s a gyémánt ragyogását sem látod 
meg. Még most nem olvashatsz el mindent: sem.időd, 
sem képességed azt meg nem engedi. De ha a helyes 
útmutatást megkapod s kellemes szórakozást és nemes 
hangulatot keresve, tudod, hol találod meg azt, — hálásan 
kell majd érett ésszel visszagondolnod retorikai tanul
mányaidra és az iskoládra, mely azt akarja, hogy lélekben 
és szívben egész ember váljék belőled.

(Babits Mihály után.)



I. RÉSZ.

OLVASMÁNYOK.





I. SZÓNOKI PRÓZA.

Szónok az az egyén, ki a nyilvánosság elé lép s az 
élőszó közvetlen erejével igyekszik hallgatóságát valamiről 
meggyőzni, szívét megindítani, akaratát tettre sarkalni. 
Szembetűnő célja a rábeszélés. Ezt csak úgy éri el, ha 
tartalmilag értékes és formailag művészi színvonalon álló 
beszédet mond. Az ilyen beszédet a közönséges beszédtől 
a „szónoki“ jelzővel szokás megkülönböztetni.

Az élőszóbeliség jellemző, de nem kizárólagos vonása. 
Az írást is felhasználhatjuk rábeszélő célunk érdekében. 
A szónoki prózának tehát két fejezete van: 1. szónoki 
beszéd, 2. írott szónoklat.

1. Szónoki beszéd.

Az élet bőségesen szolgáltat alkalmat szónoklásra. 
A szólásszabadság az egyéni szabadság egyik feltétele 
s ez ma a tisztesség határain belül korlátlan.

Különösen fontos szerepe van a beszédnek az állami 
életben, az országgyűléseken, hol a nemzet képviselői a 
haza javát szolgáló intézkedésekről tanácskoznak (politikai 
beszéd). A modern igazságszolgáltatás módot ad arra, 
hogy a bíróság előtt a bűnöst vádolhassuk, s ha ártatlan, 
védelmünkbe vehessük (törvényszéki beszéd). A pap a 
szószékről Istennek tetsző, erkölcsös, hitbuzgó életre buz
dítja híveit (egyházi beszéd). Az egyesületek, társulatok, 
akadémiák elhunyt tagjaikról beszéddel emlékeznek meg s 
mintaképül állítják a hallgatóság elé a tartalmas élet mun
kásságát (akadémiai beszéd). Talán el sem lehetne sorolni 
azt a sok kisebb-nagyobb alkalmat, ahonnan a beszéd 
nem hiányozhatik. Hiszen csak egy nagyobbszabású tár
sas összejövetelről is elmaradhatatlan a felköszöntő (al
kalmi beszéd).

Dr. György Lajos : Irodalmi olvasókönyv. 2
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A közéletben szereplő művelt embernek tehát bizo
nyos szónoki készségre feltétlenül szert kell tennie. Még 
világosabb lesz a szónoki beszéd fontossága, ha történeti 
fejlődésében ismerkedünk meg vele.

A) Politikai (parlamenti) beszéd.

Ókor.

a) Görög szónoklat.

Szónoklat csak teljes függetlenségben élő népnél 
fejlődhet, hol az egyes polgárnak is beleszólása van a 
közügyek intézésébe.

Az alkotmányos föltételek az ókor két legműveltebb 
népénél, a görögöknél és rómaiaknál, teljes mértékben 
megvoltak. Ezért náluk a szónoklat a virágzásnak oly 
magas fokát éri el, hogy később is mintaképül szolgál.

A görögöknél a szónoklat már a legrégibb időben 
virágzott. Művészivé azonban csak az V. századtól kezdve 
emelkedik, főkép Athénben. Itt megvolt a teljes szólás
szabadság: az athéni nép minden ügyét nyilvánosan, a 
népgyülés előtt intézte el, azonkívül érzéke is volt a szép 
beszéd iránt.

A régi korból legjelesebb szónokuk Solon, a törvény
hozó ; a perzsa háborúk korában nevezetes volt Themis- 
tokles és Aristides. A peloponnesosi háborúk alatt Perikies 
tűnt ki; híres az a beszéde, melyet 431-ben a háborúban 
elesett hősök emlékére rendezett ünnepen mondott Athén 
nagyságáról. A makedón uralom kezdetén Demosthenes 
vált ki : minden idők legnagyobb politikai szónoka.

Demosthenes második filippikája.

1. Történeti előzmények.

Az összes görög államok az V. század közepétől kezdve a hege
móniáért folytatott küzdelemben egyrészt kimerültek, másrészt egymást 
annyira meggyűlölték, hogy egységes nemzeti fellépésre képtelenek
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voltak. E küzdelmek alatt a hatalmas Makedonia uralkodói Görögország 
elfoglalását tűzték ki maguknak célul. Ezzel az eszmével lépett trónra 
II. Fülöp (360—336 Kr. e.) Valódi tervét oly ügyesen tudta leplezni, 
hogy’ a görögség nagy része eleinte igaz jótevőjét látta benne. Csak 
egy ember volt, aki Fülöp tervein keresztül látott s azoknak teljes ere
jével ellenállott : Demosthenes. Ellene dörögte Demosthenes a hatalmas 
filippikáit : a Fülöp elleni beszédeit.

Első filippikáját 351-ben mondotta. Ebben élénk színekkel ecsetelte 
Fülöp ravasz politikáját.

Beszédének azonban kevés eredménye volt. Fülöp mind jobban 
erősödött, kivetette hálóját a peloponnesosi államokra is. Demosthenes 
vezetése alatt ekkor egy athéni követség ment ezen államokhoz, hogy 
felvilágosítsa őket Fülöp veszedelmes terveiről.

De megjelentek Athénben Fülöp követei is, hogy kifejezzék 
neheztelésüket ama rágalmakért, melyeket a Demosthenes-féle szónokok 
Fülöpre szórnak.

Ekkor (344-ben) tartotta Demosthenes a népgyülés előtt második 
filippikáját.

2. A beszéd.

Valahányszor csak, athéni férfiak, Fülöp békebontó, 
erőszakos tetteiről folyik itt a szó, azt látom, hogy a mi 
érdekeinkre vonatkozó beszédek igazságosak és ember
ségesek. A Fülöp-vádlók mindig szükséges dolgokat han
goztatnák, de történni úgyszólván semmi sem történik, 
amire szükség volna, még olyan sem, ami miatt ezeket 
a beszédeket érdemes volna végig hallgatni. Ámbár min
den hódítónak tettekkel s nem beszédekkel kell útját 
állani, mégis mi szónokok, félve a ti neheztelésetektől, 
csak azt soroljuk el töviről-hegyire, hogy ő mily szörnyű 
dolgokat cselekszik. Ti pedig, kik most itt vagytok, nagyon 
jól tudjátok, hogyan kell beszélni, hogyan kell a más 
beszédjét értelmezni, jobban mint Fülöp, de hogy mostani 
fondorlatainak útját vágjátok, arra teljesen gyávák vagytok.

Nos ha ti még most is élégnek tartjátok csak szóno
kolni, hogy nektek van igazatok, úgy az nagyon könnyen 
megy, nem jár fáradsággal. De ha azt akarjuk, hogy 
mostani helyzetünk megjavuljon, hogy a baj észrevétlenül

2* 



tovább ne harapózzék s hogy ne állíthasson elő oly hatal
mas sereget, mellyel szembeszállni képtelenek lennénk, 
akkor mind a szónoknak, mind a hallgatónak azt kell 
néznie : mi a legjobb, mi a legüdvösebb, nem pedig azt, 
mi a legkönnyebb, mi a legkellemesebb.

Ha akad még ember, athéni férfiak, ki nyugodtan 
tudja nézni, mily nagy, hatalmas úrrá lett Fülöp s hiszi, 
hogy ez bajt nem hozhat hazánkra : nagyon csodálkozom 
s arra kérlek valamennyiteket, hallgassatok meg, miért 
félek én épen az ellenkezőtől s miért tartom ellenségünk
nek Fülöpöt. Hallgassatok meg, hogyha talán én látom 
jobban előre a jövendőt, nekem higyjetek, ha pedig azt 
hiszitek, hogy azok, kik nyugodt bizalommal tekintenek 
Fülöpre, akkor azokhoz csatlakozzatok.

Íme tehát, athéni férfiak, én így okoskodom: Mit is 
kerített hatalmába először Fülöp a békekötés után ? Pylaet 
s a phokisi ügyeket. Nos aztán ? Mit csinált ezekkel ? 
Azt, ami Thebaenek vált a hasznára, nem pedig a mi 
hazánknak. S miért épen azt? Azért, mert véleményem 
szerint ő nagyravágyását s uralmának megnagyobbítását 
tartja szem előtt, nem pedig a békét, a nyugalmat, az 
igazságot. Nagyon jól tudja, hogy a mi hazánknak, a mi 
jellemünknek nem Ígérhet olyant, melynél fogva ti a maga
tok hasznáért elárulnátok a többi görögöket. Ellenkezőleg 
ti, az igazságot tartva szem előtt s kerülve a vele járó 
gyalázatot, egész ellenkezőleg , cselekednétek : ha ilyesmit 
akarna tenni, mint nyilt ellenséggel állnátok vele szemben. 
A thébaiakról ellenben föltette, ami már be is teljesedett, 
hogyha megkapják a magukét, egyebekben szabad kezet 
engednek neki s nemcsak nem állják útját, de még fegy
vert is fognak mellette, ha kívánja. Most meg a messene- 
belieknek, argosiaknak kedveskedik ebben a hiszemben. 
Ez rátok nézve, athéni férfiak, a legnagyobb dicséret, mert 
e tettével azt erősítette meg, hogy csak ti vagytok egy
magatok, kik semmi kincsért fel nem áldoznátok a görög-
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séghez való ragaszkodásotokat. S ha nemcsak a jelent nézi, 
hanem a multat is tekintetbe veszi, úgy nagyon helyesen 
ítélt rólatok, de helyesen ítélt az argivokról és a thebaiakról is.

Tudja, hogy ezek csak a saját hasznukat tekintik s 
nem törődnek a görögség közös érdekével- Gondolta, hogy 
ha titeket választ, csak az igaz ügyben lesztek barátai, 
míg azok kapzsi tervei kivitelénél munkatársai lesznek. 
Ezért választotta azokat akkor is, meg most is helyettetek.

Mindent tüzetesen megvizsgálva, az tűnik ki, hogy 
valamennyi tette mind államunk ellen irányul. S erre most 
már némi kényszerűség is hajtja. Gondolkozzatok csak. 
Uralkodni akar s egyedül bennetek látja ennek akadályát. 
Már régóta jogtalankodik s ezt ő maga érzi legjobban ; 
mert csak a tőletek elvett birtokai biztosítják számára a 
többieket is. Ezért van résen, ezért áll lesben és hizeleg 
a mi rovásunkra a thebaiaknak és peleponnesosi hívei
nek, kikről fölteszi, hogy a jelennel kapzsiságuk miatt 
megelégesznek, a jövővel pedig ostobaságuk miatt semmit 
sem törődnek.

Én, istenemre, nyíltan, minden titkolódzás nélkül el
mondtam nektek, az igazságot. Nem haszontalan szó
szaporítás miatt, hanem azért, mert tudom, hogyha most 
nem is, később majd fogtok ti még Fülöp tettei miatt 
búsulni. Látom, hogy a veszedelem egyre közeleg s bár 
szeretném, ha gyanúm alaptalan volna, félek, már nagyon 
is közel van. S ha majd egyáltalában nem lehet az ese
ményeket figyelmen kívül hagynotok, ha majd nemcsak 
úgy halljátok tőlem vagy másvalakitől, hanem saját szeme
tekkel is fogjátok látni, hogy ez mind ellenetek irányul, 
akkor, tudom, nagyon, de nagyon fogtok haragudni.

Emlékeztetésül ez most elegendő, de Isten mentsen, 
hogy, amiket mondtam, azok pontosan be is teljesedjenek, 
mert senkinek sem óhajtom vesztét, még ha megérdemli 
is, ha az valamennyiünk bünhődését és pusztulását vonná 
maga után. (Földi József fordítása.)
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A jobb érzelmű hazafiakat Fülöp folytonos terjeszkedése mindin
kább meggyőzte Demosthenes szavainak igazságáról. Még jobban föl
nyitotta a nép szemét Fülöp újabb harcias föllépése, midőn Athén 
utolsó gyarmatát is elfoglalással fenyegette. Ekkor (341) mondotta 
Demosthenes a harmadik filippikáját, melyet a görög szabadság hattyú
dalának szoktak nevezni. E beszéd hatása alatt Athén mégegyszer 
fölemelkedett fásultságából, de Chaironeiánál Görögország szabadsága 
sírba szállott (338).

Demosthenes (384—322) a világtörténelemnek egyik legtiszteletre
méltóbb embere volt. Tervszerűen készült az államférfim pályára. Előbb 
sokat tanult, azután gyakorlatilag képezte magát. Első fellépése kudarccal 
végződött. Szervi nehézségeit (dadogás) azonban legyőzte. Vasszor
galmával és törhetetlen akaraterejével megmutatta, hogy nincs a ter
mészetben akadály, mit emberi ész, erő és kitartás le nem küzdhetne. 
Olyan kiváló szónok lett, hogy nemcsak kortársait multa felül, hanem 
örök időkre utolérhetetlen mintaképe lett a szónokoknak.

Demosthenesnek 33 beszéde maradt ránk. Ezekben a becsület és 
igazság harcosaként áll előttünk. Ekesszóló művészetén kívül foltnélküli 
becsülete és önzetlen hazaszeretete az, ami az utókor tiszteletét és 
bámulatát megszerezte számára. Benne is láthatjuk, amit minden 
nagy' szónoknál tapasztalhatunk : nem elég a művészi rátermettség, 
szükséges a nemes, tiszta jellem is.

A makedón uralom után a görög szónoklat elveszítette talaját, 
a szabadságot, s Demosthenes után rohamosan hanyatlik.

b) Római szónoklat.

A rómaiak állami életében szintén megvoltak a szó
noklat fejlődésének föltételei. Gyakorlására a nyilvános 
élet (senatus, népgyülés) bőséges alkalmat szolgáltatott. 
Bizonyos szónoki ügyességet mindenkitől elvártak. Ezért 
a római oktatásnak legfontosabb tárgya a retorika volt. 
Ebben is, mint sok egyébben, a rómaiaknak a görögök 
voltak a tanítómesterei.

A legnagyobb római szónok Marcus Tullius Cicero 
volt : az egész óvilágnak Demosthenes mellett legragyo
góbb szónoka.
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Cicero Catilina elleni beszédeiből.
(Részlet az első beszédből.)

1. Történelmi előzmények.
Lucius Sergius Catilina (108—62) a római köztársaság vége felé 

élt. Előkelő családból származott, igen tehetséges férfiú volt. Tehetségét 
azonban rosszra fordította. Óriási vagyont harácsolt össze, de azt 
könnyelmű életével el is pazarolta. Mindenképen szerette volna a con
suli méltóságot megszerezni. A 63. évi választáskor azonban ettől el
esett, mert Cicerót és Antoniust választották meg consullá. Elhatározta, 
hogy a consulság elnyerése végett a forradalomtól sem riad vissza. 
Alávaló emberekkel szövetkezett és félfegyverkezett a haza ellen. 
Cicero azonban az összeesküvésnek minden részletéről pontosan érte
sült. Mikor a kézzelfogható bizonyítékok kezében voltak, nov. 8-ra 
gyűlésre hívta össze a senatust Juppiter Stator templomába. Felszólította 
a jelenlevő Catilinát, hogy hagyja el önként a várost. Ebből a beszédé
ből valók az alábbi részletek :

2. A beszéd.

Ugyan meddig fogsz még visszaélni, Calilina, a mi 
türelmünkkel ?' Meddig fog még őrjöngésed velünk játékot 
űzni ? Féktelen vakmerőséged meddig fog még bennünket 
ingerelni? Nem rendített-e meg a Palatium2 éjjeli őrsége, 
a városban elhelyezett őrjáratok, nem a békés polgárok 
összesereglése, ennek a tanácsgyülésnek fölötte megerősí
tett helye, nem az itt jelenlevő férfiak arckifejezése és 
tekintete? Nem látod, hogy terveid napfényre jutottak? 
Nem veszed észre, hogy összeesküvésed már el van fojtva 
azáltal, hogy azt mindannyian tudjuk ? Azt hiszed, van 
közöttünk egy is, aki ne tudná, hogy mit csináltál a múlt,

1 Latinul: Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra? 
valamint az alábbi: 0 tempora, o mores ! Micsoda idők, micsoda erköl
csök ! — szállóigévé vált.

2 Palatium Róma városának egyik halma ; ennek északkeleti 
lejtőjén állott Juppiter Stator temploma.
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mit az azelőtti éjjelen, hol voltál, kiket hívtál össze, miféle 
terveket szőttél? Micsoda idők, micsoda erkölcsök! A 
senatus tudja, a consul látja ezeket és ez az ember mégis 
él ! Sőt nemcsak él, még a senatusba is eljön, résztvesz 
az állami tanácskozásban, kiszemel és kijelöl közülünk 
egyeseket a halálra. Mi bátor férfiak pedig azt hisszük, 
hogy eleget tettünk a köztársaságért, ha annak őrjöngése 
és fegyverei elől kitérünk. Már rég meg kellett volna téged, 
Catilina, ölni a consul parancsára és rád hárítani azt a 
veszedelmet, amelyet miellenünk forraltál. Fájdalom, csak 
a múltban uralkodott ebben a köztársaságban az a dicsé
retes szokás, hogy a bátor férfiak a veszedelmes polgárt 
keményebb büntetéssel sújtották, mint a legelkeseredettebb 
külsőellenséget. A senatus már hozott ellened, Catilina, 
szigorú és kemény határozatot, nem hiányzik tehát a köz
társaság határozata, sem ennek a gyülekezetnek felhatal
mazása; csak mi, nyíltan kimondom, mi consulok nem 
teljesítjük kötelességünket.

Van ugyan olyan senatusi határozatunk, de csak 
írásban, a levéltárban’ jól elrejtve, amely alapján téged, 
Catilina, rögtön meg kellett volna ölni. Es te mégis élsz, 
élsz, nem azért, hogy felhagyj vakmerőségeddel, hanem 
hogy megátalkodjál benne. Elnéző akarok lenni, egybe
gyűlt atyák, de azért nem szeretném, ha ily veszedelmes 
helyzetben gondatlannak tartanának. Azonban kénytelen 
vagyok magamat tétlenséggel és tehetetlenséggel vádolni. 
Itáliában, Etruriának szorosaiban1 táborozik már a római 
nép ellensége, napról-napra nő ezek száma, naponkint 
látjuk ennek a tábornak vezérét és az egész ellenség fejét 
a város falain belül, sőt még a senatusban is, amint a 
köztársaság belső romlásán töri a fejét. Ha én téged, 
Catilina, most azonnal elfogatnálak és megöletnélek, akkor

1 Itt táborozott az a sereg, melynek vezére C, Manlius volt, 
Catilina legbizalmasabb cinkostársa,
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a jóérzelmű hazafiak inkább azt fogják mondani, hogy 
későn, nemhogy kegyetlenül cselekedtem. De én erre, 
amit már régen meg kellett volna tennem, bizonyos okok
ból még nem tudom magamat elhatározni. Akkor fognak 
majd megölni téged, mikor már nem akad egyetlen egy 
gonosz, elvetemült és hozzád teljesen hasonló ember, aki 
be ne látná, hogy mindez jogosan történt. Amíg lesz em
ber, aki téged védeni mer, élni fogsz, még pedig úgy, 
ahogy most élsz, féken tartva nagyszámú őreim által, hogy 
semmit se tehess a köztársaság ellen. Sok szem és fül 
ügyel majd és vigyáz rád, amint eddig is tették, anélkül, 
hogy te azt észre vennéd.

Ugyan mire vársz még ezután, Catilina, ha már 
gonosz terveidet sem az éjjel nem fedheti el homályával, 
sem a magánház falai nem tudják magukba tartani össze
esküvő szavaidat? Mi lesz akkor, ha minden kiderül és 
napfényre jut? Változtasd meg gonosz^zándékodat, fogadd 
meg tanácsomat, ne gondolj többé a gyilkolásra és a 
gyújtogatásokra. Mindenünnen körül vagy véve, a napnál 
világosabbak előttünk a te terveid.

Semmit sem cselekszel, semmit sem tervezel, semmit 
sem gondolsz, amiről én nemcsak hogy tudomást ne 
szereznék, hanem amit egészen részletesen meg ne tudnék.

*Ep ez okból, Catilina, menj oda, ahová indultál, 
hagyd el valahára a várost, a kapuk tárva-nyitva vannak, 
távozzál ! Vidd el magaddal cinkosaidat is, ha nem is 
mind, de minél többet ; hadd tisztuljon a város ! Már azzal 
is nagy félelemtől szabadítasz meg engemet, ha köztem 
és közted a város fala lesz. Köztünk tovább már nem 
élhetsz ; ezt nem tűröm, nem tűrhetem, nem fogom tűrni ! 
Mivel én azt, amit először kellett volna tenni és amihez 
ennek a hivatalnak joga van és ami őseink eljárásának 
is megfelel, még nem merem megtenni, ennélfogva ahhoz 
fogok nyúlni, ami a szigorúság tekintetében enyhébb 
ugyan, de a közügy érdekében hasznosabb. Mert ha én
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téged megöletnélek, itt maradna a köztársaságban az össze
esküvőknek nagy csoportja ; de ha eltávoznál, amire már 
régen kérlek, akkor a város megszabadulna a söpredék 
népségtől, veszedelmes társaidtól is. Mi az, Catilina, talán 
habozol azt megtenni az én parancsomra, amit már-már 
önként megtettél ? En, a consul, parancsolom neked, a 
haza ellenségének, hogy távozzál a városból Kérded : a 
számkivetésbe? Nem parancsolom, de ha tőlem tanácsot 
kérsz : ajánlom.

És most kérünk téged, Juppiter, akit Romulus a város 
építésével egy időben avatott fel védőjének és akit mi 
ezen város oltalmazójának nevezünk, tartsd távol ezt és 
ennek társait oltáraidtól és szentélyeidtől, a város épületeitől 
és falaitól, továbbá valamennyi pölgár életétől és vagyonától, 
és sújtsd örök büntetéssel a haza és a polgárok ellen
ségeit, Itália zsarolóit, akik egymással istentelen szövet
ségben egyesültek. ,

(Osztie József fordítása,)
E beszéd után Catilina eltávozik Rómából. Másnap nov. 9-én, 

Cicero a második beszédében, a fórumon ezt a néppel tudatja. Dec. 
3-án harmadik beszédében ugyancsak a fórumon tudomásukra hozza, 
hogy Catilina cinkostársait elfogatta. Dec. 5-én a senatus ülésen *M. 
Porcius Cato azt indítványozza, hogy büntessék halállal az összeesküvő
ket. Cicero negyedik beszédében pártolta ezt az indítványt s a senatus 
határozatát végre is hajtotta. Catilinát ekkor társai cserben hagyták- 
Antonius consul 62-ben ezeket is szétverte, maga Catilina is elesett. 
Cicero tiszteletére a nép örömében, hogy a hazát a polgárháborútól 
megmentette, ünnepet rendezett és a haza megmentőjének (pater 
patriae) nevezte.

M Tullius Cicero élete (106—43) a római köztársaság utolsó 
századára esik. Tevékeny résztvett a közéletben s nagy szolgálatokat 
tett hazájának. A politikában azonban nem volt szerencséje. Két ízben 
is száműzték s halálát is az okozta.

Szónoki hírnevét á siciliakat zsaroló Verres ellen mondott beszé
deivel alapította meg. Legnagyobb sikerét a Catilina ellen tartott beszé
deivel (Catilináriák) aratta. Julius Caesar halála után az örökét bitorló 
Antonius ellen 14 beszédet mondott (Filippikák). E beszédei okozták 
a vesztét : Antonius üldözőbe vette s megölette.
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57 beszéde maradt ránk. Megkapóan tükröződik bennük a haza
szeretete s az igazságért*való lelkesülése. A ragyogó előadásnak s a 
nyelvbeli kifejezés szabatosságának még eddig fölül nem rfiult mestere. 
Az újkor minden kiváló szónoka tanult tőle.

Középkor.
A római ékesszólás virágzó korszaka Ciceróval be

zárul. Nemsokára a szabad köztársaságot felváltja a csá
szárság s ezzel együtt megszűnik a gondolatnyilvánítás 
szabadsága.

A római szellem elmúltával a pohtikai szónoklat 
több mint ezer esztendőre sírba száll. A középkor hosszú 
évszázadai nagy történelmi forrongások s átalakulások 
ideje volt. Természetesen nem virágozhatott a politikai 
szónoklat. Az alkalmas talajt csak az újkor állami 
berendezkedése teremti meg.

Újkor.
Az állami törekvések a középkor végétől fogva Európa 

legtöbb országában az abszolutizmusra irányultak. Leg
korábban Franciaország fejlesztette ki a XVII. században 
s követte őt ebben a többi európai állam. Mikor az ab
szolutizmus Franciaországban épen a diadalát ülte, ugyan
akkor Anglia az 1649. évi forradalomban megteremti a nép
képviseleti, a parlamentáris kormányformát. Ez a példa azon
ban csak a XV111. század vége felé kezdi késztetni a népeket 
hasonló berendezkedésekre. A XIX. században a rendi 
alkotmány mindenütt megbukik s a népképviselet lép a 
helyére. Az új alapokra helyezkedett állami életben megint 
szóhoz jut a politikai, a parlamenti szónok.

A politikai szónoklat virágzása minden népnél a 
múlt századra esik. A legújabb korban a különböző 
népek mintegy száz esetben módosították alkotmá
nyukat. A parlamenti beszédek ma már egész könyv
tárakat töltenek meg. Mivel a parlamenti tárgyalások a 
közélet minden mozzanatára kiterjednek s mivel a hírlap
irodalom is óriási módon föllendült, a parlamenti szónoklat 
a legteljesebb mértékben leköti a figyelmet.
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a) Angolok.

A politikai szónoklat az újkorban az angoloknál fej
lődik ki először a XVII. században. A forradalmi időknek leg
kiválóbb szónoka Cromwell (Kromuel) Olivér(1599—1658:) 
Államférfiul működésével Anglia Jengeri hatalmát és nagy
hatalmi állását megszilárdította. 0 mondotta az első kiváló 
politikai beszédeket a szabad angol parlamentben.

Előnyösen hatott az angol politikai szónoklatra, hogy 
1772 óta a parlament ülései nyilvánosak lettek, a sajtó
szabadságot törvények biztosították (1688., 1763.), továbbá 
az a körülmény, hogy e beszédek általában a szabadság 
eszméjét terjesztették.

Á XVIII. századból négy fényes szónoki tehetség 
emléke él még ma is az angol köztudatban. Id. Pitt, 
Chatham grófja (1708—1778), egyike volt a legnagyobb 
angol államférfiaknak. Anglia politikáját ő terelte a világ
uralom útjára. Nagy sikerei és fényes szónoki tehetsége 
miatt a nép valósággal bálványozta.

Fia ifj. Pitt (1759—1806) hasonlóképen kiváló szónok 
és államférfiúi tehetség volt. Fox Károly^1749—1806) 
egyike a legnagyobb parlamenti szónokoknak s a 
legjelentékenyebb politikusnak, kit az angol történelem 
felmutat. Kortársa és jó barátja volt Bürke Edmund (1729— 
1797.) Hatalmas szónoki tehetségével szegény fiú létére 
Anglia egyik vezetőjévé küzdötte fel magát.

A XIX. században Anglia a parlamenti szónokok 
hosszú és tekintélyes sorával dicsekedik. Köztük legki
válóbbak: Palmerston (Palmersztn) Henrik (1784—1865.) 
Anglia külügyi politikáját nagy hozzáértéssel vezette. Támo
gatta azokat a népeket, kik 1848—49-ben a szabadságukért 
küzdöttek. 0 Connel Dániel (1775—1847) ír politikus szóval 
és írásban soEaTkuzdött elnyomott honfitársai érdekében. 
— Kitűnő államférfi és kitűnő szónok volt Maculay (Mekkole) 
Tamás (1800—1859*. Valahányszor a parlamentben fel
szólalt, megtelt a ház ; oly kitüntetés, mely az angol par
lamentben nem mindenkinek jut részül. Cobden (Kobd’n) 
Richard (1804—1865) parlamenti szónoklataiban . ered
ményesen küzdött a szabad kereskedelmi eszmék mellett.

A legújabb korból három angol szónok nevét érde
mes megjegyezni : Disraeli (Dizréli) Benjámin (Lord Bea- 
consfield=Biknszfield) Angliának egyil^ legügyesebb állam-
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el. — 2. Gladstone (Gleddszt’n)Vílmos (1809—1898) a XIX. 
század angol történelmének legnagyobb alakja. 62 évig 
működött Anglia parlamentjében. 3. Loyd George (Lajd 
Dzordzs) Dávid (sz. 1863.) 1890. óta szerepel az angol 
parlamentben. A mostani világeseményeknek egyik fontos 
tényezője és irányítója.

b) Franciák.

A franciáknál a politikai szónoklat a XVIII. század 
végén, a forradalmi időkben, indul fejlődésnek. Ennek az 
időnek három nagyhatású szónoka volt : Mirabeau, Danton 
és Robspierre.

Mirabeau beszéde a rendkívüli adó érdekében

1. Történeti előzmények.
‘ A XVIII. század végén kitört francia forradalmat rendkívüli pénz

ügyi zavarok előzték meg- A király, XVI. Lajos, mindent megkísérlem, 
hogy az államot e zavaros helyzetből kimentse. Meghítta pénzügy
miniszternek Neckert, aki többek közt egy rendkívüli, egyszersminden
korra fizetendő adót akart kivetni, mely alól csak a napszámosokat és 
a szegényebb sorsuakat mentették volna fel. E reformtervet 1789-ben 
elő is terjesztette a nemzetgyűlésnek. Minthogy az adó igen nagy volt 
és a nemeseket is nagy mértékben terhelte volna, heves ellenzői akad
tak. Ekkor lépett a szószékre Mirabeau.

t

2. A beszéd.

Nem akarom azon titkos s talán saját magunk előtt 
is ismeretlen indító okokat nyomozgatni, melyek alapján 
nekünk botorul hátrálást sugallanak ép azon pillanatban, 
midőn egy nagyszerű áldozat küszöbén állunk, melynek 
nem leszen hatása, ha most elhalasztjuk vagy ha nem 
fakad valóságos önmegadásból. Azoknak, kik talán már 
megbarátkoztak a közkötelezettség megszegésének gon
dolatával, mert a rendkívüli áldozatoktól, az iszonyú
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adótól tartanak, — azoknak mondom, hiszen mi egyéb 
a bukás, mint a legkegyetlenebb, leggonoszabb, legigaz
talanabb, leggyászosabb adó? Barátaim figyelmezzenek 
egy szavamra, egyetlenegy szóra.

Két százados zsákmánylás és rablás ásták meg azt 
az örvényt, amely immár tátong, hogy az országot elnyelje; 
ezen borzasztó örvényt be kell tölteni. íme itt van a francia 
birtokosok lajstroma. Válasszunk a leggazdagabbak között, 
hogy minél kevesebb polgári áldozzunk fel, de válasz- 
szunk ; mert nem szükséges-e egy kis számnak végvesze
delme, hogy a néptömeg megmentessék? íme ezen két 
ezer nemesnek van annyija, mennyi a deficit pótlására 
szükséges : állítsuk helyre a finánciákban a rendet ; a 
békét és boldogságot az országban, áldozzuk fel őket 
könyörtelenül, vessük le őket -az örvénybe s az majd 
becsukódik... Önök iszonyodva hátrálnak... S nem látják-e, 
kishitüek, hogy midőn a bukást törvényesítik, vagy midőn 
— ami még gyalázatosabb — elkerülhetetlenné teszik a 
bukást, anélkül, hogy célt érnének — hogy akkor még 
ezerszer bűnösebb cselekedettel szennyezik be magokat, 
és — megfoghatatlan dolog ! — amily bűnös, oly haszon
talan cselekményekkel : holott amaz iszonyú áldozat leg
alább eltüntetné a deficitet. Vagy azt hiszik, hogy mert 
nem fizetnek, azért már nem is tartoznak semmivel ? Azt 
hiszik, hogy az az ezer, az a millió ember, kik e rémü- 
letes explozió vagy ellencsapásai által mindent elveszíte
nek, mi életöknek gyönyörűségét s talán egyetlen biztosí
tékát tette, nyugodtan engedi, hogy önök élvezzék e bűntett 
hasznát? Vájjon bizonyosak-e önök; hogy ennyi kenyér 
nélkül maradott ember békén engedi önöket élvezni azokat 
az ételeket, melyeknek sem számát, sem finomságát nem 
akarták lejebb szállítani? Nem, önök el fognak veszni, 
és azon általános veszedelemben, melyet nem iszonyodtak 
felidézni, vesztett becsületük árán sem fogják gyalázatos 
élvezeteiket tovább folytatni.
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íme, ide fogunk jutni . . . Hazafiságról, s hazafiság 
tüzéről, a hazafiságra buzdításról hallok szavalni. Ah ! ne 
gyalázzák meg a hazának s a hazafiságnak nevét. Mintha 
bizony rendkívüli nagylelkűség volna az, ha feláldozzuk 
jövedelmünknek egy részét, hogy egész birtokunkat meg
mentsük ! Hiszen ez nem egyéb egyszerű számvetésnél ! 
Igen, én a legközönségesebb okosságra, a mindennapi 
bölcseségre, a kézzelfogható érdekre hivatkozom. Én azt 
mondom önöknek: önök belesodródnak az általános bu
kásba, s magok vannak első sorban érdekelve azon áldo
zatnál, melyet a kormány önöktől kíván.

Szavazzák meg ezen rendkívüli adót, s bár volna 
ez elégséges ! Szavazzák meg, mert lehetetlen kétséges- 
kedniök az adónak szükséges volta iránt. Szavazzák meg, 
mert a közügyek nem tűrnek halasztást, s mert mi fele
lősek vagyunk minden késedelemért. Óvakodjanak halasz
tást kívánni: a szerencsétlenség nem ad. Ma a bukás, 
a gyalázatos bukás van előttünk : azzal fenyeget, hogy 
megemészt bennünket, birtokainkat, becsületünket, — és 
önök tanácskoznak !

(Szalag László fordítása.)

E beszéd döntő hatású volt az adójavaslat elfogadására. Mira- 
beaut e naptól fogva — egy kortárs -szava szerint — kiváló lénynek 
tekintették ; nem volt többé versenytársa Mindenki elismerte, hogy ő 
a szónoklás utolérhetetlen mestere.

Híres szónoka még a forradalmi időknek Danton (1759— 
1794), kinek nagy része volt a királyság megbuktatásában és Robespiere 
(1758—1794), aki alatt a rémuralom tetőpontját érte el.

A XIX. században az alkotmányos élet rendkívüli élénk menete 
Franciaországban a kiváló politikai szónokok hosszú sorát termelte. 
Legismertebb nevek : Lamartine Alfonz (1790—1869), ki első sorban 
költő volt, de mint szónok is hírnévre tett szert- A Sztáray magyar grófi 
családdal rokonságban álló Montalembert Károlyt (1810—1870) fényes 
szónoki tehetsége révén a maga korában Európaszerte ismerték. Szintén 
kiváló szónoka volt Franciaországnak Gambetta (1838—1882) miniszter
elnök, ki az 1870—71. német-francia háború alatt kifejtett emberfeletti 
hazafias munkájával a franciák előtt halhatatlanná tette a nevét. Thiers



32

Lajos (1797—1877) köztársasági elnök szónoki tehetségével fenyes 
diadalokat aratott a francia parlamentben. Legnagyobb érdeme, hogy 
az 1871. háború után hazája pénzügyeit gyorsan rendbeszedte.

c) Németek.

A német politikai szónoklatnak csak a XIX. század 
óta van története, mióta virágzásának feltételeit a német 
nemzeti egység kialakulásában megkapta.

Legkiválóbb parlamenti szónokuk Bismarck Ottó her
ceg volt (1815—1898): a német birodalom megalapítója. 
Századának legpraktikusabb politikusa, hazájának legna
gyobb reformátora.

Hírneves német szónokok még Caprivi Leó gróf 
(1831—1899) miniszterelnök és a birodalmi kancellárság
ban Bismarck utóda ; továbbá a tüzes szónoklataival nagy 
tekintélyre emelkedett Richter Jenő és a német szociál
demokrácia vezére, Bebel Ferdinánd.

d) Olaszok.

Az olasz parlamenti szónoklat az olasz nemzeti 
egység megteremtése óta virágzik. Legkiválóbb képviselője 
Cavour Kamill gróf (1810—1861). Kosuthtal és a magyar 
emigrációval való meleg összeköttetése révén a magyar 
nemzet is nagyon tisztelte. 12 kötetre terjedő parlamenti 
beszédei között találhatók az olasz politikai szónoklat 
remekei.

e) Spanyolok.

A spanyol parlamenti szónoklat világhírű képviselője 
Castelar Emil (1832—1899). Elragadó szónoki erővel küz
dött a republikánus és demokratikus eszmék mellett. A 
„világ legékesebbea szóló republikánusáénak nevezik.

f) Románok.

A román parlamenti szónoklat szintén a XIX. század 
közepe óta virágzik. Három név képviseli : Barbu Dela- 
vrancea (1858—1918) korának elsőrangú újságírója és 
legragyogóbb szónoka volt; Titu Maiorescu (1840—1917)
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a modern román irodalom és szellemi élet megteremtője, 
aki mintaszerű beszédeket mondott, és Mihail Kogalniceanu 
a legnagyobb román politikai szónok. Napjainkban Bratianu 
neve a ’ legemlegetettebb.

A jobbágyság helyzetének javításáról. - •
(Részlet Mihail Kogalniceanu beszédeiből).

A múlt század hatvanas éveiben (1862) tartotta Kogálniceanu e 
híres beszédét. Figyelmezteti hazáját a kérdés óriási fontosságára. Ala
pos történeti érvekkel mutat rá a jobbágyság nemzetfenntartó érdemeire, 
múltbeli szenvedéseire és arra, hogy a törvény, jog és igazság, az 
ember- és honszeretet egyaránt sürgetik, hogy a nép sorsán enyhít
senek. Az alábbi részlet a beszéd befejezéséből, az érzelemkeltés és 
megindítás hatásos szakaszából való :

Most pedig, Uraim, felhagyok a jogi érveléssel s 
tisztán csak az önök szívéhez fordulok. Jobbágyaink érde
kében nem hivatkozom most már egyébre, mint csupán 
az önök ember- és honszeretetére.

Oh, szánják meg azt az egymillió jobbágyot, akik 
most, ámbár ki vannak rekesztve e tanácskozásokból, 
asszonyaikkal és gyermekeikkel együtt mégis mindannyian 
ránk, az érsekségi dombra1 szegzik figyelő tekintetüket, 
mert innen várják szabadulásuk fényes napfölkeltét s önök 
felé nyújtják esdőn karjaikat!

Oh, ne mérjék olyan szűkmarkuan a jobbágynak a 
táplálékot, a termő anyaföldet ! Gondoljanak csak küzdel
mes, szenvedő, nélkülöző múltjára ! Gondoljanak csak 
saját birtokuk eredetére ; gondolják csak meg, hogy e 
birtokot igen nagy részben az ő verejtékes munkájának 
köszönhetik! Gondolják csak meg, hogy az ő ősei a mi 
őseink mellett küzdöttek a haza és az oltár megmenté-

1 Az érsekségi palotával egy dombon volt és van a román 
parlament.

Dr. György Lajos : Irodalmi olvasókönyv 3
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séért ! Gondoljanak csak arra, hogy holnap újra üthet a 
veszély órája s hogy nélküle nem védhetik majd meg 
sem a hazát, sem birtokukat, sem kiváltságos jogaikat s 
azt, hogyha e hon elbukott, önök is szolgaságba, idegen 
szolgaságba sülyednek, míg most Románia' élén állanak, 
szabad államot vezetnek !

Emlékezzenek csak arra, hogy valahányszor idegen 
hatalom szállotta meg az országot, sokan a határokon 
túl menekültünk, ő azonban itt maradt s őrizte vagyonúnkat 
és birtokunkat !

Képzeljék csak el, hogy milyen sorsa volt e szomorú 
időkben a szegény jobbágynak!

Emlékezzenek csak arra, hogy nem egyszer állati 
sorba sülyedt, hogy feleségével együtt muszka kocsik elé 
fogták2, s arra, hogy hány ezer román jobbágy csontja 
fehérlik Dobrogea és Bulgária mezőin !

Oh, szánják meg hát a szegény jobbágyot, szánják 
meg hazájokat ! Oh, miért nem is támad önök között valaki, 
régi fejedelmeinkhez méltó utód, Nagy István, Vitéz Mi
hály bajtársainak, Serban Cantacuzino és Ghica Gergely3 
emlékének letéteményese, hogy ez álljon a nagy reform 
élére, hogy ez emelje magasra s ez lobogtassa fennen a 
jobbágy felszabadítás zászlaját, ahogy megtették azt 
Magyarországon a Zrínyiek s a Batthyányiak utódai, 
Poroszországban a német arisztokrácia legelőkelőbb sarjai, 
mint Hardenberg herceg4 s mint ahogy ép most0 Orosz
országban e reform vezetői az orosz főnemesség legjobbjai !

Oh, bárcsak megkönyörülne az Ur ez országon s 
megindítaná a kőkemény szíveket !

(Bitay Árpád fordítása.)

2 Az 1828—29-iki török-orosz háború alatt.
3 A román történelem nevezetes fejedelmei.
4 Hardenberg herceg (1750—1822) jeles porosz államférfi.
0 Oroszországban egy çvvel előbb, 1861-ben szabadították fel a 

jobbágyokat.
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Kogálniceanu Moldvában született, Németországban és Schweitz- 
ban tanult. A szabadelvű, egészséges fejlődés híve volt. Mint miniszter
elnök és külügyminiszter nagy szolgálatokat tett hazájának, mélyreható 
reformokat vezetett be. Egyénisége és államférfiul munkássága több 
tekintetben Széchenyire és Deákra emlékeztet. Lelkes beszédei nagyban 
előmozdították Moldva és Havasalföld egy államban való egyesülését 
(1859). Szónoklatai forma, okfejtés s meggyőzés szempontjából egyaránt 
művészi tökéletességüek s manapság is tanulságosak.

g) Magyarok.

A magyarság a szónoklás összes kellékeivel és elő
nyeivel gazdagon még van ajándékozva. Kiválóan fogé
kony a szó, a beszéd hatása alatt hatalmas fellángolásra. 
A szónoklat művészetének nemzetünk történetében kiváló 
szerepe is jutott.

Politikai szónoklatunknak tekintélyes múltja van. A 
magyar nemzetnek, mely alkotmányos életében, a törvény
hozás és az országkormányzás dolgában mindig osztozott 
fejedelmeivel, bő alkalma volt az országgyűléseken és a * 
megyegyűléseken arra, hogy a szónoklás mesterségében 
magát gyakorolja. Azonkívül a magyar nép természete : 
jog- és igazságérzéke, józan gondolkodása, természetes 
logikája szintén elősegítette a szónoklat fejlődését.

Sajnos, a mohácsi vész előtti félezer esztendőből 
politikai jellegű szónoki emlék nem maradt ránk. De 
tudomásunk van arról, hogy Hunyadi János nemcsak a 
harctéren, hanem az országgyűléseken is meggyőző erejű 
beszédeket mondott. Sógora, Szilágyi Mihály pedig az 
1458-iki király választó országgyűlésen Mátyás érdekében 
a Hunyadi ház érdemeiről mondott emlékezetes hatású 
és országos fontosságú beszédeket. Mátyás királyról pedig 
tudjuk, hogy több nyelven szónokolt s beszédeiről kor
társai magasztalólag emlékeznek meg.

A mohácsi vész utáni korból első jelentős szónokunk 
Verbőczi István nádor volt (1470—1541). Beszédeinek 
eredményéből azt következtethetjük, hogy nagy szónoki 
képességekkel rendelkezett.

A XVII. században Pázmány Péter, Eszterházy Miklós • 
és Wesselényi Miklós nádor, továbbá a költő Zrínyi Miklós 
tűntek ki országgyűléseken mondott beszédeikkel. Az erdélyi

3*
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fejedelmek udvarában a tanácsülések és az országgyűlé
sek körében szintén nagyon meggyőző és szenvedélyes 
beszédek hangzottak el. A nagy fejedelmek sorát méltó
képen bezáró II. Rákóczi Ferenc pedig mint szónok is a 
legkiválóbbak közé tartozott.

A XVIII, században a nemzeti élet gyors hanyatlás
nak indul. A magyar nyelv az irodalomban, tudományban 
háttérbe szorul, az országgyűlési tanácskozásokon is a 
latin foglalja el a helyét. Csak az 1790-iki országgyűlésen 
hangzik fel ismét a magyar szó.

Az- újkori politikai szónoklatunk fejlődésének ez az 
országgyűlés a kiinduló pontja. Nagyarányú lendületet 
vesz a reform-országgyűléseken (1825—1848). Még tovább 
fejlődik az 1861 — 1867-ig terjedő időszakban, mikor az 
1848-iki alkotmány visszaszerzéséért küzdöttek politikumaink. 
A XIX század első fele szónoki irodalmunknak valósá
gos aranykora volt. Kiváló szónokunk ez időtájt Felsőbüki 
Nagy Pál (1777—1857). Nemes tűzzel emelt szót a nép 
terheinek enyhítése érdekében és kitartóan védte az ősi 
alkotmányt a bécsi kormány önkényes intézkedéseivel 
szemben. Híres az a beszéde, melynek hatása alatt az 
1825-iki országgyűlésen Széchenyi István gróf a Magyar 
Tudományos Akadémiát megalapította. Olyan népszerű 
szónok volt, hogy a költők verseket írtak hozzá (Berzsenyi 
Dániel : Felsőbüki Nagy Pálhoz) s országszerte ünnepelték.

1825-ben lépett fel Széchenyi István gróf (1791 —1860). 
Szónoki szereplése azért is nevezetes, mert a felsőházban 
ő: beszélt először magyarul. Széchenyi elsősorban a tettek 
embere volt, de azért mint szónok is jelentős. Beszédei 
telve vannak bölcseséggel, szellemmel és gyakorlati meg
jegyzésekkel.

Az első művészi szónokunk Kölcsey Ferenc volt 
(1790—1838). Beszédei a magyar műpróza remekei közé 
tartoznak. A görög szónokok tanítványa volt s mestere a 
következő kor nagy szónokainak: Eötvösnek, Kossuthnak 
és Deáknak, akik tőle tanulják el, miképen kell a nemes 
tartalmat művészi szerkezettel és formával egyesíteni.

Kölcsey szónoki művészetével a legtöbb hasonlósá
got mutatnak Eötvös politikai beszédei. Eötvös József br. 
(1813—1871,) a 'legnemesebb szívű magyar államférfi: 
két ízben vallás- és közoktatásügyi miniszter s a magyar
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népoktatásügy megalapozója. Egész életében kitartással 
küzdött az emberiség legszentebb érdekeiért s „eszméinek 
győzedelme“ volt a jutalma. A gondolatok gazdagsága s 
a szép forma jellemzik beszédeit.

Ilyen előzmények után éri el a magyar politikai 
szónoklata fejlődésének legmagasabb pontját Kossuth Lajos 
és Deák Ferenc politikai és szónoki működésében.

Kossuth Lajos (1802—1894) 1847. nov. 7-én, tartotta 
első országgyűlési beszédét. 1848-ban már vezeti az ország
gyűlést. Történelmi nevezetességüek az 1848. márc. 3-án és 
júl. 11-én mondott beszédei, melyekkel az akkori ese
ményeket fordulóponthoz juttatta.

Részlet Kossuth Lajos 1848. július 11-iki 
beszédéből.

Uraim ! Midőn a szószékre lépek, hogy önöket fel
hívjam, „mentsék meg a hazái!“ — e percnek irtózatos 
nagyszerűsége szorítva hat le keblemre.

Ügy érzem magamat, mintha Isten kezembe adta 
volna a tárogatót, mely fölkiáltsa a halottakat, hogyha 
vétkesek vagy gyöngék, örök halálba sülyedjenek ; ha 
pedig van bennök életerő, örök életre ébredjenek. Uraim 1 
így áll e percben a nemzet önök kezében ; és Isten ke- 
zökbe adta a mai határozattal a nemzet életét, de kezökbe 
adta a nemzet halálát is. Önök határozni fognak. De épen 
mert e perc ily nagyszerű, feltettem magamban, Uraim, 
nem folyamodni az ékesszólás fegyveréhez.

Lehetetlen nem hinnem, lehetetlen nem meggyőződve 
lennem, hogy bármiben különbözzenek is a vélemények 
e házban, a haza szent szeretete, a haza becsületének, 
a haza önállásának, a haza szabadságának olyan érzete, 
hogy azért utolsó csöpp vérét is kész a ház feladni : ez 
mindnyájunkkal közös (Éljen !), És ahol ezen érzés közös, 
ott nem kell buzdítani, ott a hideg észnek kell az esz
közök között választani csak.
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Uraim ! A haza veszélyben van. E szót elég volna 
tán száraz ridegen kimondanom ; mert hiszen a homály 
a szabadság napjának felvirultával lehullott a nemzetről, 
s önök látják, miként áll a hon ... De én azért mégis 
úgy gondolom, hogy köteles vagyok önöknek, uraim, 
nagyobbszerű vonásokban a haza állapotának némi rajzát 
előterjeszteni.

Kossuth ezután a bevezetésben kijelentett ama tételének bizo
nyítására, hogy a haza veszélyben van, részletesen vázolja egyrészt a 
haza állapotát, másrészt azt, hogy a nemzet segítséget sehonnan sem 
remélhet : teljesen önmaga erejére van utalva (Tárgyalás)’ A befejezés
ben azt indítványozza, hogy szavazzon meg a képviselőház 200.000 
fegyverest s annak eltartására szükséges 42 millió forintot. Ezután így 
folytatja :

Uraim ! Én abban a vélekedésben vagyok, hogy azon 
határozattól, melyet a ház most indítványomra hozand, e 
nemzetnek jövendője függ nemcsak, hanem nagyrészben 
függ azon módtól is, ahogyan a ház a határozatot hozni 
fogja. (Úgy van ! Igaz !)

Ha ma mi vagyunk a nemzet miniszterei, holnap 
mások lehetnek, ez mindegy, a nemzet ezzel a minisz
tériummal vagy másokkal kell, hogy megmentse a hazát ; 
de hogy akár ez a minisztérium, akár a másik megment
hesse : a nemzetnek erőt kell teremtenie. Azért minden 
balmagyarázatok kikerülése végett egyenesen, ünnepélye
sen kérem, hogy, midőn azt mondom : adja meg a kép
viselőház a 200.000 főnyi katonát s az erre szükséges 
pénzerőnek előteremtését . . .

E szó elhangzása után az ellenzék vezére, Nyári Pál, felállott s 
kezét esküre emelve, lelkesedéssel kiáltja : „Megadjuk !“ A lelkesedés 
egy pillanat alatt magával ragadja az egész házat s örömmel, kipirult 
arccal ismétlik mindnyájan : „Megadjuk ! Megadjuk !“ Kossuth szemé
ben könny csillant meg beszédjének e rendkívüli hatásán s reszkető 
hangon, mély megindultsággal folytatá :

Uraim ! Amit mondani akartam az, hogy ne vegyék
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a kérést a minisztérium részéről olyannak, mintha maga 
iránt bizalmat kívánna szavaztatni. Nem ! A hazának meg
mentését kívánta megszavaztatni.

Meg akartam kérni önöket, Uraim, hogyha van vala
hol a hazában egy sajgó kebel, mely orvoslásra vár; ha 
van egy kívánság, mely kielégítésre vár: szenvedjen még 
egy kissé a sajgó kebel s várjon még egy kissé a kíván
ság; ne függesszük fel ezektől azt, hogy megmentsük a 
hazát (Zajosan kitörő helyeslés.)

Ezt akartam kérni, de önök fölállottak ; s én — le
borulok a nemzet nagysága előtt. Csak azt mondom : 
annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiuságot 
tapasztaltam a megajánlásban, — s a poklok kapui sem 
fognak megdönteni ! (Szűnni nem akaró lelkesedés, helyes
lés és éljenzés.)

A magyar szabadságharcot Kossuthnak ez a beszéde vezeti be. 
Szónoki lángelméjével feltámasztotta a magyar faj harci erényeit, szavára 
seregek támadtak. A világosi fegyverletétel után neki is menekülnie 
kellett. Száműzetésében: Angliában, Amerikában s utóbb Olaszországban 
fejtett ki roppant tevékenységet. Ahol megfordult, mindenütt szeretettel 
fogadták- Alig ünnepeltek még úgy idegent angol földön, mint a magyar 
szabadság bajnokát. Útja valóságos diadalmenet volt. Az amerikai 
köztársaság kormánya, országgyűlése és népe is vetekedett egymással a 
Kossuth iránti tisztelet és bámulat kifejezésében. Nemcsak hírével ragadta 
el az idegeneket, hanem főképen angol nyelven tartott remek szónokla
taival. Ma is az angolok a legjelesebb szónokként emlegetik Kossuthot.

Kossuth a világ legnagyobb politikai szónokai közé tartozik. 
Szónoklatának varázsa alól még ellenfelei sem vonhatták ki magukat. 
Orgánuma csodálatosan szép, előadási módja kiválóan kellemes volt. 
Rendelkezett mindazzal az eszközzel, amellyel a tömegek értelmét 
meggyőzni, szívét megindítani lehetett. Meggyőződése hatalmas erőt 
adott szavainak. Pathetikus szónok volt : beszédei nem nyugodt folyá- 
suak; magasan szárnyalnak s erős érzelmek lüktetnek bennük. Megvolt 
a nagy szónokokat jellemző adománya : rendkívül gyorsan tudott a 
sokaság szívéhez férkőzni s akaratán uralkodni.

A szabadságharcot követő évtizedekben a nemzet politikai vezére 
Deák Ferenc lett. Az 1832—36. országgyűlésre esik az első szereplése. 
Igazi nagysága az abszolutizmus idejében tűnt ki, mikor a hatvanas 
évek alkotmányos küzdelmeiben a magyarság jogait kifejti és megvédi.
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Deák Ferenc beszédeiből.
A felirati javaslatok.

1. A történeti előzmények.

Az 1848—49-iki magyar szabadságharcot szomorú időszak követte: 
az abszolutizmus, midőn a magyar nemzet függetlenségétől és alkot
mányától megfosztva, kénytelen vo!t elszenvedni a győztes ellenfél 
erőszakosságait. Az 1859-iki olasz-osztrák háború után 1. Ferenc Jó
zsef belátta az abszolutisztikus kormányzat hibáit. A magyar ország
gyűlés 1861-ben gyűlt össze, hogy az uralkodó s a nemzet között meg
egyezés jöjjön létre. Május 13-án olvasta fel Deák Ferenc az ú. n. 
felirati javaslatot- E felirat egyenkint felsorolta mindazon sérelmeket, 
amelyeket a nemzetnek 300 éven keresztül el kellett szenvednie. Majd 
arra.kérte az uralkodót: koronáztassa meg magát törvényes királlyá, 
állítsa vissza az alkotmányt, szüntesse meg az önkényuralmat. De az 
uralkodó nem fogadta el Deák föltételeit. Ugyanígy járt az országgyűlés 
a második felirattal is.

Deák Ferencnek e két felirati javaslata mintája a parlamenti 
beszédnek. Különösen a bizonyítás erejével, következetességével, a 
meggyőződés nyugalmával, az igazság megingathatatlan szilárdságával 
hat. De egyszersmind átlengi a kötelesség, a törvénytisztelet és a bölcs 
mérséklet érzete is. Kiérezzük belőle azt is, hpgy a becsület az, mely 
mind az egyes ember, mind a nemzetek létének [legbiztosabb alapja.

2. A beszéd.

a) Az első felirati javaslat.

Tiszteit képviselők !
(Bevezetés.) Nehéz idők, vészes évek mentek el fö

löttünk. Végenyészet szélén állott nemzetünk. De az isteni 
gondviselés, midőn egyrészről annyi szenvedéssel sújtott, 
másrészről erőt ébresztett keblünkben, hogy el ne csüg
gedjünk és a veszélyben forgó hazát még forróbban sze
ressük. Adja Isten, hogy tanultunk légyen a kisértés nehéz 
napjaiban s kik egyek voltunk a szenvedésben, egyek 
legyünk működéseinkben is.
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Képviselői vagyunk a nemzetnek, mely kezeinkbe 
tette le sorsát, becsületünkre, belátásunkra bízta jövendő
jének biztosítását. Feladatunk fontos, állásunk nehéz, mert 
rendkívüli a helyzet, melybe jutottunk. Alkotmányunk lé
nyege s alaptörvényeink érvénye vonatik kétségbe. Alkot
mányt akarnak adni nekünk, de nem azt, amelyet tőlünk 
hatalommal elvettek, hanem egy másikat, újat, idegen
szerűt, darabját azon közös alkotmánynak, melyet az 
egész birodalomra készítettek.

De nekünk adott alkotmány nem kell ; mi vissza
követeljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, 
hanem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg s a 
nemzet életéből fejlett ki ; azon alkotmányt, melyet időn- 
kint a kor kívánataihoz mi magunk alkalmaztunk s magunk 
akarunk ezentúl is alkalmazni ; azon alkotmányt, melynek 
alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és tör
vény állanak és a szerződések szentsége, ellenünk az 
anyagi erő.

Ennyi baj és veszély között kettőre van szükségünk : 
szilárdságra és óvatosságra. Engedni ott, hol az engedés 
öngyilkosság ; kockáztatni ott, hol arra szükség nem kény
szerít: egyaránt bűn volna a nemzet ellen.

Az országgyűlés megalakult s tanácskoznunk és ha
tároznunk kell első ünnepélyes felszólalásunk alakja és 
tartalma felett. Három kérdés áll előttünk : mit mondjunk, 
kinek mondjuk el azt, mit mondanunk kell, s minő alakba 
öntsük megállapodásunk eredményét ? E három kérdés 
szoros kapcsolatban áll egymással ; elmondom tehát mind 
a háromra igénytelen nézeteimet.

(Tárgyalás.) A javaslat gondolatmenete :
A) Mit mondjunk 7 Az elmúlt 12 esztendő a nemzetre 

nézve a megpróbáltatás, szenvedés ideje volt. Az abszolút 
hatalom meggyőzte a nemzetet arról, hogy nem képes 
boldogítani a hazát.

Azért jöttünk össze, hogy a magyar nemzet alkotmányát, 
függetlenségét minden támadás ellen megvédelmezzük.
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Az uralkodó megsértette alkotmányunkat, mikor állami 
életünk intézését egy közös birodalmi tanácsra akarja bízni. 
Ez osztrák provinciává sülyesztene bennünket.

Ez sérti a pragmatica sanctiót is, melyben a nemzet 
1723-ban megállapította a Habsburgház nőágának örökö
södési jogát s melyben az uralkodóház viszont megigérte, 
hogy Magyarország alkotmányát sértetlenül megtartja. Az 
uralkodók mindenkor tisztelték a nemzet e jogát, II. 
Józsefet kivéve, akit nem is tekintett a nemzet törvényes 
királyának.

Mária Terézia, ki a pragmatica sanctió erejénél fogva 
lépett a trónra, biztosította az ország függetlenségét. Ugyan
így tett II. Lipót is, majd később I. Ferenc s még inkább 
V. Ferdinánd.

A pragmatica sanctio nem az uralkodó ajándéka, 
hanem kölcsönös szerződés, melyet egyoldalulag nem 
szabad megszegni.

A pragmatica sanctio csak a personal uniót állapítja 
meg, a reálúniót nem is említi. Ez világos a) abból, hogy 
ha a pragmatica sanctiót meg nem kötjük, III. Károly ha
lálával a nemzet szabadon választhatta volna királyát, 
tehát Magyarország, úgy mint most van, nem alakulhatott 
volna, b) Ha a nőág is kihalna, akkor a két állam között 
fölbomlanék a viszony, mivel köztük az uralkodó szemé
lyén kívül más kapocs nincs, c) Sőt a két állam közjogi 
kapcsolata a női ág kihalása nélkül is megszakadhat, mert 
a pragmatica sanctio csak III. Károly, I. József és I. Lipót 
leszármazottjaira terjeszti ki a magyar trónöröklést, d) Az 
uralkodó kiskorúsága esetén mind Magyarországon, mind 
Ausztriában más a kormányzat, ez is bizonyítja a perso- 
nal-uniót. e) A pragmatica sanctio kötésének idejében 
Ausztria a német-római birodalomhoz tartozott, ma pedig 
a német szövetséghez csatlakozott, míg Magyarország nem. 
Tehát az örökös tartományok s Magyarország közt csak 
personal unió van.

Érdekeinket nem rendelhetjük alá az örökös tartomá
nyok érdekeinek. Nem szabad egy jogviszonyt (szerződést') 
pusztán az egyik félnek érdekei szerint megváltoztatni.

Svéd- és Norvégország példája mutatja, hogy két 
állam personal unióval is megállhat egymás mellett. Mi nem 
ellenségeskedést, hanem alkotmányunk épségét akarjuk.

Ragaszkodunk önkormányzatunk s törvényhozásunk
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jogaihoz, az örökös tartomány okkal csak mint szabad 
nemzet szabad nemzettel kívánunk érintkezni.

Követeljük az országyülésnek a magyar koronához 
tartozó területek képviselőivel való kiegészítését, mert a 
múlt idők szomorú félreértéseit törvényes úton akarjuk 
elhárítani’ Az országgyűlés kiegészítése előtt tárgyalásokba 
nem bocsátkozunk.

Az 1848-ban szentesített törvényeinket .az abszolút 
hatalom megszüntette, de most az abszolút hatalom kora 
letűnt, tehát az 1848-iki törvények most újra érvényesek.

Törvényszegés: alkotmányosan hozott törvényeket al
kotmányellenesen megszüntetni. Az abszolút hatalom leg
főbb jogainktól fosztott meg, mibe mi soha bele nem 
egyezünk.

V. Ferdinánd a nemzetet nem értesítette, hogy lemon
dott a magyar koronáról, e formahiányt pótolni kell.

Sok honfitársunk az abszolút rendszer miatt idegen
ben bujdosik, vagy fogva van. Követeljük ez állapotnak 
megszüntetését.

A fejedelem célja a nép boldogítása, tehát követe
léseink méltányosak. Az abszolút rendszer megszüntetése 
az uralkodó királlyá koronáztatásának föltétele.

B) Kinek mondjuk el mindezeket? a) Annak, aki az 
országgyűlést egybehívta : Ferenc Józsefnek. Mi az or
szággyűlés egybehívását kívántuk, választóink is a feje
delemtől kitűzött országgyűlésre küldöttek. De az ország
gyűlésre nem hívtak meg mindenkit, akit kellett volna ; 
ennek helyrehozását természetesen attól kell követelnünk, 
ki az országgyűlést összehívta. Midőn alkotmányos önálló
ságunk megtámadását akarjuk elpanaszolni, kétségtelenül 
az előtt kell azt tennünk, aki bajainkat orvosolhatja.

b) Egyesek kétségbevonják Ferenc József trónörökös 
voltát, de ezt a pragmatica sanctio biztosítja. A haza érde
kében tekintsünk el a formahibáktól.

c) Egyesek azt vélik, hogy Ferenc Józsefhez, mint 
meg nem koronázott királyhoz, nem intézhetünk fölszóla- 
lást. De a történelem bizonyítja, hogy az országgyűlés meg 
nem koronázott királlyal is tárgyalhat.

C) Minő alakban mondjuk el mondanivalónkat? Föl
írás alakjában. Határozatot csak olyan személy irányában 
lehet hozni, ki alárendeltünk. Azonkívül a határozat nem 
is célszerű. Többen a fölirást kérelemnek tartják, azonban
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közös egyezkedés csak így történhetik, azonkívül a fölirás 
nem kérelem, ezt csak a fejedelem iránti köteles tisztelet 
hozta szokásba.

A manifestum, nem a békés kiegyenlítés eszköze.
Ne felejtsük, mennyi veszedelem környékez ; legyünk 

méltányosak más nemzetiségű honfitársaink jogai iránt. 
Nem bizonyos, hogy a fölirat minden bajt elhárít, de mi 
legalább igazoltuk magunkat Európa előtt.

(Befejezés.) Ezek igénytelen nézeteim ; ezek fővonásai 
azon politikának, melyet én követni óhajtok. Lesznek talán, 
kik e politikát nem találják eléggé merésznek, lesznek, kik 
azt félénknek főfjak mondani.

Igen, Uraim ! ezen politika nem a kockáztató merész
ség politikája, hanem az óvatosságé, nem félénk, hanem 
erőnkhöz s helyzetünkhöz van mérve. Harcban, a cselek
vés terén gyakran szükséges a merészség, mert az erőt 
fokozza s ezáltal a sikert biztosíthatja. De a köztanács
kozásokban inkább szeretem a szilárdsággal párosult 
óvatosságot. Merészség a politikában csak akkor van 
helyén, midőn tetemes erőre támaszkodik, enélkül mindég 
kocka, mely többnyire vakra fordul.

Félénk, sőt gyáva az, ki önszemélyét félti, midőn 
hazájának sorsa forog kérdésben ; de ki maga nem fél, 
hanem félti a hazát, óvatos nem azért, hogy magát baj 
ne érje, hanem hogy a haza ne szenvedjen, az — uraim 
— nem félénk, nem gyáva.

Önsorsunkról magunk rendelkezhetünk s ha kockára 
tesszük azt, önmagunk szenvedjük kárát. De mások sorsát, 
mit a bizalom hitünkre bízott, a haza sorsát, mely becse
sebb? előttünk saját életünknél, féltenünk kell minden 
veszélytől s a szeretet óvatosságával kell azt megőriz
nünk : kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát 
kockáztatnunk nem szabad.

Tudom én azt, hogy ellenségeink a lefolyt nehéz 
idők alatt csordultig töltötték méltatlan szenvedéseink 
poharát. Tudom, hogy jól esnék a fájdalomnak keblünkbe
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fojtott árját kiöntenünk s tudom, hogy midőn a méltó 
neheztelésnek felzaklatott indulata elragad, kárt és veszélyt, 
mi abból következhetnék, fontolóra venni fölötte nehéz. 
Érzem én is mindazt, mit minden magyar érez azok ellen, 
kik annyi életet és életörömet, annyi boldogságot feldúltak 
e hazában. De érzem keblemben azon erőt is, hogy job
ban tudom szeretni e hazát mint gyűlölni ellenségeinket ; 
s inkább elfojtom szívemben a keserűséget, semhogy az 
olyan lépésre ragadjon, mély káros lenne a hazára.

Oly időben, midőn a méltatlan szenvedések özöne 
minden honfikeblet fellázított s a feldúlt bizalom helyébe 
gyanakodás, sőt talán gyűlölség lépett, könnyebb a merész
ség politikáját követni, mint az óvatosságét. Ilyenkor a 
keserűség hangja minden kebelben visszhangra talál s a 
felzúdult szenvedély örömestebb hallgat a merész tanácsra, 
mint az óvatosság intő szavára. Izgatott időben könnyebb 
az indulatok árját követni, mint azt a hon érdekében 
csillapítni.

Aki ellenben a hon erejét a helyzet veszélyeihez 
mérve, azon meggyőződésre jutott, hogy több óvatosságra 
van szükség, mint merészségre, s el van határozva a tűrel- 
met-vesztett kedélyek ingerültségével szemben szilárdság 
mellett óvatosságot is tanácsolni: gyakran kiteszi magát 
félreértéseknek, sőt talán gyanúsításoknak is, miket eltűrni 
csak azért, hogy a haza ne szenvedjen, lelki erőt kíván 
és politikai bátorságot. Az óvatosság, még ha túlzott volna 
is, mindég figyelmet érdemel, mert a túlzott merészség 
több kárt okozhat, mint a túlzott óvatosság.

Tisztelem én a közvéleménv hatalmát s tudom, hogy 
az oly hatalom, mely vagy elsodor vagy eltipor. De tudom 
azt is, hogy izgatott időben gyakranjelette^ nehéz elhatá
rozni, mi a valóságos közvélemény, mert minden ember 
hajlandó közvéleménynek tekinteni azt, amit maga óhajt 
s több ízben tapasztaltam, hogy nem a leghangosabb szó 
volt a valóságos közvélemény. De van egy hű barátom,
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kinek szava még a közvélemény szavánál is fontosabb 
előttem ; kivel én soha nem alkuszom, mert parancsát 
szentnek tartom s kinek neheztelését magamra nézve leg
súlyosabb csapásnak tekinteném s ezen hű barátom : ön- 
lelkiismeretem. Ennek parancsát követtem most te, midőn 
nyíltan, határozottan s tartózkodás nélkül jelentettem ki 
meggyőződésemet ; a tisztelt ház határozni fog belátása 
szerint; én teljesítettem kötelességemet. Nincs egyéb hátra, 
mint benyújtanom az általam indítványozott fölírási javas
latot, mit ezennel teljesítek.

b) (A második felirati javaslat befejezése.)

Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, 
de megszegett polgári kötelesség árán azokat megváltanunk 
nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem oly 
sajátunk, melyről szabadon rendelkezhetnénk; hitünkre 
bízta a nemzet annak hű megőrzését s mi felelősek vagyunk 
a haza s önlelkiismeretünk előtt. Ha tűrni kell, tűrni fog 
a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmá
nyos szabadságot, melyet őseitől öröklött. Tűrni fog csügge- 
dés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvéd- 
hessék az ország jogait ; mert amit erő és hatalom elvesz, 
az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de 
miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, 
annak visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges. 
Tűrni fog a nemzet, remélve a szebb jövendőt s bízva 
ügyének igazságában.

c) (1861-iki országgyűlés feloszlatásakor.)

Nekünk egyetlen fegyverünk a törvény és ügyünk 
igazsága — s erre támaszkodva kell a-hatalom fegyver
erejével szembe állani. Régi állítás és a történelem tanú
sága szerint talán aligha csalt valaha az, hogy az igazság 
végre győzni fog és nekünk abba kell minden reményünket
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helyeznünk. Hogy ezen a téren biztosan lépjünk, nem 
szabad, nem lehet nekünk a törvény terét soha semmi 
szín alatt és semmi esetben elhagyni, mert csak ez azon 
biztos tér, hol fegyveres erő nélkül, fegyveres erő ellenében 
is megállhatunk. Én azon tiszta meggyőződéssel lépek 
vissza ismét azon magányba, honnan kiléptem, hogy mint 
képviselőtársaim is, szentül, legjobb lelkiismeretünk szerint 
teljesítettük azt, mivel a honnak, küldőinknek és önlelki- 
ismeretünknek tartozunk és egyszersmind azon megyőző- 
dést táplálom keblemben, hogy az országgyűlésnek pél
dáját e részben mind a törvényhatóságok az országban, 
mind az egyes polgárok a hazában, híven követni fogják; 
azaz.megmaradván a törvény alapján, a törvénytől nem 
távoznak, a törvényhez szigorúan ragaszkodnak és akár 
jobbra, akár balra, mi törvény ellen van, azt se helyeselni, 
se követni soha nem fogják. Az egyes polgárok is tartsák 
magukat a törvényhez. A törvény oly nyugalmat ad a 
léleknek, hogy a legsúlyosabb eseményeket is, ahhoz 
ragaszkodva, be lehet várni — és épen ez fogja előidézni 
azt, mi a tűrésnél a legfőbb, hogy méltósággal tűrjünk, e 
méltóságot pedig a törvényesség adja meg és semmi más.

Deák Ferenc (1803—1876) a „haza bölcse“ a legkiválóbb magyar 
államférfi. Nagy ész volt és szeplőtelen jellem. Szónoki tehetségét a 
maga nemében eddig senki felül nem multa. Meggyőzően, világosan, 
szigorú logikával s mégis oly egyszerűen tudott beszélni, hogy minden
kinek meg kellett hajolnia az igazság előtt. Nem törekedett a szenve
délyek fölkorbácsolására ; inkább az értelemhez szólott, mint a szívhez. 
Szónoklata ezért nem ragyogó, hanem világos, ‘nyugodt és méltóságos. 
A klasszikus magyar szónoklatnak fölül nem múlt mestere ő.

A magyar politikai szónoklat 1867 után.

1867 után a parlamenti élet megélénkülése a kiváló 
szónokok egész sorát állította a politikai élet küzdő terére. 
Köztük a legkiválóbbak voltak : Artdrássy Gyula gróf 
(1823—1890) európai jelentőségű államférfi, ki annak idején
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az osztrák-magyar monarchia külpolitikájának irányításá
ban történelmi szerepet vitt. — Tisza Kálmán (1830—1902) 
hosszú időn keresztül vezetője volt a magyar politikai 
életnek. Különösen a nyugalmával és a cáfolatokban való 
ügyességével tűnt ki. — Szilágyi Dezső (1840—1901) egyike 
volt a legtehetségesebb magyar államférfiaknak. Finom 
vitatkozó képességű szónok volt. — Tisza István gróf 
(1861—1918) a közelmúlt időknek legjelentősebb magyar 
államférfia. Beszédeit feltűnő egyszerűség, világosság, ma
gyar gondolkodás, meggyőző erő és törhetetlen meggyő
ződés jellemezte. Az újabb szónokok közül leginkább ő 
közelítette meg Deákot.

Ma a legnagyobb és legtekintélyesebb magyar szó
nok Apponyi Albert gróf (sz. 1846). Gondolatait több 
nyelven (német, francia, angol, olasz) ugyanazzal a tökéle
tességgel tudja kifejezni s ebben a tekintetben európai’ 
viszonylatban is a legkiválóbb szónok.

B) Törvényszéki beszéd.

A politikai szónoklattal egyidőben indul fejlődésnek, 
a törvényszéki beszéd, mely a jogrendet, az igazságot támo
gatja az állami életben. Az igazság végrehajtó közegeinek, 
a bíráknak, az akaratára igyekszik hatni, hogy a bűnös 
megbünhődjék s az igazságtalanul vádolt felmentessék.

Ókor.

A törvényszéki szónoklat az ókor két klasszikus 
népénél már bámulatos magaslatot ér el.

A legnagyobb görög törvényszéki szónok szintén 
Demosthenes volt. Híres az a beszéde, melyben saját 
magát védelmezte és politikai magatartását igazolta polgár
társai előtt. Erre az adott alkalmat, hogy Demosthenes 
egyik barátja 336-ban azt indítványozta, hogy a nagy 
szónokot és államférfiul a haza körül szerzett érdemeiért 
jutalmazzák meg aranykoszorúval. Ellenfele, Aischines, 
ezt az indítványt törvénytelennek nyilvánította. így perre 
került a dolog. Egész Görögország feszült figyelemmel 
várta a tárgyalást. Ekkor mondotta híres beszédét : A 
Koszorúról, melyben méltó büszkeséggel utalt érdemeire.
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„Két sajátság — így fejezi be a beszédét — jellemzi 
a becsületes polgárt ; magam is, nem félve az irigységtől, 
számot tartok e két sajátságra. Az első : tántoríthatatlan 
szilárdság a. köztársaság becsületének és hatalmának fenn
tartásában. A második az áldozatrakész szeretet. Ez a 
második tőlünk függ. Ezt az áldozatrakész szeretetet ti 
mindig megtaláltátok bennem. Fejemet követelték, idegen 
törvényszék elé idéztek, ellenségeimet, mint ragadozó álla
tokat, rám szabadították: buzgóságom mindig ugyanaz 
maradt. Mindjárt államférfim működésem kezdetén az 
egyenes és igazságos útat választottam, hogy csak a haza 
becsületét, hatalmát, dicsőségét keresem, csak ezt gyara
pítóm, csak ennek élek.“

Fényes sikert aratott Demosthenes e beszédével : az 
athéni nép Aischinest száműzte, Demosthenesnek pedig 
megadta az aranykoszorút.

Az ókor legnagyobb ügyvéde Cicero volt, ki énem
ben Demosthenest is felülmúlta. Első szónoki diadalát is 
törvényszék előtt aratta, mikor az apagyilkossággal vádolt 
Sextus Rosciust sikeresen védelmezte. Legnagyobb hatást 
a Siciliát zsaroló Verres ellen mondott vádló beszédével 
érte el : ez a törvényszéki beszédnek eddig fölül nem múlt 
remeke. A polgárjog bitorlásával vádolt Archias költőt is 
védelmezte. Az tette általános érdekűvé és maradandó 
értékűvé ezt a beszédét, hogy magasztaló szavakkal em
lékszik meg benne a tudomány és a költészet becséről.

Középkor.

A középkorban a törvényszéki szónoklat nem virág
zott. A bizonyító eljárás nagyon alacsony fokon állott ; a 
bonyolult ügyek megoldását a bíró az Istenre bízta, azon 
föltevés alapján, hogy Isten mindig megsegíti a jót és 
igazat. Az ítélkezésnek ezt a nemét Istenítéletnek (ordalia 
— alnémet ordeel : ítélet) nevezték.

Többféle faja volt (vízpróba, tűzpróba) s nálunk is 
divatozott. A Váradi Regestrom című középkori jogtörté
neti emlékünk 389 jogesetet tartalmaz (1208—1235) a 
váradi káptalan előtt végbement istenítéletekről.

Dr. György Lajos : Irodalmi olvasókönyv 4
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Ősrégi magyar istenítélet maradványa az Arany János 
balladájából ismeretes tetemrehívás. A középkori isten
ítéletnek a maradványa a mai napig fennmaradt párbaj.

Az egyház az istenítéletet, mint istenkísértést, hely
telenítette, de mivel kiküszöbölni nem tudta, megtűrte.

Újkor.

Az újkorban a törvénykezési eljárás emberies és 
igazságos módon átalakul, tehát a törvényszéki beszéd 
is jelentős fejlődést vesz. A mai bíráskodás bőséges teret 
enged arra, hogy teljes igazságot szolgáltasson az egyén 
vagy a társadalom biztonságát veszélyeztető bűntettekért. 
Nagyobb bűnügyekben a végtárgyalásokon, a bizonyító 
eljárás befejeztével, szóhoz jut a vád képviselője (ügyész) 
és a védelem képviselője (ügyvéd). Az a feladatuk, hogy 
a tárgyalás anyagából kiemeljék, ami a vádlott bűnös 
voltát vagy ártatlanságát bizonyítja.

Az ilyen ügyek egy részében a szakbíróság ítél, más 
részében az esküdtszék. Ez utóbbi olyan bíróság, melynél 
a bűnösség és a bűntelenség megállapítása a törvény 
által arra hívatott állampolgároknak van fenntartva. Ezeket 
mivel esetről-esetre esküt tesznek, esküdteknek, s mert a 
népből kerülnek ki, népbíráknak is nevezik.

Az esküdtszék először Angliában fejlődött ki. A fran
ciák a nagy forradalom idejében némi módosítással átvették. 
A francia minta szerint 1848 óta Európa legtöbb államá
ban meghonosult. Az esküdtszék intézményét az alkot
mányos élet feltételének szokás tekinteni.

Feltétele egyszersmind a törvényszéki beszéd virág
zásának is. Itt nyílik a szónoknak alkalma arra, hogy az 
esküdteknek nemcsak a belátására hasson, hanem á szívét 
is megindítsa. A szakbíróságok előtt mondott beszéd 
ugyanis, mivel a szakembereknek szól, csupán a tények 
megállapítására, a bizonyítékok mérlegelésére és a törvény 
alkalmazására szorítkozik.

Az újkorban klasszikus törvényszéki szónoklat az 
angol és a francia népnél fejlődött ki. Leghíresebb angol 
védőügyvéd Erskine (Örszkin) Tamás (1750—1823) volt.

A francia ügyvédek közül Jules Favre (1809—1880) 
és Pierre Berryer a legkiválóbbak.

ÍÍKÖJcráe;
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Cambronne-ügy.
(Részlet Berryer törvényszéki beszédeiből. Elmondta a párisi 
első katonai osztály hadi törvényszéke előtt 1816. ápr. 26.)

Cambrorme Pierre gróf (1770—1842? Napóleonnak egyik legki
válóbb tábornoka volt. 1814-ben Elba szigetére követte urát. Tudvalevő, 
hogy Napóleon elhagyta Elbát s 1815. márc. 1-én kikötött Franciaország 
partján. Erre következett Napóleon száznapi uralma, amelynek a rá nézve 
szerencsétlen kimenetelű Waterlooi ütközet (1815. jun. 18? vetette végét. 
Ekkor a hatalmak Napóleont a Szent Ilona szigetére száműzték. — 
Cambronne tábornok mindvégig kitartott Napóleon mellett. A Waterlooi 
ütközetben az angolok fogságába került, ahonnan a békékötés után 
1815. decemberében kiszabadult. Rögtön levélben felajánlotta hódolatát 
és hűségesküjét XV111. Lajos francia királynak. Azonban 1815. jul. 24-én 
a kormány egy rendeletet adott ki, melyben a királyárulással vádolt 
tábornokokat és tiszteket hadi törvényszék elé állította. így a hazájába 
visszatérő Cambronne tábornokot letartóztatták. 1816. ápr. 26-án jelent 
meg a hadi törvényszék előtt, azzal a váddal terhelve, hogy elárulta a 
királyt, fegyveres kézzel támadta meg Franciaországot és kormányát. 
Cambronne védelmére ekkor Berryer ügyvéd a következő beszédet 
mondta :

Uraim !
A mostani időkben, midőn a fegyelem hiánya, az 

esküvel erősített hit megvetése, a kötelességek elfeledése 
s a legszentebb fogadások megszegése oly sok rosszat 
szültek s annyi bűnöst mutatnak föl, — nem különös lát
ványáé egy nemeslelkű, vezéréhez híven ragaszkodó s 
esküje iránt tiszteletet tanúsító férfiút látni e szégyenteljes 
pádon, hova hitszegőket s összeesküvőket szokott idézni a 
méltó megtorlás? Önök jól ismerik e férfiút, kit sötét bör
tönből hoztak ide, hogy önök színe előtt, a vádlottak 
padjára ültessék ! Valahányszor csak a veszélyek köze
pébe, a csaták tűzhelyéhez ragadta önöket a francia vitéz
ség heve, ott találták önök s olt csodálták Cambronne 
tábornokot.

S íme, mégis önök elé van vezetve, mint áruló és 
lázadó !

4*
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Ah, ha valaha a bíróságok hívatva voltak egy derék 
ember sorsát pártfogásuk alá venni, ha valaha alkalmuk 
volt ünnepélyes ítélettel kinyilatkoztatni, mily magasra tudják 
becsülni a vitézséget, a hűséget, — bizonnyal ma van erre 
a legjobb alkalom. Nemesen tehetik önök jóvá a szerencse 
igazságtalanságát egy rettenthetetlen katona irányában, ki 
sohasem tért le kötelességei ösvényéről ; aki adott szavá
nak rabszolgája, elöljáróinak hódoló híve s mindenkor 
őszinte és fedhetetlen volt.

Felékesíthetném, uraim, ezt az arcképet vitéz és ne
mes tettei nagy számának elbeszélésével, melyekben az 
egész ember le van festve ; de védettem szerénysége hall
gatást parancsol. Ha meg némely vonások hiányzanak: 
ki fognak azok tűnni az események rajzából, melyek a 
vádra okot szolgáltattak.

A szónok ezután részletesen elbeszéli az eseményeket attól az 
időtől kezdve, hogy Cambronne tábornok hűségből követte Napóleont 
Elba szigetére egészen addig, hogy az angol fogságból kiszabadulva és 
királyának hűséget fogadva visszatért hazájába, hol vád alá helyezték. 
Majd így folytatja :

A bíráknak ily esetekben, hogy ne kelljen tartaniok, 
Uraim, a jövendő megrovásától, ne kelljen semmitől félniök 
azon a napon, midőn a földi ítéletek a magasságban fog
nak fölülbíráltatni : azt kell kérdezniük maguktól, vájjon 
az eléjük adott cselekedet bűnösnek tekinthető-e minden 
időben, minden helyen s minden bölcs ember lelkiisme
rete előtt?

Ismétlem, nem a körül forog a kérdés lényege, hogy a 
tény elkövettetett-e, hanem, hogy a vádlott bünös-e annak 
elkövetése által ? A tény be lehet bizonyítva anélkül, hogy 
büntethető cselekmény jellegével lenne fölruházható. A 
törvény, midőn az ország területének fegyveres kézzel 
való támadását meg akarja bosszulni, bűnösöknek csak 
a franciákat tekinti s csak ezeket bünteti.

De Cambronne francia polgár volt-e még 1815 már-
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dúsában ? Ezt kétségbe lehet vonni. Békeszerződés őt 
katonai főnökével együtt egy új és független souverenitás 
alá hélyézte. Cambronne így idegen lett hazájában. Ura 
a politikai forradalmak következtében más államhoz jutott, 
s ő neki, midőn azt új birodalmába követé, szoros köte
lességévé lett, annak folytonosan s föltétlenül engedel
meskedni.

Az alattvalók nincsenek jogosítva uralkodójuk pa
rancsainak bölcseségét és igazságosságát mérlegelni. Az 
alattvalóknak azon föltevésben kell lenniök, amennyire 
csak lehet, hogy az uralkodó minden rendelete igazságos 
és üdvös: ő maga felelős a rosszért, ami abból szár- 
mazhatik.

Bárki lett légyen is az az ember, kinek Cambronne 
szolgálatára esküdött: esküje szent és sérthetetlen ma
radt ... Midőn tehát tudtára esett az utazás célja, lehe
tetlen volt abban való részvételét megtagadnia. Bonaparte 
eltitkolta az igazságot. Az áthajózás harmadik napján 
ismertette meg szándékait.

Nyíltan beszélte, hogy őt egész Franciaország hívja 
vissza s hogy Európa fejedelmei egyesültek arra, hogy őt 
a trónra visszahelyezik. Hogyan láthatott volna Cambronne 
tisztán ? Nem járult-e minden ahhoz, hogy a csalásnak az 
igazság színét adja? Az angol cirkálóhajó szabadon en
gedi őt átjönni, a francia hajóraj semmi akadályt sem állít 
a francia parthoz közeledése ellen; semmi se gátolja a 
partraszállást. Mindenki siet uralma elé. Mondjuk ki hát 
nyíltan : igen Cambronne tábornok kiszállott Franciaor
szágban Bonapartéval, de akarata nem lévén szabad : 
cselekedetei nem bírnak a büntethetőség jellegével. Egyéb
iránt, midőn Elba szigetéről elindult, nem is tudta annak 
a vállalatnak célját és természetét, melyben részt kellett 
vennie.

E positiv tényekből következik, hogy az összes mívelt 
nemzetek törvényeinek alapelvei szerint, Cambronne tábor-



54

nők nem büntethető. Ezek az elvek tiszteletben tartatnak, 
míg az eskü szentségét s a földi fejedelmek iránti hűséget 
az erények közé lehet, számítani.

Bizonnyal, Uraim, önök nem teszik meg azt, hogy 
gyalázatos bűntetésssel sújtsák ezt a tiszteletreméltó em
bert. Önök nem fogják elfelejteni, hogy mielőtt a július 
24-iki rendelet intézkedéseit ismerte volna, már beküldte 
hűségi esküjét a királynak. Esküjét ! Önök tudják, mily 
szentség ez ő előtte. Nincs érdek, nincs oly veszély, mely 
őt e szent fogadás elárulására bírhatná.

Oh ! tartsanak meg önök a -királynak egy alattvalót, 
őrizkedjenek egy becsülésre méltó embernek elvesztése 
által hízelegni azoknak, kik örökkévalókká akarják tenni 
a perpatvart és üldöző haragot.

Ne alkalmazzanak egy rettentő törvényt e derék 
férfiúra, ki a leggyászosabb időkben, a rémuralom alatt, 
élete kockáztatásával a haláltól megmentette úgy a qui- 
borni áldozatokat, mint Isten ama szolgáit, kiket a pokol
beli bírák le akartak mészároltaink Itta pillanat, hogy 
nemesszívű tetteinek jutalmát vegye. Nézzék a törvényszék 
lépcsőinél azokat, kiket a halálból kiragadott, mint ese
deznek önöknél életéért! Bár azok szava is, kiknek min
den erőfeszítése ellenére is el kelle veszniök, fölszállna 
önökhöz s hatná át lelkeiket !

0n1 s főkép ne feledjék el, hogy midőn a széles 
tengerek nyitva voltak menekülése előtt, alávetve magát 
a király akaratának, átjött ezeken, hogy önként kiszolgál
tassa magát hazája igazságszolgáltatásának ! Lázadónak 
fogják-e nyilvánítani azt, ki élete kockáztatásával így tud 
engedelmeskedni ? Melyik francia szívnek volna bátorsága 
ily kegyetlen ítélettel sújtani azt a fejet, melyet annyi 
sebhely barázdái borítanak? Nem, bakó keze nem hajt
hatja vésre, gyalázatára, a halálos csapást, melyet ezernyi 
ellenség, dicsőségére, eredménytelenül mért rá !

De mit is mondtam, Uraim ! ? Elárultam a rám bízott
i
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ügyet. A fájdalmas érzést le nem győzhettem s ez túl
ragadott azokon a korlátokon, melyek ki voítak tűzve 
buzgalmam elé ! Védettem nem azt akarja, hogy ily meg
ható elmélkedések révén bírja határozatra az önök érzel
meit. Ô igazságot kér.

„Én — így szólott hozzám, — aki csak a becsületért 
éltem s akarok élni, én, akinek a becsület egyedüli öröme, 
egyedüli kincse a világon, ha megsértettem a törvényeket 
s megérdemlem a halált : követelem azt. De ha minden
kor biztos léptekkel jártam e szoros és szent ösvényen, 
franciák, francia katonatisztek nem fognak kárhoztatni. 
Hadd ítéljenek, bármi legyen is ítéletök, hajtassék az 
végre. Ha élnem kell, élni fogok, boldogan annak lehető
ségében, hogy polgártársaimnak ajánlhatom föl napjaimat. 
Ha halni kell, tisztelettel hajtom fejemet a törvények bárdja 
alá. Azonban bíráim fontolják meg, mennyit ér egy ember 
élete, aki huszonöt éven át dicsőséggel szolgálta hazáját. 
E vér, melyet a harcok huszonöt évén át ontottam hazám
ért, ne folyjon el hasztalanul : az állam érdeke, nyugalma, 
szüksége vegye igénybe annak hátralevő részét.“

(Tóth Lőrincz fordítása.)

E beszéd után a tanács egyértelmüleg fölmentette a vád alól 
Cambronne tábornokot. A felebbviteli tárgyalás, ahol ismét Berryer 
támogatta Cambronne ügyét, szintén fölmentéssel végződött. Később 
1820-ban XV1I1. Lajos Cambronnet Maréchal de Campnak és Lilié pa
rancsnokának nevezte ki.

Bérryer (1790—1868) először a francia parlamentben aratott nagy 
sikereket, majd visszavonulva a politikától, teljesen az ügyvédi hiva
tásának élt. Az igazság és a törvény bátor védője volt. Kristálytiszta 
becsületességű, feddhetetlen jellemű, ritka önzetlen ember, ki csak az 
ügyet és az igazságot nézte, és sohasem az embert. Beszédei még ma is 
remek példái az ügyvédi ékesszólásnak. Cambronne tábornok védel
mében az adott szó, a fogadott hűség s az eskü szentségét domborítja ki.
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A magyar törvényszéki szónoklat

csak 1867 óta fejlődik. Régente a szónoki beszéd 
e fajára igen kedvezőtlenek voltak a viszonyaink. 1796-ban 
a Martinovics és társai összeesküvési pőrében hivatalosan 
kirendelt védőt, Sárai Szabót, a királyi ügyigazgató, Németh 
János, azzal bátorította a szabad védelemre, hogy »fejével 
játszik, ha ily módon védi a vádlottat“.

Irodalmunk legszebb törvényszéki beszédét Kölcsey 
Ferenc szónoki művei közt találjuk. Eszményi szépségű 
védőbeszéde a következő :

Védelem P. J. számára.

,1. 1. Félve szólamlok meg, Tek. Törvényszék, látván 
a nevezetes többséget, mely e szerencsétlen asszony sor
sát már-már elhatározta. De egy emberi élet remélhető 
megtartása minden kétségen túl fontosabb, mintsem érette 
mindent elkövetni ne kellene. Azonban kevés érdemet 
teszek az életre, mely gyalázattal bélyegezve van. Valamint 
magam csak addig szeretek élni, míg a becsület érzését 
keblemben hordhatom : úgy nem tartom méltónak oly élet 
megtartásáért fáradozni, mely birtokosát csak közutálat 
tárgyává tehetné. En, T. Törvényszék, ártatlannak hiszem 
az ítélet alá bocsájtott személyt, s mint olyat készülök a 
gyalázatból kiragadni.

2. Ezen asszony, úgymond a vád, saját férjét gyil
kolta meg ; férjét, ki őt forrón szerette ; ki parányi hivatala 
súlyait híven tűrte, hogy háza népét, minden más jöve
delem hiányában, táplálhassa ; ki őt élte minden napjaiban 
soha sem keseríté; ki akkor is, mikor meggyilkoltaték, 
neje miatt tett fáradságos útjából jött meg; s tele gond
dal feküdt ágyába, honnan többé fel ném ébredett.

3. Nehéz vád, T. Törvényszék, s mennél nehezebb : 
annál gondosabban kell azt tekintenünk, annál mélyebben 
kell néznünk szövedékeibe. Valónak állítjuk azt? Bűnös-



57

riek akarjuk-e hát vallani? Ki akarjuk-e rá mondani a 
halált, a bíró ajkai közül oly rettenetes szavat?

4. Nem, T. Törvényszék, mi az ítéletet : bűnös I oly 
hamar, oly hidegen kimondani nem fogjuk : mi késni fo
gunk a vétek megtörténtét elhinni, míg az ártatlanságnak 
legkisebb, legtávolabb lehetsége fennmarad : mi örülni 
fogunk, ha valaki csak egy nyomocskát is mutathat, me
lyen a szerencsétlen számára menedéket lelhetnénk !

II. 1. S valljuk meg, hogy minden, ami az asszonyt 
közelebbről illeti, minden, ami körülményéhez s eddigi 
életének egész szövedékéhez tartozik, messze van attól, 
ami őt ily iszonyító tett gyanújába vethetné. Ismertük a 
derék házat, melynek leánya volt ; ismertük szülőit, kik 
számos gyermekeiknek bár javakat nem, de példás ne
velést hagytak osztályrészül. Emlékezünk, mikor szere
lemből választott férje karjai közé vezettetett, láttuk, mi
ként éltek egymással kölcsönös bízodalommal ; láttuk, 
mint tölti be mindegyik saját házi körét : mily egész lélek
kel függőitek gyermekeiken. Mindezek után ébredhet-e 
bennünk gondolat, hogy ez asszony a férjét meggyilkolta? 
hogy egy pillanat alatt elfojtotta keblében a szelídebb 
érzés minden mozdulatait, az erkölcsiség minden elveit, 
miket a természettől s szülői oktatásából nyert vala ? hogy 
hirtelen, dühös elhatározással kitépte magát a szerelem 
s boldogság karjai közül? hogy annyira kedvelt gyerme
keit szánakozás nélkül a gyalázat és ínség zsákmányivá 
tévé ? hogy önként rohant a végveszélybe, ki az asszonyi 
gyöngédséget oly mértékben sajátjává tévé?

Nem lehetséges, T. Törvényszék, az erény ösvényé
ről egyszerre a bűn örvényébe sülyedni. Nem, T. Tör
vényszék 1 erkölcsi lehetetlenség ez. Merném kiáltani: 
vagy minden tapasztalás és emberismeret hazug, vagy ez 
a személy ártátlan !

2. S nézzük a tanúvallásokat, nyomozzuk a törté
netet. Az asszonynak bizonyos távol rokona meghal s
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végintézetet hágy. A férj megy, a végintézet felnyitásán 
megjelen, s valami csekélységet nyervén, visszafordul, 
hogy gyengélkedő állapotban elhagyott nőjét ismét meg
láthassa. Ej vala, a beteges asszony gyermekei közt nyu- 
govék. A hazatérő férj nem akarván őt álmából felverni, 
egy távolabbi szobában fekszik. Virradni kezd. A szolgá
latot tevő leány asszonya szobájába lép, s azt ágyában 
aludva találja. Költi s ébredtekor rettenetes hírrel fogadja : 
az éjjel megérkezett ura halva van. Mint rezzent össze, 
mint rohant a gyászos terembe, mint omlott el a halott 
felett, mint hurcoltatott vissza eszmélet nélkül; mint fe
küdt hetekig élet és hálál közt a forróláz kínjaiban, töb
ben látták. Mindazok, kik látták, bizonyságot tesznek a 
legvalóbb, legégetőbb, legmélyebb fájdalomról, minek va
laha tanúi valának.

A felgyógyulás után kevés idő tölt még el, midőn 
bizonyos, előttünk sem ismeretlen férfiú megjelent s jobb
ját kéré magának. Virító leánykorában ugyan e férjfinek 
hasonló kérést megtagadott; s most, noha két neveletlen 
gyermek szükségtől rettegő anyja, nem fogadta nehezte
lés nélkül a tolakodó kérőt.

A már másodízben elutasított kérő boszúsan vonul 
vissza. Kevés napok alatt hír támad, hogy a meghalt nem 
természetes halállal múlt ki, hogy gyilkos kezek metszlék 
el élte fonalát, s hogy a bűnös közelebb, van, mint le
hetne gondolni, Közvélemény szerént ugyan a hirtelen 
eset oka szélütés volt ; de minekutána bizonyos személy, 
bizonyos helyeken, bizonyos hallgatók előtt, bizonyos 
körülményeket kezdett jelentgetni, nem lehetett máskép, 
mint tisztviselőt kiküldeni, hogy a botránkoztató hfrt, ha 
alaptalan, megszüntesse ; ha nem épen alaptalan, meg
vizsgálja.

S íme most, T. Törvényszék, a kiküldött tiszt előtt 
egy ismeretlen, viseletével s egész valójával gyanút ger
jesztő asszony megjelen és kikérdeztetik. A sírban fekvő
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halottat s különösen annak fejét megvizsgáltatni kívánja. 
A felásás és vizsgálat megrendeltetik. A sírjából kiboly
gatott nyugvó koponyája, a fürtök sűrűségében, éles szeg
gel beverve találtatik.

Bizonyos lön a tett. Most az elzárt és újólag fele
letre vont asszony nyilván állítja : miképen a baleset éjt- 
szakáján szállására térvén, a megholt házának utcára 
fekvő ablakát kivilágosítva látta. Ujságkívánatból betekin
tett s egy lyukon keresztül szemlélte a rettenetes bűnt. 
Szemlélte, hogy ezen ítélet alatt álló özvegy és bizonyos 
ismeretlen férjfi az ágyon nyugvó férj koponyáját szeggel 
beverték.

Harmadnap múlva az éjjeli őr állott elő, ki ugyanaz 
éjjel a ház tornácába szolgáló utcaajtót nyitva találta s 
intést adni bemenvén, a nyílt pitvarba lépett. Az utcára 
fekvő terem ajtaja felől mozgást, s az ajtó hasadékán 
keresztül világot vett észre. Már-már a terembe lépendő 
vala, midőn az ajtó hirtelen megzörren. ö maga sem 
tudván miért, a falhoz lapul és hall a szobából embere
ket kilépni. Ne félj semmit, megholt, — modta egy férjfi- 
hang. Jaj istenem ! — remegett egy asszony. A lépések 
kifelé a tornácba tartottak. Az őr hirtelen egy oszlop 
mellé vonta magát s jól látta, hogy bizonyos ismeretlen 
férjfi a ház asszonyától lámpával kísérve lépett a pitvar
ból ki ; s a férjfi el, az asszony pedig vissza; az udvarra 
fekvő szobába széjjelmentek.

3, Két tanú, két szemmel látott tanú 1 De, Tek. Tör
vényszék, hány történet bizonyítja már, hogy gyakran a 
legvilágosabb, leggyanutlanabb s belső és külső körülmé
nyekkel leginkább megegyezni látszó tanúvallomások is 
csaltanak ?

Feledjük el, ha lehetséges, mindazt, ami ezen asz- 
szony e tanúvallomások előtt volt. Feledjük el, mint élt, 
mint gondolkozott, mint cselekedett. Feledjük el, mi vi
szonyban állott férjével, gyermekeivel és saját körűimé-
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nyeivel. Kezdjük vizsgálatainkat csak ott, hol az előttünk 
fekvő adatoknál fogva az általa elkövettetni állított bűn 
kezdődik.

Gyilkolt, úgymond a vád. S mindjárt azután mi tör
tént körűié ? Kikísérte bűntársát, mond az őr, s szobájába 
visszatért. S mit tőn? Lefeküdt gyermekei közé s nyu
godtan aludt, míg a reggel berohanó leány a rettenetes 
hírrel fel nem riasztá. Lehet-e képzelni, T. Törvényszék, 
hogy gyilkos, hogy férjgyilkos, azon éjjel, melyen a tettet 
végrehajtá, azon fedél alatt, hol az áldozat élet nélkül 
fekszik, azon ágyban, miben az atyjoktól megfosztott ár
vák veszélyt nem sejdítve nyugosznak, álmot találhasson ? 
Nem ! Ez álomban a vádlott ártatlan voltának oly bizony
ságát látjuk, mely az említett két tanú hitelessége iránt 
gyanút gerjeszt.

És kik ezek a tanuk? Egy ismeretlen gyanús asz- 
szony és egy bizonytalan hírű férfi, kik már tanúskodá
sokkal magokat vádolják. Mi okozta, hogy csak hetekkel 
későbben kezdték a fiírt szórogatni? Elvárták az időt, 
míg az özvegy halálos ágyából felgyógyul; el, míg az 
újólag virulni kezdőt a régi kérő ismét felkeresi ; és csak 
azután, hogy ez célját el nem érheté, támasztják a hírt.

Ily tanuk ellen, T. Törvényszék, a vádlott megélőző 
élete s mostani állapota magokban is erős bizonyságot 
tennének. Száz okaim vannak hinni, hogy a bűn magok 
a tanuk által vitetett véghez. Minden vonás, minden szó, 
minden körülmény, ami által a dolog bizonyosságra jött, 
őket terheli. Befolyással kellett minden esetre lenniök, s 
az egész tett az özvegy férjhezkérésével összefüggésben 
áll. Mert ki vala az a kérő? Nem volt-e ez ember első 
ifjúságától fogva közgyanú alatt ? nem ismeretes-e a szen
vedelem, mivel ő a vádlott iránt még ennek leánykorá
ban viseltetett ? Nem tudatik-e közönségesen, miképen a 
tanúskodó asszony, e városba jöttével, annak házában 
talált menedéket? Maga az éjjeli őr nem volt-e több
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ideig szolgálatában? Mindezek nem arra visznek-e, hogy 
összefüggést és tehetséget ott keressünk, hol egy lánc
szem a másikat adja kezeinkbe ; nem pedig ott, hol a 
lánc elpattan és semmi sincs, ami tovább vezethessen?

4. Ki követett el valaha gyilkosságot (hacsak a je
len pillanatban dühösségig nem ingereltetett) haszon és 
kinézés nélkül? S hasznot ki várt, T. Törvényszék? Az 
özvegy? A gyanúra a leghajlandóbb gondolattal is, tettét 
csak azon esetben magyarázhatnám meg, ha férjét gyű
lölte, más valaki iránt pedig elvakító, ellenállhatatlan 
szerelemmel viseltetett, s annak birtokát e bűn nélkül el
érnie nem lehetett volna.

Kinek vala tehát kinézése nyereségre ? Rablónak, ki 
pénz és javak után áhítozik, nem. Szűkölködött a ház 
minden nélkül, ami a romlott lelküekben vágyat gerjesz- 
szen. Csak egy kincs vala e fedél alatt, ami után vad
kebel sóvárgott : egy nő, kit férje életében elnyerni többé 
remény nem vala. S e kincs birtokáért kellett a szeren
csétlennek korán elhunynia. És késett-e vájjon a zsák
mányért eljőni? Nézette időt, helyet és illendőséget? 
Titkolta-e gonosz szívét, midőn kérését meg nem nyerte ? 
Nem mutatta-e a cseléd előtt boszúját? Nem ejtett-e fe
nyegető szókat, akkor rejtélyeseket ugyan, most e vád 
után már világosakat? S midőn a hír már homályban 
kezdett mozogni, nem újítolta-e meg kérését levél által? 
Nem újabb visszavettetésekor kezdődik-e a hír komolyabb 
alakja ?

III. 1. Nÿom nyomra vezet, Tek. Törvényszék ! Itt e 
bezárt falak közt mondom, de kész leszek ég és föld 
hallatára is kikiáltani : ezen egész pör mentőleg és vádló
ing gyanús szövedékkel van összefűzve.

2. Miénk, T. Törvényszék, s mindenekfelett miénk a 
kötelesség valót és igazságot nyomósán; mélyen és fára- 
datlanul keresni. Mert nekünk kell itt most vagy későb
ben ítéletet hozni. Halált fogunk mondani? Pallos alatt
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vérzik el az anya, ki gyermekeit isteni félelemben, hit, 
remény és szeretet karjain nevelte ? S nem fog-e ő a mi 
álmainknak kétségben esett arccal, halotti halványságban 
jelenni meg? Igen is, látni fogjuk őt és említni fogja 
kínjait, említni elzúzott jó nevét, lesülyesztett házát s az 
éveket, miket tőle elrablottunk. Előmutatja gyermekeit ; 
visszakéri tőlünk a gyámkarokat, miktől azokat megfosz
tok, vissza az árvák örökre eldult örömeit, a jobb napok 
reményeit s a becsület bezáródott ösvényeit. Azért, T. 
Törvényszék, hogy e rettenetes számadást magunkról el
hárítsuk, gondoljuk meg magunkat. Meg kell vizsgálnunk 
minden körülményt, minden nyomot. S lehetetlen, hogy 
ami így megtudatik, mind azzal, ami eddig világra jött, 
összevetve, bizonyos útra ne vezessen.

3. Ezt s egyedül ezt tegyük, T. Törvényszék. Ezt kí
vánom, ezért kérek, e miatt könyörgök. Egyszersmind 
egyenesen és ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogyha a 
végítélet fel nem függeszttetik : én egyfelől a pör hiányos 
voltát, másfelől saját meggyőződésemet s az előttem tudva 
levő nyomokat tekintvén, bírói székemről azonnal felke
lek s Isten és ember előtt tanúnak kiállván, a vádlott 
ártatlan volta felől bizonyságot mondok.

Kölcsey e beszédet sohasem mondotta el ; csakis szónoki gya
korlatul írta (1812) egy kigondolt esetre. Klasszikus szép példa a szó
noki beszéd szerkezetének és tulajdonságainak a tanulmányozására. 
Hatásos a fenséges hangú bevezetése, megkapó a sok szép erkölcsi 
eszméje és fenkölt nemes gondolata.

Kiváló magyar ügyvéd volt Eötvös Károly (1842—1916), aki 
1883-ban a híres tiszaeszlári pörben kifejtett működése és különösen 
nagy védőbeszéde révén hírnevet szerzett égés: Európában. Jeles ügyv
édi neve volt Polonyi Gézának is. Több nagy pörben kiválóan sze
repelt az esküdtbíróság előtt Kenedi Gíza.
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C) Egyházi beszéd.

a) A kafholikus egyházi szónoklat.

Amikor a klasszikus görög és római ékesszólás 
hanyatlani kezdett, akkor indult virágzásnak az egyházi 
szónoklat. Ennek hivatása az ember legnemesebb részét : 
lelkét Istenhez emelni. Eredményeiben nincs hozzáfogható 
a világtörténelemben. Általa százezrek, milliók találták 
meg lelkűk boldogságát s ma is közel ötszázmillió lélek
nek a főtápláléka.

Ókor és Középkor.

Az ókori népeknél nyoma sincs a szoros értelemben 
vett szentbeszédnek. Krisztus Urunk volt, aki megalapí
totta. Beszédei rendkívüli ékesszólásról tanúskodnak.

Jézus hegyi beszéde.
(Máté evangéliuma : V—VII. rész.)

Látván pedig Jézus a sereget, fölméne a hegyre1 és miután leült, 
hozzájárulának az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítá őket, 
mondván :

1. A boldogságról szóló tanítás.
Boldogok a lelki szegények ; mert övék mennyeknek 

országa.
Boldogók a szelídek; ipert ők bírják a földet.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot ; 

mert ők megelégíttelnek.
Boldogok az irgalmasak ; mert ők irgalmasságot 

nyernek.
Boldogok a tiszta szívüek ; mert ők meglátják az Istent.

1 Ez a hegy Genezaret közelében van és ma is a „nyolc bol
dogsághegyé“-nek nevezik.
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Boldogok a békeségesek; mert Isten fiainak hívatnak. 
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért; 

mert övék mennyeknek országa,
2. Az apostoloknak szóló oktatás.
Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek 

titeket és hazudván, minden rosszat mondanak ellenetek 
énérettem.

Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges 
mennyekben; mert így üldözték a prófétákat is, kik előt
tetek voltak.

Ti vagytok a föld sava; hogyha a só megromlik, 
mivel sóznak? Semmire sem való többé, hanem hogy ki
vettessék és eltapodtassék az emberektől. ,

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a 
hegyen helyezett város.

Sem gyertyát nem gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, 
hanem a gyertyatartóra, hogy világoskodjék mindazoknak, 
kik a házban vannak.

Ügy világoskodjék a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék Atyáto
kat, ki mennyekben vagyon.

Ne véljétek, hogy fölbonta'ni jöttem a törvényt vagy 
a prófétákat; nem jöttem fölbontani, hanem beteljesíteni.

3. Szeretet és engesztelődés.
Hallottátok, hogy mondatott a régieknek : Ne ölj ; aki 

pedig öl, méltó az ítéletre.
Én pedig mondom nektek : hogy minden, aki atyja 

fiára haragszik, méltó az ítéletre. Aki pedig mondja atyja 
fiának : raka I2 méltó a főtörvényszékre ; aki pedig mondja : 
bolond ! méltó a gehenna8 tüzére.

2 Raka : haszontalan, semmirekellő.
3 Gehenna : völgy volt Jerusalem mellett, hol Mólók bálványnak 

áldozatokat mutattak be ; oda vetettek és ott égettek meg minden tisz
tátalan dolgot. Ezért a gehenna később a pokolnak s a föld erkölcsi 
szemétjének a neve lett.
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Ha azért ajándékodat az oltárra viszed és ott eszedbe 
jut, hogy atyádfiának van ellened valamije : hagyd ott 
az oltár előtt és menj előbb megbékélni atyádfiával ; és 
akkor eljővén, ajánld föl ajándékodat.

4. Ellenségszeretet.
Hallottátok, hogy mondatott : Szemet szemért és fogat 

fogért.
Én pedig mondom nektek : Ne álljatok ellene a 

gonosznak ; hanem, aki megüti jobb orcádat, fordítsd neki 
a másikat is.

Es annak, ki veled pörbe akar szállani és köntösödet 
elvenni, engedd neki a palástot is.

És ha valaki téged kényszerít ezer lépésnyire, menj 
el vele még kétannyira.

Aki kér tőled, adj neki ; és attól, ki kölcsön akar 
venni tőled, el ne fordulj.

Hallottátok, hogy mondatott : Szeressed felebarátodat 
és gyűlöljed ellenségedet.

Én pedig mondom nektek : Szeressétek ellenségeite
ket, jót tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek és imád
kozzatok. üldözőitekért és rágalmazóitokért; hogy fiai 
legyetek Atyátoknak, ki mennyekben vagyon, ki az ő nap
ját felvirrasztja a jókra és gonoszokra és erőt ad az 
igazaknak és hamisaknak.

5. Alamizsna. Imádság.
Óvakodjatok, hogy igazságtokat ne cselekedjétek az 

emberek előtt, hogy láttassatok azoktól ; mert különben 
jutalmatok nem leszen Atyátoknál, ki mennyekben vagyon.

Mikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad 
előtt, mint a képmutatók cselekszenek a zsinagógákban 
és az utcákon, hogy tiszteltessenek az emberektől. Bizony 
mondom nektek, elvették jutalmokat.

Te pedig, midőn alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed,
Dr. György Lajos : irodalmi olvasókönyv. 5
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mit cselekszik jobb kezed, hogy alamizsnád rejtekben 
legyen és Atyád, ki lát a rejtekben, megfizet neked.

Es mikor imádkoztok, ne legyetek, mint a képmutatók, 
kik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva, szeret
nek imádkozni, hogy láttassanak az emberektől. Bizony 
mondom nektek, elvették jutalmokat.

Te pedig, mikor imádkozol, menj be kamarádba és 
ajtóbetéve imádd Atyádat a rejtekben ; és Atyád, ki lát 
a rejtekben, megfizet néked.

Imádkozván pedig, sokat ne beszéljetek, mint a 
pogányok; mert azt vélik, hogy sok beszédökért hallgat
tatnak meg.

Ne legyetek tehát hasonlók hozzájok, mert a ti Atyátok 
tudja, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek őt.

6. Lemondás a mulandókért való fölösleges aggó
dásról. Bízodalom az isteni gondviselésben.

Senki két úrnak nem szolgálhat; mert vagy egyiket 
gyűlölni fogja és a másikat szeretni : vagy egyiket eltűri 
és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és 
a mammonnak.4

Azért mondom nektek : Ne aggódjatok éltetekről, mit 
egyetek, se testetekről, mibe öltözzetek. Nem több-e az 
élet az eledelnél, és a test nem több-e az öltözetnél?

Tekintsétek az égi madarakat; ezek nem vetnek, nem 
aratnak, sem csűrökbe nem gyűjtenek ; és a ti mennyei 
Atyátok táplálja azokat. Nem vagytok-e ti azoknál becse
sebbek?

Ki adhat pedig közületek gondjai által magasságá
hoz egy könyöknyit?

Es a ruházatról miért aggódtok? Nézzétek a mezei 
liliomokat, mint növekednek, nem munkálkodnak és nem 
fonnak ; mondom pedig nektek, hogy Salamon minden 
dicsőségében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül.

4 Gazdagság, világi javak.
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Ha pedig a mezei füvet, mely ma vagyon és kemen
cébe vettetik, az Isten így ruházza, mennyivel inkább 
titeket, kicsinyhitüek !

Ne aggódjatok tehát, mondván : Mit eszünk vagy mit 
iszunk, vagy mivel ruházkodunk?

Mert mindezeket a pogányok keresik. Hisz tudja a 
ti Atyátok, hogy mindezekre szükségtek vagyon.

Keressétek azért először az Isten országát és az ő 
igazságát : és ezek mind hozzáadatnak nektek.

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt ; mert a holnapi 
nap majd gondoskodik magáról. Elég a napnak az ő baja.

7. A vakmerő ítélet kerülése.
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek !
Mert amily ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek meg ; 

és amily mértékkel mértek, visszamérik nektek.
Mit nézed pedig a szálkát atyádfia szemében ; és a 

gerendát tenszemedben nem látod?
Avagy mint mondhatod atyádfiának : Hadd vessem 

ki szemedből a szálkát; és íme gerenda van a te sze
medben.

Képmutató ! vesd ki előbb a gerendát tenszemedből 
és azután lásd, hogy vedd ki a szálkát atyádfia szeméből.

8. Az állhatatos imádság meghallgatása. Szeretet.
Kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; 

zörgessetek és megnyittalik nektek.
Mert minden, aki kér, nyer ; és aki keres, talál ; és 

a zörgetőnek megnyittatik.
Avagy kicsoda közületek az az ember, kitől ha kenye

ret kér fia, vájjon követ nyujt-e neki ? Avagy ha halat kér, 
vájjon kígyót nyújt-e neki ?

Ha azért ti, holott rosszak vagytok, tudtok jó ado
mányokat adni fiaitoknak : mennyivel inkább a ti Atyátok, 
ki mennyekben vagyon, ad jókat a tőle kérőknek?

5
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Mindeneket azért, amiket akartok, hogy cselekedje
nek nektek az emberek, ti is cselekedjétek nekik ; mert 
ebben áll a törvény és a próféták.

9. Élet, halál. A gyümölcs olyan, mint fája.
A szoros kapun menjetek be ; mert tágas a kapu 

és széles az út, mely a veszedelemre viszen, és sokan 
vannak, kik azon bemennek.

Mely szoros a kapu, és keskeny az út, mely az életre 
viszen ; és kevesen vannak, kik azt megtalálják.1)

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, kik juhok ruháza
tában jőnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok.

Az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vájjon 
szednek-e a tövisekről szőlőt, vagy a bojtorványról fügéket?

így minden jó fa jó gyümölcsöt terem ; a rossz fa 
pedig rossz gyümölcsöt terem.

Nem teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz 
fa jó gyümölcsöt nem teremhet.

Minden fa, mely nem hoz jó gyümölcsöt, kivágatik, 
és tűzre vettetik.

Azért gyümölcseikről ismeritek meg őket.

10. Építés erős alapon.
Minden, aki ez igéket hallja és azokat teljesíti, 

hasonló a bölcs emberhez, ki házát kősziklára építette.
Es szakadt az eső, jött az árvíz, a szelek fútták és 

ama házra rohantak; de nem dőlt össze, mert kősziklára 
volt alapítva.

És minden, aki ez igéimet hallja, de azokat. nem 
teljesíti, hasonló leszen a bolond emberhez, ki házát 
fövényre építette.

És szakadt az eső, jött az árvíz, a szelek fútták,
J) Elet : örök boldogság ; veszedelem : örök kárhozat ; szoros 

kapu, keskeny út : Isten parancsolatai ; tágas kapu, széles út : féktelen 
kívánságok.



69

és ama házra rohantak ; és összedőlt az, és nagy volt 
romlása.

És lón, mikor elvégezte Jézus ez igéket, csodálkozának a seregek 
az ő tudományán ; mert úgy tanította őket, mint aki hatalommal bír, 
és nem mint az ő írástudóik és a farizeusok. Mikor pedig lejött a hegy
ről, nagy sereg követé őt . . .

(Káldi György fordítása nyomán.)
Ez a beszéd az Újszövetségben, Máté evangéliumának V—VII. 

részében olvasható. A legfenségesebb beszéd, mely valaha a földön 
elhangzott. Az isteni ihlettség csodálatos egyszerűséggel és mélységgel 
párosul benne.

Az apostolok és széntatyák.
Krisztus Urunk nyomddkaiba léptek az apostolok. 

Leginkább az Üdvözítő életéről prédikáltak s tanításának 
főbb igazságait fejtegették. Köztük Péter és Pál apostol 
tűnt ki ékesszólásával. Mivel Üdvözítőnknek s apostolai
nak beszédei a felsőbb ihlettségből fakadtak, nem lehet 
az ékesszólás szabályai szerint ítélkezni róluk.

Ennélfogva a tulajdonképeni egyházi szónoklat a 
szentatyák korával (IV—VII. század) kezdődik s alattuk 
éri el aranykorát. Legkiválóbb volt köztük Chrysostomos 
= Aranyszájú Szent János.

Az alamizsnálkodásról.
(Részlet Chrysostomos 15. homiliájából.)

. . . Isten még egyszülött fiát is odaadta, és te neki, 
aki éretted áldozta fel magát és éretted halt meg, egy 
darabka kenyeret is sajnálsz adni ! Az Atya te éretted a 
saját egyszülött fiának nem kegyelmezett, és te enged
heted, hogy ínségtől elepedjen, te, aki, ha adnál is, csak 
az övét adnád neki, és csak a saját üdvödre tennéd ezt 
is. Van-e ennél nagyobb lelketlenség ? Teéretled áldozta 
fel magát, teéretted halt meg, teéretted szenved éhínséget 
és koldul éhen ; és te mégsem adsz neki semmit ! Nem 
vagyunk-e érzéketlenebbek, mint a kövek, ha, midőn 
annyi tárgy van, ami édesget bennünket, hogy megindít-
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són, ezen ördögi kőszívűséget megtartja szívünk ? Nem 
volt néki elég a halál és a kereszthalál, még Ínséget is 
akart szenvedni értünk. Mint jövevény ment koldulni és 
mezítelen volt és fogollyá akart lenni és mint beteg szen
vedni, hogy legalább ezzel megindíthasson.

Ha már semmit sem akarsz viszonozni, holott annyit 
szenvedtem érted, legalább essék meg a szegénység okáért 
rajtam a szíved, legalább betegségem folytán lágyuljon 
meg szíved, gyűlj legalább részvétre, ha látod a foglyot. 
És ha még ez s^m képes felebaráti szeretetre bírni, leg
alább hallgasd meg kérésemet, mivel ezt könnyen esik 
meghallgatnod. Nem kérek olyat, ami becses, hanem egy 
falat kenyeret, szállást és egy vigasztaló jó szót. És ha 
még erre is kőkemény marad szíved, szívleld meg legalább 
nyomorúságos helyzetemet, és ha mezítelenül pillantasz 
meg, jusson eszedbe, hogy mezítelenül függtem éretted a 
keresztfán. És hogyha még így sem indulsz meg, legalább 
szánj meg, mivelhogy a mezítelenséget a szegényekért 
vettem magamra.

Megkötöztek akkor éretted, most is teéretted viselem 
a kötelet. Oh, vajha egyiken vagy a másikon megindulva, 
némi részvéttel volnál irányomban ! Éhínséget szenvedtem 
éretted, szenvedek szintúgy most. Szomjuhoztam éretted, 
amikor a keresztfán függtem, szomjuhozom most is a 
szegény koldusnak személyében, hogy így is, úgy is rész
vétre hangoljalak magam iránt, és a saját üdvözülésedért 
emberszeretetre indítsalak téged. Azért ama számtalan 
jótéteményért, mellyel nékem tartozol, viszonzásul semmit 
sem kérek adó fejében tetőled, hanem még jutalmat is 
adok, akárcsak ha valami kegyet tanúsítottál volna velem 
szemben, és a mennyek országát adom ajándékul cserébe 
ezért a csekélységért.

Nem mondom : egészen szüntesd meg szegénysége
met, sem : tégy gazdaggá, jóllehet éretted lettem szegénnyé, 
hanem csak egy darab kenyeret, ruházatot és éhcsillapító
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falatot kérek. És fogoly helyzetemben nem arra késztetlek, 
hogy oldd föl bilincseimet és válts meg engem ; csak azt 
az egyet kívánom tőled, hogy, aki éretted lettem fogollyá, 
látogass meg engem, ez elég nagy jótét nekem és már 
ezért magáért a mennyet adom cserébe neked. Jóllehet 
a legválságosabb rabságtól váltottalak meg, mégis meg
elégszem véle, hacsak fogságomban meglátogatsz engem. 
Ugyan enélkül is megadhatnám az élet koronáját, de 
lekötelezetted is akarok lenni, hogy a koronára biztos 
kilátásod legyen. Azért járok, aki bizonyára megtehetném, 
hogy meglegyen a táplálékom, mint koldus ajtódra és 
kitárom karomat, hogy nyújts táplálékot. Szeretlek nagyon, 
azért áhítozom asztalodra, mint ahogy ez a szeretettel 
együtt jár. És sokat adok rá és dicsőíteni foglak érte maj
dan az emberek előtt, az egész világ szemeláttára majdan 
rád mutatok, mint aki jól tartottál . .

(A történelem fenntartotta, hogy Chrysostomos hallgatói e helynél, 
megfeledkezve a hely szentségéről, féktelen tapsban törtek ki. Mire ő 
így folytatta :)

. . . Mire való az a taps és a nagy zaj ? Egyet kívá
nok tőletek, mutassátok meg tettel, hogy tetszik és enge
delmeskedjetek cselekedeteitekben ... Ez az én dicsőségem, 
ez a nyereségem, ez drágább nékem a fejedelmi koronánál...

Chrysostomos (347—407) konstantinápolyi patriarcha a keresztény 
ékesszólás legragyogóbb csillaga. Hódító ékesszólásával és eredetisé
gével még Demosthenest és Cicerót is fölülmúlta- A bűnbánat hirdetése 
s a kérlelhetetlen erkölcsi szigorúság hangzik beszédeiből, amelyek 
nagyobbrészt szentírási szakaszok értelmezései (homiliák).

Kiváló szónokok még az egyházatyák közül Ambrosius : Szent 
Ambrus milánói püspök (megh. 397.) és Augustinus: Szent Ágoston 
hippói püspök (354—430), a keresztény egyház legnagyobb hittudósa. 
A középkor második felében működött Aquinói Szent Tamás 
(1226—1274) az „angyali doktor“ (doctor ecclesiae) és Assziszi Szent 
Ferenc (1182—1226) a róla nevezett szerzet alapítója. Az utóbbi a 
keresztény szeretet, alázatosság és szegénység mintaképe. Nemcsak 
templomban, hanem piacon, szabadban, erdőn, mezőn is hirdette egy
szerű népies nyelven az evangéliumot,
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A szentatyák az egyházi szónoklat mintaképei. Tekin
télyben a szentírás után az első helyen állanak- Prédi
kációik az egyházi szónoklat remekei.

Hogy minő hatása volt a középkori hitszónoklatnak, 
mutatják azok a rendkívüli tények, melyeket annak az 
időnek a krónikásai feljegyezlek. A prédikátor szavára 
egész tömegek borulnak le az igehírdetők lábai elé, nyíl
tan megváltják bűneiket s ostort nyújtanak neki, hogy 
korbácsolja meg őket ; fejedelmek és uralkodók engesz
telődnek ki a szónoklat hallatára Isten színe előtt, viszá
lyok, peres ügyek simulnak el ; ezrek veszik fel a keresztet 
s indulnak a szentföldre harcolni a pogányok ellen ; a 
zsidók és pogányok csapatosan térnek át a keresztény 
hitre, régi megrögzött bűnösök tömegesen térnek jobb útra, 
bűnbánó körmenetek csapatosan szemlélhetők utcákon, 
hangos zokogással, jajszóval, imával esdve Isten irgal
máért ; pipere eszközöket, kártyát, rossz könyveket, képeket, 
kockát s egyéb vétkes tárgyakat hordanak halomra nyil
vános tereken s égetnek el az őszinte javulás és megtérés 
jeléül az egyházi szónokok felszólítására stb.

Újkor.

A középkori egyházi szónoklat görök és latin nyelvű 
volt. Az újkorban minden népnél kifejlődik a nemzeti hit
szónoklat.

Franciák.

Az elsőség pálmája az újkorban az egyházi szónoklat 
terén a franciákat illeti. Közülük kerültek ki a legcsodál
tabb egyházi szónokok. E nagyszerű fejlődést XIV. Lajos 
segítette elő. Az adventi és nagybőjti szónokot ő maga 
hívta meg s a szent beszédeken egész udvarával meg
jelent. A nagy szónokokat királyi kegyben részesítette s 
püspöki rangra emelte.

Legragyogóbb szónokuk volt Jacques-Bémgne Bossuet 
(1627—1704), Meaux püspöke. Chrysostomos mellett ő a 
keresztény világ legköltőibb szárnyalásu egyházi szónoka.

Kilenc kötet beszédet hagyott hátra. Legnagyobb 
remekei a gyász-jvagy halotti beszédei. Ilyent 10-et mon
dott. Közülük a Condé herceg halála alkalmával tartott 
beszéde a világirodalomban páratlanul áll,
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Bossuet gyászbeszéde
Bourbon Lajos, a nagy Condé herceg fölött.

Condé herceg (1621 —1686) XIV. Lajos francia királynak kiváló 
hadvezére volt. Hazáját több ízben megmentette. Kortársai a nagy 
melléknévvel tisztelték meg ; ezt az utókor sem tagadta meg tőle. 1686 
dec. 11-én halt meg s 1687 márc. 10-én mondta Bossuet a párisi Notre 
Dame egyházban dicsőítő gyászbeszédét, melynek bevezető és befe
jező részletét olvashatjuk alább :

E pillanatban, midőn Bourbon Lajos, Condé herceg, 
halhatatlan dicsőségének ünneplésére nyitom ajkamat, ép 
úgy zavarba hoz tárgyam nagyszerűsége, mint — ha 
szabad megvallanom — fáradságom hiábavalósága is. 
Hol nem hallottak volna e világon Condé herceg diada
lairól, bámulatos tetteiről? Mindenütt beszélnek róluk: a 
francia, ki dicsekedve emlegeti az idegennek, nem mond
hat semmi újat ; s bármit hoznék fel én magam is, gon
dolataik mégis elémbe vágnának, s így még mindig fe
lelnem kellene a szívók mélyén rejlő azon szemrehá
nyásra, hogy nem értem fel tárgyam fenségéig. Mi, gyarló 
szónokok, a rendkívüli szellemek dicsőségére mit se te
hetünk; s nagyon helyesen mondja a Bölcs: „Egyedül 
tetteik dicsérhetik őket“,1 nagy nevök mellett minden 
egyéb dicséret elhalványul ; s Condé herceg dicsőségét 
egyedül tetteinek egyszerű, de hű elbeszélése volna ké
pes megőrizni. De míg a történet, mely a jövő századok
nak tartozik vele, elbeszéli tetteit, addig amennyire tehet
jük, eleget kell tennünk a közhálának, s a legnagyobb 
király parancsának.2

Küzdjük le tehát fájdalmunkat ! S erre egy sokkal 
magasztosabb és. szószékre sokkal méltóbb tárgy ötlik 
eszembe : Isten maga teremti a harcosokat és győzőket. „Te 
vagy az, — mondta Neki Dávid, — aki kezemet a harcra 
s ujjaimat a fegyverforgatásra tanítottad* .3 S ha bátorsá-

1 Példabeszédek K. XXXI., 31,
2 XIV. Lajos (1643-1715),
8 143. zsoltár L
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got Ö lehel belénk, nem kevésbbé Ô adományozza a 
szív és értelem minden természetfölötti kiváló tulajdon
ságait is. Minden az Ô hatalmas kezéből származik. Ô 
küldi az égből a. nemes érzelmeket, a bölcs tanácsot s 
minden jó gondolatot ; de megkívánja, hogy különbséget 

‘tegyünk azon ajándékok közt, amelyeket ellenségeinek 
enged át, s azok közt, melyeket híveinek tart fönn. Egye
dül a jámborság különbözteti meg híveit a többitől ; s 
mielőtt ez ajándékot meg nem nyertük az égtől, a többi 
nemcsak, hogy értéktelen, hanem sokszor vesztünkre van. 
Mi volna Condé herceg nagy híre és lángesze mellett is 
— a jámborság e megbecsülhetetlen ajándéka nélkül !

Igen, Keresztény Hallgatók, ha a jámborság mint
egy meg nem szentelte volna egyéb erényeit, sem a her
cegek nem találnának fájdalmukra enyhülést, sem e buzgó 
főpap4 nem bízhatnék imádságában, sem magam nem 
találnék alapot e dicsőítésre, mellyel e nagy férfiúnak tar
tozom. Verjük le tehát a porba e példával az emberi 
dicsőséget, romboljuk le a nagyravágyók e bálványát, 
hadd semmisüljön meg az Ur oltárai előtt. Egyesítsük 
ma egy kiváló egyéniség minden szép tulajdonságát, mert 
hisz ily magasztos tárgyban megtehetjük azt; s az igaz
ság dicsőségére mutassuk ki, hogy e világcsodálta hős
ben mindaz, ami a hőst alkotja, ami a dicsőséget bete
tőzi : bátorság, nagylelkűség, természetes jóság — a szív 
tulajdonságai ; lángeszének élénksége, mélyreható volta, 
nagyszerűsége és fensége, — az értelem tulajdonságai — 
hogy mindezek együtt csak káprázatok volnának, ha is
teni félelem nem társult volna hozzájuk. S végre, hogy a 
jámborság az embernek mindene. Ezt fogják önök látni, 
Uraim, a fenséges, hatalmas Bourbon Lajos, az ősi szár
mazású Condé hercegnek örök emlékű életében.

Ezután részletesen elbeszéli hadjáratait, freiburgi és rocroyi fé
nyes győzelmeit, ismerteti lelkének nemes tulajdonságait s halála kö
rülményeit. Beszédét így fejezi be :

4 A jelenlevő Harlay de Champvallon párisi érsek,
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. . . Jöjjetek ide, ti népek, jöjjetek ! Jöjjetek inkább 
ti hercegek és fejedelmek ; ti, akik ítéltek a világ fölött, 
s főleg ti inkább minden másnál, hercegek és hercegnők, 
oly sok királynak sarjadéki, Franciaország csillagai, aki
ket azonban ma a fájdalom mintegy felhőbe burkolt, el
homályosított. Jöjjetek s lássátok azt a csekélységet, ami 
a magas származásból, ily fenségből, ennyi dicsőségből 
megmaradt. Tekintsetek csak körül ; íme ennyit tehet a 
hatalom s kegyelet egy hős megdicsőítésére. A címek és 
feliratok csak üres jelei annak, aki már nincs többé ; az 
alakok, kik a ravatal körül sírni látszanak s a fájdalom
nak tehetetlen személyesítői, akiket az idő a többivel 
együtt mind elsöpör, az oszlopok, melyek mintegy az 
égig akarnák emelni semmiségünk fenséges bizonyságát, 
szóval semmi sem hiányzik a tiszteletnyílvánításból, csak 
épen az, akinek nyújtják.

Siránkozzatok hát az emberi élet e gyarló marad
ványain, siránkozzatok azon a szomorú halhatatlanságon, 
mellyel mi ruházzuk fel a hősöket. De jöjjetek ide külö
nösen ti, akik oly mohó hévvel futjátok a katonai pályát, 
ti hősies rettenthetetlen lelkek ! Sirassátok e nagy hadvezért 
és mondjátok : „íme itt van ő, aki minket a harci veszélyekbe 
vezetett, akinek vezetése alatt annyi hadvezér fejlődött ki, 
akiket példája az első katonai rangra emelt ; akinek még 
árnyéka is képes lett volna csatát nyerni, s visszavonultságá- 
ban még puszta neve is lelkesít, de egyúttal arra is figyel
meztet, hogyha fáradozásunknak halálunkkor is akarjuk 
némi hasznát látni, s nem akarunk minden támasz nél
kül jutni az örök hazába, a földi király mellett szolgál
nunk kell az égi királyt is“. Szolgáljatok tehát ez irgal
mas és halhatatlan királynak, aki az ő nevében adott 
sóhajt és pohár vizet is többre becsüli, mint mindazt, 
amit véretek ontásával tehetnétek : s hasznos szolgálatai
tokat azon pillanattól kezdjétek számlálni, mikor a jósá
gos Úrnak szolgálatába álltatok. S ti, akiket barátaiul fo-
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gadott, nem jönnétek-e el e szomorú emlékhez ? S ti mind
nyájan, bármily mértékben tisztelt is meg benneteket 
bizalmával, álljátok körül e ravatalt, s imádságtok mellett 
öntsétek könnyeiteket, s bámulván e nagy férfiú benső 
barátkozását, kellemes társalgását, őrizzétek meg emlékét 
e hősnek, akinek jósága felért bátorságával. Vajha így 
lehetnétek továbbra is kellemes társaságában ! Vajha így 
fordítanátok hasznotokra erényeit ; s vajha halála, melyen 
síránkoziok, vigasztalásul és például szolgálna.

S ha a többiek után nekem is szabad megjelennem, 
hogy ravatala előtt a végtisztességet lerójjam, ó herceg, 
dicsőítésemnek és fájdalmamnak méltó tárgya, örökké élni 
fogsz emlékezetemben. Örökké megőrzőm képedet, nem 
avval a merész pillantással, mely győzelmet ígért, nem, 
én semmit sem akarok benned látni, amit a halál meg
semmisít. Képeden csak halhatatlan vonások lesznek, 
olyannak foglak látni, amilyen Isten kezében életed utolsó 
napján voltál, midőn Isten dicsősége kezdett előtted fel
tünedezni. Itt látom én nagyobb győzelmedet, mint Frei- 
burg és Rocroy mellett, s ily szép diadaltól elragadtatva 
mondom ki a kedves tanítvány szavait: „Ez az igazi 
győzelem, mely legyőzi a világot.“0 Élvezd e győzelmet, 
herceg, s a szentmise áldozat végtelen erejéből élvezd 
örökké ; fogadd szívesen gyönge szavamnak utolsó erő
feszítését, melyet oly jól ismertél : te vetsz határt beszé
deimnek. Ahelyett, hogy mások halálát siratnám, előbb 
azt akarom megtanulni tőled, herceg, hogyan tegyem 
szentté a magamét s boldog leszek, ha ősz hajam eszembe 
juttatván a számadást, amellyel hivatalos működésemről 
tartozom, a rám bízott nyájnak az örök igével való 
táplálására szentelem gyöngülő hangom s lankadó buzgal
mam maradékát. (Acsay Ferenc fordításé.)

5 Ján. V, 4.
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A francia egyházi szónokok közül még világhírűek : Louis de 
Bourdaloue (1632—1704) jezsuita, a „királyok szónoka vagy a szónokok 
királya“, kit XIV. Lajos tíz alkalommal kért fel böjti szónoklatra. 
Beszédei 16 kötetet töltenek ki s magyarul is megjelentek. — Nagy 
tisztelettel hallgatta XIV. Lajos Jean-Baptiste Massilon (1663—1742) 
clermonti püspök beszédeit is. Világhírű az 1699. év végén a válasz
tottak csekély számáról mondott prédikációja, melynek hallatára hallgatói 
ijedten ugráltak fel a padokról.

Az újabb idők legnagyobb francia egyházi szónoka Lacordaire 
Henrik (1802—1861). A XIX. század legnagvobb egyházi szónokának 
tartják.

Olaszok.

Franciaország után Itália az a föld, mely legtöbb és 
legjelentékenyebb egyházi szónokot adott. A XV. század
ban él az olasz nép Demosthenese : a lánglelkü Girolamo 
Francesco Savonarola (1452—1498). A szónoki világ egyik 
tüneményes alakja volt. Szavai után valósággal futottak a 
hívek Isten házába, csakhogy hallhassák. Heve azonban 
elragadta s így a középkor egyik legnagyobb lángelméje 
máglyán végezte életét.

Az újkorban Paolo Segneri (1624—1694) a legkivá
lóbb olasz egyházi szónok. Missziós beszédei világhírűek. 
Európában a legtöbb megtérés az ő nevéhez fűződik.

A többi európai népek.

Spanyolországban az egyházi szónoklat legkiválóbb 
képviselője Ferrerei Sz. Vince (1357—1419) volt. Szónoki 
útjában bejárta majdnem az egész Európát. Mennyei 
ékesszólással beszélt. 25.000 zsidót és 8000 mohamedánt 
térített meg.

A németek ősi apostoli szónoka Regensburgi Bért- 
hold (1220—1272), kit kora „Illés prófétájának neveztek. 
Kiváló népszónok volt. Az újabb időkben Förster Henrik 
hercegpüspök (1779—1881) képviseli a klasszikus német 
egyházi szónoklatot.

Az angol egyházi szónoklat a parlamenti ékesszólás 
mellett elmaradt s csak az utóbbi időben mutat fejlődést. 
Stef. Wiseman westminsteri érsek (1802—1865) és John 
Netvman bíboros (1801 —1890) nevei híresek.
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Magyarok.
a) A katholikus egyházi szónoklat.

Középkor.
A magyar egyházi szónoklat története akkor kezdő

dik, mikor a magyarság a keresztény hitre tér. Az első 
hittérítők idegenek voltak: Pilgrin passaui püspök s az 
olasz származású, vértanú halált halt Gellert Csanádi 
püspök. Nagy akadálya volt működésüknek, hogy nem 
tudtak magyarul. Ezért tolmács útján hirdették az igét. 
Két szószék állt egymással szemben a templomban : egyi
ken a latin szónok, másikon a tolmács foglalt helyet

Az első magyar nyelvű egyházi szónoklatokat az 
István királytól letelepített Benedek rendi szerzetesek mon
dották; hozzájuk sorakoznak a XII. században a premont
reiek és ciszterciták. E három rend működési korából 
való a legrégibb magyar egyházi beszéd : a 274 szóból 
álló Halotti beszéd és könyörgés.

Halotti beszéd.
(Mai nyelven.)

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk. Bizony 
por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté eleve 
Isten a mi ősünket, Adámot, és adta vala neki a para
dicsomot házává. És mind a paradicsomban való gyümöl
csökből mondá neki, hogy éljen, csak egy fa gyümölcsétől 
tiltá őt. De megmondá neki, miért ne egyék: „Bizony 
amely napon eszel a gyümölcsből, halálnak halálával 
halsz.“ Hallá holtát a teremtő Istentől, de feledé. Engede 
az ördög csábításának. És evék a tiltott gyümölcsből és 
a gyümölcsben halált evék. És a gyümölcsnek oly keserű 
vala íze, hogy torkát megszakasztja vala. Nemcsak magá
nak, de egész fajának halált evék. Haraguvék Isten és 
veté őt e bajos világba és Ion halálnak és pokolnak 
fészke és mind ő nemének. Kik azok? Mi vagyunk, ahogy 
ti is látjátok szemetekkel. Bizony egy ember sem kerülheti 
el e vermet ; bizony mind ahhoz járók vagyunk. Imádjuk
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Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon ő 
neki és kegyelmezzen és bocsássa meg mind ő bűnét. 
És imádjuk a szent asszonyt, Máriát, és boldog Mihály 
arkangyalt és minden angyalokat, hogy imádkozzanak 
érette. És imádjuk szent Péter urat, kinek hatalom adatott 
oldania és kötnie, hogy oldja mind ő bűnét. És imádjuk 
mind a szenteket, hogy legyenek neki segítői Urunk színe 
előtt, hogy Isten az ő imádságuk miatt bocsássa meg ő 
bűnét. És szabadítsa meg őt az ördög üldözésétől és a 
pokol kínzásától és vezesse őt a paradicsom nyugalmába 
és adjon neki a mennyországba útat és minden jóban 
részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor : Kyrie eleison !

Szerelmes barátim, imádkozzunk e szegény ember 
leikéért, kit az Ur e napon e hamis világ tömlöcéből ki
mente, kinek e napon testét temetjük, hogy az Ur őt 
kegyelmével Abrahám, Izsák, Jákob kebelébe helyezze, 
hogy az ítéletnap eljöttével, minden szentéi és választottal 
közé jobbfelől iktatni, élessze fel őt és ti benneteket. 
Kiáltsátok háromszor : Kyrie eleison !

A Halotti beszéd a XIII. század elejéről való. Első v összefüggő 
szövegű magyar nyelvemlékünk. Érdemes alkotás. Megvan benne az 
alkalomkívánta rövidség és a magvas erő. A szónokló pap egyszerűen 
beszél, de az egyszerűség közvetlenül és szívhez szól. (Prónai).

A XIII. századtól kezdve a dömések, ferencrendiek és a magyar 
alapítású pálosok buzgólkodnak prédikátori működésükkel. Kódexeink 
számos beszédüket őrizték meg.

A XV. századból két neves szónokot ismerünk. Egyik a törté
nelemből jól ismert Kapisztrán János ferencrendi szerzetes, a nagy 
Hunyadi János barátja. A török ellen keresztes hadjáratra buzdító 
beszédeket mondott s hatását mutatja a nándorfehérvári diadal.

A másik nagynevű középkori egyházi szónokunk Temesvári 
Pelbárt, a bátor és egyenes lelkű ferencrendi szerzetes. Mátyás és II. 
Ulászló uralkodása alatt élt (f 1509). Félezernél több prédikációja 
maradt ránk s mivel ezeket a kor szokása szerint latin nyelven bocsá
totta közre, egész Európában buzgón olvasták.



80

Újkor.

A XVI. században a reformáció az egyházi ékes
szólás történetében új korszakot nyit. Az új egyháznak 
épen a prédikáció volt a leghatalmasabb fegyvere. Az év
százados verseny a katholikusoknál és protestánsoknál 
a magyar igehirdetést hatalmasan kifejleszti.

Legmagasabbra emelkedett a XVII. században, ami
kor Pázmány Péterben aranykorát éli.

Mily üdvösséges a magunk ismerése.
(Részlet Pázmány Péter prédikációiból.)

Természet hajlandósága hozza minden embernek 
a tudásnak kívánását. Azért az emberi elme örömest vizs
gálja nemcsak a föld színén látható állatok természetét, 
hanem a földbe temetett érceknek, sőt az egekben helyez
tetett csillagoknak tulajdonságit. Az ember értelme telhe
tetlen, nemcsak a régen lett dolgoknak, hanem a termé
szet titkainak és felséges dolgainak átalértésében.

De közönségesen abban vétkezünk csaknem mind
nyájan, hogy amit legszükségesebb tudni, arról nem tuda
kozunk. Mert kicsoda közülünk, ki magába szállván, iga
zán akarná tudni és érteni, kicsoda ő ? Ki tudakozik 
magától: ki vagy, minémű vagy, mind természetedre, 
mind erkölcsödre és magadviselésére nézve?

Egyebekről örömest kérdezi : Hát ez micsodás ? Amaz 
minémű ? Nevetve nézi más orcáján a mocskot : de maga 
ismeretére nem fordul, sőt, mint az igen rút emberek 
tükörbe nem néznek, hogy éktelen ábrázatjukat meg ne 
lássák : úgy az emberi gyarlóság nehezen fordítja szemét 
a maga fogyatkozásainak szemlélésére.

Tudakozván Chilon filozófus : micsoda tudomány 
legjobb és hasznosb ? — azt feleié Apolló : ismerd magadat 
és tudjad ki vagy ! Az anyaszentegyház, mikor a hosszú 
bojt első napján hamvat hint fejünkre és azt mondja :
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Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá lészesz, — nem 
egyébért cselekszi ezt, hanem hogy magunkat megismer
jük. Mikor a próféták azt mondották, hogy mindnyájan 
olyanok vagyunk, mint a sár1) a fazekas kezében ; és 
hogy nincs oka a pornak kevélységre : nem egyébre néz
tek, hanem hogy magunkat ismertessék velünk.

Nem csuda, hogy ily sokképen jelentette Isten, 
mint kívánja, hogy magunkat ismerjük: mivel ennél hasz- 
nosb és üdvösségesb tudomány nem lehet. A többi tudo
mányok felfújnak és kevéllyé tesznek, ez megalázza 
kevélységünket. A többi tudományok nélkül mennyország
ba juthatunk ; de senki sem üdvözül, ha magát nem 
ismeri.

Hogy azért voltaképen tudjuk, kik vagyunk? Honnan 
jöttünk? Hová megyünk? és ebből az ismeretből igaz 
alázatosságra juthassunk : jer, szálljunk magunkba és ki-ki 
közülünk kérdje magától : Mi voltál ? Mi vagy ? Mivé 
lész? mert nem különben, hanem ezek értéséből jutha
tunk magunk ismeretire.

Én is azért ennek a három dolognak magyarázá
sára egyenesítem tanításomat : kérlek, ne járjon magatok
tól távol gondoskodástok, ha ismerni akarjátok magatokat.

Úgy tetszik, könnyű embernek magát megismerni. 
Mindazáltal igazán felelt Thales filozófus,2 kitől mikor kér
denének : Mi volna legnehezebb ? azt feleié : hogy legne
hezebb a magunk ismerése. Azért Istennek kiváltképen 
való segítsége és áldása nélkül senki magát úgy nem 
ismerheti, amint üdvösségére szükséges.

Annak okáért, ha üdvösségesen akarjuk tudni: kik 
vagyunk, elsőbben Istenünket kell alázatosan kérnünk, 
hogy lelki szemeinket felnyissa és magunk ismeretére 
értelmünket világosítsa. Azután józan és szorgalmatos 
gondolkodással meg kell tekintenünk micsodaságunkat és

1 agyag.
2 Thales görög természetbölcselő a VI. században Kr. előtt.
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minéműségünket ; azaz nemcsak természetünk alacsony- 
ságát, hanem erkölcsünk fogyatkozását is kell értenünk.

Kétképen lehet ez a magunkismerete : vagy egybe
vetéssel, vagy egybevetés nélkül.

Ha egybevetjük az isteni felséggel magunkat : gon
dold meg, hogy a széles világ Isten előtt olyan, mint egy 
csepp harmat, mint semmi és hiúság. Mert az Isten böl- 
csesége végtelen, sőt ő maga a bölcseség; az Isten jó
sága határozatlan, sőt ő maga a jóság ; ereje mindenható, 
tehetségének vége nincsen. Mi pedig tudatlanságnak ten
geri, erőtlenségnek és minden fogyatkozásnak mélységi 
vagyunk.

Ebből tégy ítéletet, mi vagy te Istenhez képest? És 
feltalálod : akárki légy, semminél semmibb vagy.

Menjünk elébb : és Krisztus szentséges életének font
jában mérjük meg erkölcsünket. Lássuk, ha hiányosak 
nem vagyunk.

Jaj, mely mocskosnak látszik a mi tisztaságunk ! mely 
haragosnak a szelídségünk ! mely felfuvalkodoltnak a mi 
alázatosságunk ! mely kegyetlennek a mi irgalmasságunk ! 
mely gyarlónak a mi erősségünk, ha a Krisztus tükörébe 
nézünk 1 Mely száraznak találtatik a mi sírásunk, mely 
képmutatónak töredelmességünk ! mely fösvénynek adako
zásunk ! mely torkosnak böjtölésünk ! mely változónak 
állhatatosságunk ! mely szófogadatlannak engedelmessé
günk, ha Krisztus Urunk erkölcse mailé állunk !

A mennyei angyalokhoz képest vájjon micsodák 
vagyunk mi férgecskék ? Erőtlen gyarlók, késedelmes 
restek ; veszedelemmel határosak, félelemmel és tudatlan
sággal teljesek vagyunk. A forgandó és változó időnek 
prédái, a szerencsének játékai, az állhatatlanságnak képei, 
a nyavalyáknak tárházi vagyunk. Értelmünk olyan az 
isteni dolgok látására, mint a bagoly szeme a nap sugári 
nézésére ; a világi dolgokban amit tudunk, ezred része 
annak, amit nem tudunk.
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Szent Ágoston írja, hogy az oktalan állatok érzé
kenységük erejével sokképen megelőznek minket. Mert 
nincs közülünk olyan messzelátó, mint a sas ; oly erős, 
mint az oroszlán ; oly gyors, mint a nyúl ; oly szagló, mint 
a vizsla. Az oktalan állatok öltözve születnek, magok 
oltalmazására nékik a természet fogat, szarvat, körmöt 
vagy gyorsaságot adott, mellyel veszedelmek elől szalad
nak; mihelyt születnek, járnak és úsznak, eledelt munka 
nélkül találnak, sőt betegségik orvosságit is mester nélkül 
ismerik. Végezetre : az oktalan állatok közül sokan két és 
háromszáz esztendőt élnek ; a mi életünk rövid határra 
zsinoroztatik.

Mit mondjunk tovább? Vajjon az érzéktelen állatok 
nem győznek-e meg sok dolgokban ? Az egek nagysággal, 
szépséggel, felsőbb hellyel, az elementumok hatalmas 
cselekedetekkel, a virágok jó szaggal, szépséggel, mellyel 
a Salamon ékességét is megelőzik, az öreg fák gyümölccsel, 
sok ideig tartóssággal, a hó fejérséggel, a gyémánt és egyéb 
drágakövek fényességgel sokképen megelőznek minket.

Ez az egybevetés kimutatja alacsonyságunkat. Azért 
tekintsd meg: Mi voltál? Mi vagy? Mivé lész?

Pázmány Péter (1570—1637) a XVII. század legkiválóbb magyar 
hitszónoka és prózaírója, egyszersmind történelmünknek egyik legszá
mottevőbb alakja. Ő emeli a magyar egyházi szónoklatot európai szín
vonalra. Őt tekintjük a magyar prózai stílus megteremtőjének is. Nyelve 
még ma is mintája lehet a tömör, zamatos, igazi magyaros stílusnak. 
Hasonlatai megkapok, beszédeinek szerkezete kristálytiszta.

Kortársai közül nevezetesek voltak Telegdi Miklós (1535—1586) 
pécsi püspök és a bibliafordító Káldi György jezsuita (1572—1634).

A XVIII. század jelentősebb kath. egyházi szónokot nem tud fel
mutatni. A XIX. században megint kiváló képviselői akadnak : Haynald 
Lajos kalocsai érsek, Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök és Vaszary 
Kolos bíboros hercégprimás.

Napjaink legjelesebb kath. egyházi szónoka Prohászka Ottokár 
székesfehérvári püspök (sz. 1858), aki a modern lelket igyekszik vallásos 
közönyösségéből felrázni. Híresek a nagybőjti beszédei és a budapesti 
egyetemi templomban mondott konferencia-beszédei.
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b) A református egyházi szónoklat.

A protestáns istentisztelet középpontja az igehirdetés, 
a predikálás ; e körül csoportosul a gyülekezeti éneklés, 
imádkozás és alkalmilag az úrvacsora-osztás. Ez a körül
mény lényegesen elősegítette a ref. egyházi szónoklat 
virágzását.

Luther, Mplanchton, Zwingli és Kálvin, a vallásala
pítók, nagy szónokok voltak. Különösen Kálvin tudta 
szép szónoki beszédeivel hallgatóságát megindítani. Több 
mint 2000 prédikációja tanúskodik nagy elméjéről.

Az újkorban a ref. hitszónoklat szintén Franciaor
szágban tett a legnagyobb előrehaladást. Két kitűnő prédi
kátoruk volt: Du Boc Péter (t 1690,) és Saurin Jakab 
(t 1730). E két francia szónok nagy hatással volt a magyar 
ref. prédikációra is.

A magyar reformáció századában igen kiváló szóno
kok segítették diadalra az új hit terjedését. A reformáció 
kezdetén első hitszónok volt Dévai Bíró Mátyás (t 1545), 
a magyar Luther. Mint hitvitázó egyházi szónok vált 
híressé a magyar reformátusok büszkesége, Meliusz Juhász 
Péter debreceni pap, a magyar Kálvin (1536—1572). Hatal
mas erőssége volt a reformációnak Bornemissza Péter 
(1535—1585) prédikátor is.

A ref. egyházi ékesszólásnak két virágzó korszaka 
volt. Mindkettő Erdélyre esett. Az első a XVII. században 
összeesik az erdélyi fejedelemség fénykorával. Különös
képen kiváltak: Alvinczi Péter kassai prédikátor (1570— 
1634), Pázmány Péter tüzes ellenfele ; Medgyesi Pál (1“ 1663) 
a sárospataki gyülekezet buzgó prédikátora, és Séllyei 
Balogh István (1627—1692) II. Rákóczy György udvari 
papja. Örök kár, hogy Geleji Katona István (1589—1649} 
erdélyi ref. püspök a mély tudásról tanúskodó és szó
noki erőtől duzzadó beszédeit latinul írta. Ha magyarul 
jegyezte volna fel őket, ma nevét a Pázmány Péteré mellett 
emlegethetnők.

A második virágzási korszak a XIX. század közepére 
esik. Ennek az időnek három nevezetes szónoka volt. Az 
egyik Péterfi József esperes (1796—1873’, aki 54 évig hir
dette Isten igéjét a marosi egyházban. A másik Herepei 
Károly (1802—1871) kolozsvári majd vízaknai lelkész, ki 
legnagyobb sikereit a kolozsvári papsága alatt aratta.
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A harmadik Nagy Péter (1819—1884) erdélyi ref. püspök. 
Bámulatos szónoki művészete valláskülönbség nélkül min
denkit elragadott s a ref. egyházi szónoklat tovább fejlő
désére is nagy hatással volt.

A magyarországi ref. egyházi szónokok közül mara
dandó nevet szerzett Tompa Mihály (1817—1868) a költő, 
aki mint szónok is kiváló volt. Egyszerűen s a lelket meg
ragadó költői melegséggel beszélt.

Napjaink hírneves ref. egyházi szónokai szintén 
erdélyiek. Köztük a legkiválóbbak : Nagy Károly erdélyi 
ref. püspök és az Erdélyből elkerült Ravasz László, a duna- 
melléki egyházkerület püspöke.

c) Az unitárius egyházi szónoklat.

Az unitárius egyházi szónoklat alapvetője Dávid 
Ferencz, az első unitárius püspök (1510—1579?. Ez a nagy 
magyar reformátor juttatta diadalra az unitárizmust. Szónoki 
dicsőségét egy hatalmas kötetet betöltő 60 prédikációjával 
örökítette meg. Méltó tanítványa volt Enyedi György, az 
unit, egyház kiváló tehetségű harmadik püspöke.

Az unitárius prédikáció különösen az utóbbi száz 
évben mutat kiváló fejlődést. Érdeme ez a termékeny 
Péterfi Sándornak (1817—1887), a költői lendülettel beszélő 
Kriza Jánosnak (1811 —1875), az amerikai Channing (Csen- 
ning) William (1780—1842) bostoni prédikátornak, aki a 
magyar unitárius szónoklatra is jótékonyan hatott, s érdeme 
főképen az ősz Ferencz József püspöknek, (sz. 1835) kinek 
egyszerű beszédei a hallgatóság szívében még ma is mély 
nyomokat hagynak.

D) Akadémiai- v emlékbeszéd.

Az akadémiák tudós testületek ; céljuk a tudományok 
művelése és terjesztése.

Az európai népek közül az olaszok alapították az 
első akadémiát a XV. században. Ennek mintájára 
alakult a francia Institut de Francé (1630). Osztályai közül 
legnevezetesebb az Acadèmie française, mely kizárólag a 
francia nyelvet és irodalmat műveli. Ez ma is Európa leg
nevezetesebb akadémiája; tagjait (40) „halhatatlanokénak
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nevezik. Az Institut-öt vették mintául az összes európai 
népek akadémiái.

Nevezetes ezek között a berlini Akademie dér Wíssen- 
schaften (1700), melynek első elnöke a filozófus Leibnitz 
volt. Az olasz akadémiák között legjelentékenyebb a 
milánói Instituto. A bukaresti Academia Românà-t 1866- 
ban alapították; teljes szervezete 1879 óta épült ki.

A Magyar Tudományos Akadémiának közel száz 
; éves múltja van. Az 1825-iki országgyűlésen Felsőbüki 
Nagy Pál hatásos beszédére Széchenyi István gróf fel
ajánlotta egy évi jövedelmét (60.000 forint) egy oly társa 
ság céljára, mely a magyar nyelvet, s a tudományokat 
magyar nyelven művelje. Az előkészítő munkálatok befeje
zése után 1831-ben kezdette meg működését. Első elnöke 
Teleki József gróf volt. Kezdetben főképen a magyar 
nyelvet művelte. 1870-ben újra szervezték s azóta műkö
dése jelentős lendületet vett.

Az Akadémia a felolvasásaival, könyvkiadóvállalatával 
és folyóirataival támogatja a magyar tudományosság és 
irodalom fejlődését. Legtöbbet tett eddigelé a magyar nyelv 
és a magyar történetírás érdekében. Pályázatokat tűz ki, 
tudományos és szépirodalmi műveket jutalmaz. Palotája 
a magyar építőművészetnek egyik remeke. Gazdag könyv
tára a harmadik helyen áll a magyar könyvtárak 
között,

Erdély nevezetes magyar tudományos egyesülete az 
Erdélyi Muzeum-Egylet (É. M. E.). 1859-ben alakult.
Alapítója Mikó Imre gróf volt, „Erdély Széchenyije". Gaz
dag gyűjteményei közül nevezetes a könyvtára, régiség- és 
éremtára, állat-, növény- és ásványtára.

Tekintélyes magyar szépirodalmi társasága Kisfaludy- 
Társaság (1836) és a Petőfi-Társaság (1876). Az utóbbi 
Petőfi Sándor, az előbbi Kisfaludy Károly halhatatlan 
emlékére alakult.

Ezek a tudós testületek elhunyt tagjaik emlékezetére 
ünnepet szentelnek, amelyen felújítják pályafutásukat s 
magasztalják az abból levonható tanulságos eszmét. 
Az akadémiai szónok ennek kapcsán buzdít bennünket 
a magasztos élet követésére s a nagy eszmék szolgá
latára.

A külföldi akadémiai szónokok közül a leghíresebb 
Arago Dominique Francois (1786—1853), híres francia
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fizikus és csillagász. Akadémiai szónoklatai a maguk 
nemében elsőranguak és mintaszerűek:

Nálunk a szónoki beszéd e fajának megalapítója és 
legkitűnőbb művelője Kölcsey Ferenc volt. Ö mondott 
először emlékbeszédet a M T. Akadémiában (1832) Ka
zinczy Ferenc felett és Berzsenyi Dániel halála alkalmá
val (1836).

Kölcsey Ferenc megalapította, Eötvös József báró 
tovább fejlesztette az akadémiai szónoklatot. Mesterien 
tudta az elhunyt életéből a vezéreszmét kidomborítani és 
meleg szívvel állította a hallgatóság elé az emberi nagysá
got (Kölcsey Ferenc, Körösi Csorna Sándor, Széchenyi 
István).

Harmadik nagy akadémiai szónokunk Gyulai Pál 
volt (1826—1909’. Legtöbb írónkról oly művészi képet 
rajzolt, hogy az ő rajza alapján vésődött a lelkűnkbe a 
képük. Emlékbeszédei a magyar akadémiai szónoklat 
gyöngyei. Köztük is a legművészibb :

Emlékbeszéd Arany János fölött.
(Részlet Gyulai Pál emlékbeszédéből, melyet a Kisfaludy-Társaság 1883. 

október 28-án tartott ülésében mondott.)

Ezelőtt egy évvel, október 22-én, épen ez órában 
haldoklott Arany János egyik szobájában e palotának, 
melynek dísztermében íme emléke ünneplésére gyűltünk 
össze.

Hatvanöt év időköze választja el a szalontai kunyhó 
bölcsőjét az akadémiai palota koporsójától. Egy egész élet 
tárul elénk, látszóan csendes, nyugalmas, mégis tele ellen
téttel, küzdelemmel és szenvedéssel. Ki hitte volna, hogy 
a düledező kunyhó méla, sápadt gyermekében lángész 
szunnyadjon? Ki képzelte volna, hogy a bátortalan, hall
gatag diák egy új világot nyissson költészetünkben s 
nyelvünk alig ismert bájait tolmácsolja? Ki jósolta volna 
meg, hogy a vándor színészújonc, aki a színpadon semmi 
sikert nem tudott kivívni, egykor Shakespeare s Aristophanes 
remek fordításával ajándékozza meg nemzetét? Ki remélte
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volna, hogy az egyszerű vidéki.jegyző egyszerre országos 
hírre emelkedjék s néhány év múlva a magyar nemzet 
legkitűnőbb emberei között foglaljon helyet?

De a sors ez ellentétes változásai semmit sem vál
toztattak rajta ; ugyanaz maradt erkölcseiben, életmódjá
ban. Mindvégig ő volt a magyar nemzet legegyszerűbb 
embere, de bizonyos tekintetben egyszersmind legérzéke
nyebb, legbüszkébb lelke is. A tömeg mellőzése és tapsai, 
a hatalmasak lenézése és kegye keveset hatottak reá, de 
folyvást saját lelkiismerete fölindulásai között élt. Puritán 
szigorral teljesítette mindennemű kötelességeit s aggodal
masan őrizte erkölcsi és írói méltóságát. Szerény volt, de 
azért soha nem alázta le magát; többet volt szomorú, 
mint vidám, mert gyöngéd lelke minden érintésre össze
rezzent ; mélyen, sokáig érzett minden erősebb benyomást, 
de erőt vett magán s önmegadó türelemmel haladt végig 
az élet útjain ; hallgatag, magánykédvelő volt, mert inkább 
álmodozásra született, mint cselekvésre, de átható, józan 
eszén nem vett erőt se ábránd, se szenvedély, sőt aggódó 
természetének töprengése előzte meg és kisérte minden 
elhatározását. Családjának és barátainak áldozta szíve és 
nemzetének elméje kincseit, magának csak aggodalmait 
és önelégületlenségét tartva.

Ide járultak az élet gondjai s a betegeskedés szenve
dései. Egész életén át oly hivatalokat kellett viselnie, 
melyek nem igen hangzottak össze természetével s aka
dályozták költői munkásságát. A kora reggel vagy a késő 
éj óráit kellett meglopni, hogy múzsájának élhessen. S egy 
kis családi baj vagy hivatalos boszúság napokra elvette 
kedvét a munkától, kivált amidőn elkezdett betegeskedni 
is. Voltak hónapok, sőt évek, melyekben nem volt elég 
lelki vagy testi ereje, hogy megkezdett műveit folytathassa. 
Ilyenkor fordításban keresett szórakozási vagy enyhet a 
tétlenség unalma ellen.

így élt Arany Szalontán, Nagykőrösön, Pesten, küzdve
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önmagával, balkörülményeivel, de folyvást álmodozva s 
költői tervein szövögetve. Remélt, hitte, hogy amit az élet 
reggele, dele megtagadott tőle, megadja az alkonya, amint 
ő maga mondá :

Egy kis független nyugalmat, 
Melyben a dal megfoganhat: 
Csendes fészket zöld lomb árnyán, 
Hová múzsám el-elvárnám ;
Munkás, vidám öregséget, 
Hol, mit kezdtem, abban véget.

E remény egészen leikéhez nőtt. Ezen kívül alig 
érdekelte olyas, ami személyét illette. Mindennemű kitün
tetés hidegen hagyta, de ehhez hévvel ragaszkodott, gyö
nyörködött csillámain s midőn koronként elhomályosodni 
látta, búskomorságba merült. Mintha egész életén át készült 
volna a független nyugalomra, a munkás, vidám öreg
ségre. Mintha hitte volna, hogy költészetének legszebb 
gyümölcsei csak élete őszén érhetnek meg, csak akkor 
írhatja meg az ő könyvét, mely még nincs megírva. Előre
látó, gondos, takarékos volt. Nem hajhászta a pénzt, de 
megbecsülte, mint reményei eszközét. Soha semmit sem 
írt a szerkesztők és kiadók megrendelésére, soha semmit 
sem adott ki csak azért, hogy pénzt szerezzen ; de tisztelet
díjait, jutalmait, fizetése fölöslegét úgy nézte, mint hit- 
bízományt, melyet nem szabad elkölteni, hanem kama
toztatnia kell. Tőkét gyűjtött, hogy biztosíthassa maga és 
családja jövőjét s legalább élete alkonyán egészen a 
költészetnek élhessen. Az akadémiai palota büszke falai 
közt szülőföldje valamelyik szerény házára gondolt, mely
nek fáskertje van s kertre nyiló szobája ; Pest fényes 
utcáin Szalonta egyszerű házsorai tűntek föl lelkében ; 
a Városligetben bolyongva, szállani vágyott a szellővel, a 
felleggel kelet felé. Mint kalitkába zárt madár, zöld erdő
ről álmodozott, hol szabad fészkén vidámabban énekelhet. 
Férjhez ment leánya körében, szerető neje gondjai alatt,
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ifjúkori emlékei közt akarta eltölteni élete hátralevő napjait 
s ott bevégezni Toldi és a hún-magyar monda trilógiáját. 
De a sors mindvégig siket maradt csengéseire ; leánya 
meghalt s őt magát sokáig lelki és testi fájdalmak emész
tették. Midőn üdülni kezdett, s egyik szabadabb, nyugal
masabb évében a Margit-sziget tölgyei alatt még egyszer 
visszamosolygott reá a múzsa, újra némi reménnyel nézett 
a jövőbe. Elvégre kivívta független nyugalmát, munkás 
öregségről álmodozhatott, de mindez már csak a hal
dokló hattyú éneke és álmodozása volt.

Oh, elhunyt, sokat szenvedett barátom, mintha most 
is előttem állanái, mintha most is látnám komoly, szo
morú arcodat ! Lelkedben egy egész költői világ ragyogása 
és szemed mindinkább veszti világát s kezd minden el
sötétülni körüled ; egy egész mennyei harmónia él benned 
és hallásod gyöngül, alig hallod már szeretteid hangját, 
is ; teremtő képzeletedben ősmondáink hősei kelnek új 
életre s erőtlen kezed nem nyúlhat lanthoz. Tehetséged 
ereje küzd szerveid gyöngeségével s tested omló romja 
eltemeti lelked szülötteid. Mintha most is látnálak rava
talodon, hallanám koporsód záródását, a megzendülő 
gyászéneket, a dübörgő hantokat s újra visszahangozná
nak lelkemben tört sóhajaink, midőn a fájdalom elfojtja 
a szót s csak könnyeink omlanak.

De miért föltépnem a hegedő sebet ? Némuljon a gyász 
hangja s az emlékezetnek ne fájdalmát, hanem balzsamát 
keressük. Az ember halandó alakja helyett tekintsünk a 
halhatatlan költőre, élete helyett munkáira, szenvedései 
helyett dicsőségére. lm a költő nem hamvad sírban, örök- 
ifjan emelkedik előttünk, lantján nemzeti hagyományaink 
zengenek, mintha elveszett époszainkat, balladáinkat vará
zsolta volna vissza ; munkáiból folyvást vigaszt, gyönyört» 
lelkesedést meríthetünk, mert a természet képeit s az ember1 
szív természetét tárják elénk, s a legnemesebb érzelmeké t 
tolmácsolják örökszép formában ; dicsősége nemcsaklaz
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övé, hanèm mindnyájunké, mert költészete nemzeti típu
sunkat fejezi ki ; minden jegy rajta egyszersmind fajáé, 
hű tükre magyarságunknak.

E) Alkalmi beszéd.

Modern fajtája a szónoklatnak az alkalmi beszéd. 
Az alkalom szerint igen sokféle lehet. Van hódoló, üdvözlő, 
búcsúzó, beiktató, szoborleleplező, jubileumi stb. beszéd. 
Ide tartozik a pohárköszöntő is (toaszt). A szónoknak jól 
meg kell fontolnia az alkalom igazi természetét s ki kell 
emelnie belőle az eszmei tartalmat. Irodalmi értéke csak 
akkor van, ha az előadás szépsége fokozza a tartalmi 
értéket.

Kiváló alkalmi szónok volt Jókai Mór nagy regény
írónk. Egyik legszebb ilyen beszédét Petőfi szülőházának 
átvétele alkalmával mondotta. Berzeviczy Albertnek, a 
M. Tud. Akadémia elnökének, szabatos és szépen kidol
gozott alkalmi beszédei mintákul választhatók.

2. írott szónoklat.
(Irányművek.)

Vannak olyan szónoki művek, melyek nem,hallgató
ságnak, hanem olvasóközönségnek készülnek. Úgy ír az 
író, mintha szónokolna. Célja is ugyanaz, mint a szónoké: 
valamiről meg akarja győzni olvasóit, akaratukat tettekre 
igyekszik sarkalni. Eszközei is ugyanazok : érvel, bizonyít, 
cáfol. Tárgya is legtöbbször ugyanaz, mint a beszédé 
(vallásos, politikai, társadalmi kérdés). Az ilyen írott 
szónoki műveket irányműveknek is szokás nevezni.

Mivel az írót nem korlátozza a hallgatóság figyelme, 
az idő s a perc hatása, jóval részletesebben bele merül 
a tárgyába, mint a szónok. Ezért terjedelme néha egész 
könyvvé is növekedhetik.

Az írott szónoklatnak legrégibb és örök emléke Szent 
Pálnak, a „nemzetek apostoláénak, buzdítása azokhoz a 
hívekhez, kiket térítő működésében Krisztus vallásának 
megnyert. Arra a célra, hogy távollétében is az Üdvözítő
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szeretetére, s a szenvedések önfeláldozó elviselésére intse 
híveit, a levélformát választotta. Az Újszövetség 14 levelét 
őrizte meg. Elárulják ezek a levelek írójuk nagy szónoki 

♦ tehetségét.
Az újkorban a szónoki iránymű leginkább politikai 

tárgyú s mint politikai röpirat nagy számmal terem minden 
irodalomban. Irodalmunk egyik legnevezetesebb ilyen Írása: 
A török áfium ellen való orvosság (1661). Zrínyi Miklós 
gróf írta (1618—1664), ki korának legnagyobb hadvezére, 
legkiválóbb államférfia volt s mint költő is irodalmunknak 
egyik számottevő büszkesége. Rámutat benne a török ve
szedelemre s lelkesen fejezi ki életének nagy gondolatát : 
a magyar szabadítsa fel hazáját a török iga alól, de ön
erejéből ; különben vagy elpusztul vagy önállósága esik 
áldozatul. <

A mai időben az újságok szolgálnak arra a célra, 
hogy az író szónokias hangú Írásaival a közvéleményt 
irányítsa. A napi lapok első hasábjain megjelenő vezető 
cikkek valamely időszerű politikai vagy társadalmi kér
désről szólnak s ugyanazt a szerepet töltik be, mint mikor 
a szónok kiáll a térre s ezrekhez intézi szavát.

A meghatározott időben megjelenő újság híreket, 
közérdekű, politikai vagy közművelődési napi eseményeket 
közöl. Megjelenése szerint lehet heti, napi, reggeli, estilap ; 
tartalma szerint : politikai, szépirodalmi, közgazdasági, 
vallási, tanügyi stb. Jelentőségük óriási : mindenüvé eljut
nak s a meggyőződést erősen befolyásolják.

Az újságok a XVI. században indulnak meg, nem 
sokkal a könyvnyomtatás feltalálása után. A legelső hírlap 
Olaszországban jelent meg (1536). Ez még kezdetleges 
formájú írott ujságlevél volt. Az első nyomtatott újság 
Németországban készült (1612). A XVII. és XVÍ1I. század
ban lassankint elszaporodnak. A föld kerekségén ma 
már 45 ezer hírlap és folyóirat jelenik meg, a legtöbb 
angol, német és francia nyelven. À mai embernek nélkü
lözhetetlen, mindennapi szükséglete.

Európai hírű újságok : az angol Times (Tájmsz = 
Idők. 1786), mely komolyságánál és megbízhatóságánál 
fogva a legtekintélyesebb ; a rengeteg példányszámban 
megjelenő francia Figaro és Petit Journal az európai köz
vélemény irányítói ; a svájci Journal de Genéve-nek és a 
német Neue Freie Pressernek, Berliner Tagblatt-nak szin-
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én nagy olvasóközönsége van. A legelterjedtebb román 
hírlapok : Viitorul, Universul, Patria, Adevárul, Dimineata, 
Lupta.

A magyar újságírásnak közel 150 éves múltja van. 
Az első magyar nyelvű újság, a pozsonyi Magyar Hír
mondó, 1780. január 1-én indult meg. Az első magyar 
hírlapíró a jeles képzettségű Rát Mátyás (1749—1810) volt. 
A cenzúra szigorú felügyelete alatt azonban kezdetben 
csak tengődött a hírlapírásunk. A múlt század 30-as évei
től kezdve a nemzeti mozgalmak élénkülése a sajtó fej
lődését is előmozdította. 1840-ben Kossuth Lajos meg
indította a magyar hírlapirodalom történetében új korszakot 
nyitó Pesti Hírlapnál. Nagy része volt ennek az újságnak 
a magyar szabadságharc előkészítésében Vezető cikkeit 
ékes, ragyogó stílusban maga Kossuth írta. 0 nem
csak a legnagyobb magyar szónok volt, hanem a legki
válóbb magyar hírlapíró is.

Amikor az 1848. márc. 15-iki forradalom véget vetett 
a cenzúra uralmának, a hírlapirodalom is felszabadult s 
egész sora indult meg a politikai újságoknak. Az abszolu
tizmus korszaka megint békóba verte a magyar hírlapírást. 
A legkitűnőbb szolgálatot ebben a nehéz időben a Pesti 
Napló teljesítette, amely lassanként készítette elő a kiegye
zést. Szerkesztője a nagy regényírónk, Kemény Zsigmond 
báró volt, kit joggal nevezünk a „magyar hírlapírás feje- 
delmé“-nek.

A múlt század 80-as éveitől kezdve még jobban 
megszaporodott a hírlapok száma (Budapesti Hírlap, Az 
Újság) s a teljes szabadság mellett kitűnt, hogy a sajtó 
milyen nagy hatalom. Mivel az olvasók nagy része úgy 
gondolkozik, ahogy a hírlapok sugalmazzák, az újságíró 
munkássága nemzeti fontosságú : érthet, de rombolhat is. 
Mindig voltak kiváló újságíróink, kik tollúkkal nemes hiva
tást töltöttek be. Ilyen napjainkban is a nyolcvanadik élet
évét betöltött Rákosi Jenő és ilyen volt Bartha Miklós 
(1848 — 1905), aki a magyar zsurnalisztikában Kossuth óta 
a legnagyobb hatással működött. Előbb a kolozsvári Ellen
zékinek volt ragyogó tollú vezetőcikk írója és szerkesztője, 
majd a budapesti lapokban írta szenvedélyes hangú, 
rajongó meggyőződéstől hevülő cikkeit.
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A kereszt jelentősége.

(Bartha Miklós vezetőcikke).

Krisztus születése nemcsak a vallás szempontjából 
emlékezetes nap. Az emberi művelődésházon a napon 
lépte át az antik kor mesgyéjét. Új áramlások keletkeztek 
az emberiség lelkében. Alkotások dőltek romba és alko
tások születtek újra. A keresztény tan világfölforgató és 
világépítő műszer az isteni Gondviselés kezében.

Hatalmi tetőpontján a római világuralom épen akkor 
állott. Övé volt az ég, a levegő, az ember. Neki hódoltak 
a vizek, erdők, bányák, városok, országok a Földközi
tengernek három világrészre terjedő partjain. Nyugati és 
Dél-Európa épúgy a lábainál hevert, mint Előindia, az 
Eufrates völgye és Észak-Afrika.

Ennek a domíniumnak fényét, gazdagságát, hatalmát 
soha egy nemzet sem közelítette meg. Királyoknak paran
csolt a római polgár és országok homlokán taposott. 
Játékainál ezer emberből és ezer fenevadból patakzott a 
vér. Lakomáihoz mázsaszámra sütötték a pávanyelvet. 
Bíbort a sátrához Szíriában szőttek. A gyöngyházat, mely
ből divathölgyének ladikja készült, a Vörös-tenger mély
ségeiből halásztatta? Személyes szolgálatára három-négy
száz cseléd állott.

Ez a mulató, hódító, tivornyázó, gazdag, előkelő és 
finnyás világ »nem volt boldog. Mindene volt, amit vagyon 
és hatalom adhat. Afriumát szobrok ékítették az illatos 
vizű szökőkút körül. Izmait titokzatos kenőcsök tették 
rugalmassá. Fürtéit kaukázusi rableány szedte rendbe. 
Szemöldökének ráncaitól egy fél világ reszketett. Hírben, 
fényben, hatalomban versenyzett az imperátorral. Kóbor 
lantosok dalba foglalták nevét. Diadalmenetet szavazott 
meg neki a szenátus. Szobra volt, miként az isteneknek. 
Hódított, miként a cézárok. Népeket igázott le, országokat 
fosztott ki. Ilyen volt az igazi patricius.
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Azonban boldog nem volt. Erkölcsi egyensúlya hiány

zott. Halála után sem bünhődéstől nem félt, sem jutalmat 
nem várt. Nem voltak eszményei. Laza és unott volt a 
családi élete. A nőt rabszolgának nézte és a gyönyörök 
kelyhének, miként az ószövetségi zsidók. Lelki élete egy 
látható világ kereteibe volt zárva. Egyik napról a másikra 
élt, mint jó legelőn a barom. Hite nem volt. Csak istenei 
voltak. Ezeknek áldozott is szokásból, divatból, babonából. 
Szobrokat és templomokat is emelt számukra. De ezek 
csak díszlet-istenek voltak, akikben nem volt hite. Sem 
az istenekben, sem önmagában, sem az erkölcs erejében.

Ekkor jött Krisztus.
Azt adta meg, ami hiányzott. Egyenlővé tette az em

bereket. Fölszabadította a nőt. Szentté avatta a családi 
tűzhelyet. Elkergette a díszletisteneket és az emberiség 
lelki szemét ráirányította az egy Istenre, aki mindenható, 
mindentudó, örökkévaló. Akit nem lehet áldozatokkal 
rászedni és szobrával együtt összetörni. Aki szeret, irgal- 
maz, megbocsát, jutalmaz és büntet. Aki e földi élet 
próbái után megnyitja gyermekei előtt az örök élet kapuját. 
Aki mindenütt jelen van, mindent megmér és mindenki
nek egyformán igazságot szolgáltat.

Ez a tanítás a szenvedések balzsama volt. A durva
ságnak, embertelenségnek, fönnhéjázásnak, kegyetlenség
nek, kételkedésnek, reménytelenségnek és gyűlölködésnek 
betegségéből gyógyította ki ez a tanítás az emberiséget. 
Hatása alatt megújult a lélek, fölfrissült a szellem, jogaiba 
lépett az igazság és megszületett a testvériség. Az erő 
meghátrált a jog előtt. Ezer műisten omlott porba a valódi 
Isten előtt. Üres.szívek teltek meg a hitnek malasztjával. 
Az erkölcsi .egyensúly helyreállott. A külső pompa elveszí
tette trónusát. A belső tartalom értékei súlyt nyertek. Az 
őskor éjtszakája szétfoszlott és megjelent a keresztény 
világnézet hajnala.

Ebben áll a keresztnek, mint jelvénynek eredménye,
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hatása, dicsősége. Ez a jelvény nem felekezeti ügy. Nem 
valamely szektának ceremoniális eszköze. Címere, pajzsa, 
fegyvere és zászlója az a legfölségesebb liberálizmusnak. 
A kereszt egy kultúrhistóriai mérföldmutató az emberi 
haladás pályáján. Zár a barbár világ lakatján és kulcs 
az újvilág letűnt és eljövendő századaihoz.

Ez a kulcs nyitotta ki a civilizációnak azt a frigy
ládáját, amelyben a szabadság, testvériség és egyenlőség 
foglaltatott. Mert hiába kutatunk a sémi, az ind, a mongol, (a 
római civilizáció törmelékei között : azt a mindent átölelő 
szeretetet, mely a keresztény tan barázdáiból sarjadzott,- 
sehol meg nem találjuk. Erről a jelről tehát nem mondunk 
le, mert ezen épült föl világi és lelki országunk.



II. TUDOMÁNYOS PRÓZA.

A szónok az óIqszó erejével, értelmünk és szívünk 
teljes meggyőzésével igyekszik akaratunkhoz férkőzni. Az 
írott szónoklat is e két eszközt veszi igénybe, hogy meg
győzzön bennünket. A szónoki próza tehát kiválóan 
értelem-, érzelem- indító és akaratgerjesztő. Egyszersmind 
gyakorlati jellegű is : mindig cselekvésre késztet.

Van azonban olyan próza, mely csak értelmünk fel
világosítására, tudásunk gyarapítására törekszik. Nem sarkal 
teltekre, csupán meggyőzni akar. Ez a tudásunkat bővítő 
próza a tudományos próza. Az írásbeliség és az érzelmi 
rész mellőzése élesen megkülönbözteti a szónoki prózától.

A tudományos próza óriási terjedelmű, mert rengeteg, 
amit a tökéletességre törekvő emberi elme évezredek alatt 
kitalált, felfedezett, bebizonyított. A tudomány épületét az 
emberiség legkiválóbb elméi építik ; befejezve soha
sem lesz, mert a tudás közeledést jelent a tökéletesség 
felé. Már pedig a tökéletesség végtelen, isteni jellemvonás, 
melyet emberi elménk megközelíthet, de soha el nem érhet. . 
Azért is az igazi tudás Istenhez vezet, mert benne meg
valósulva látjuk az igazságot, ami a tudománynak az ideálja.

A tudomány, mivel az ismereteknek rendszeres ösz- 
szességét jelenti, át nem tekinthető és ki nem meríthető. 
Lelkűnkben azonban ég a vágy minél többet magunkévá 
tenni belőle. Nemcsak azért, mert korunk jelszava : a 
tudomány hatalom, hanem azért is, mert a tudományos 
ismeretszerzés a legmagasabbrendű szellemi foglalkozás. 
Mivel az újkorban óriási mértékben fejlődött a tudomány, 
senki sem áltathatja magát annak a jártasságnak a meg
szerzésével, hogy mindenféle tudományágban egyformán 
otthonosan érezze magát. Csupán egy-egy ágának töké-

Dr. György Lajos : Irodalmi olvasókönyv. 7
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letes megismerése is kimeríti az ember életét és erejét. 
Az encyklopedisták, a polyhistorok, az egyetemes tudósok 
(Brassai Sámuel) faja kihalt. Beérhetjük, ha minden tudo
mányágnak csupán a fővonásaival, a lényegével tisztába 
jövünk s teljes erőnket oda fordítjuk, hová kedvünk és 
hajlamunk vonz.

A művelt ember a tudományos érdeklődését állandóan 
ébren tartja s folyton táplálja. Mivel a tudományos próza 
olvasását a szakismeretek hiánya igen megnehezíti, azért 
csak az olyan tudós írások számíthatnak általános érdek
keltésre, melyek az értékes tartalmat művészi formába 
tudják önteni.

A tudományos próza három olyan körét jelölhetjük 
meg, mely legalább is képessé tesz arra, hogy e vége
láthatatlan területen tájékozódhassunk. E három kör : 1. böl
cseleti (filozófiai), 2. természettudományi, 3. történeti próza.

A) Bölcseleti (filozófiai) próza.

A tudomány már az ókorban, a keleti népeknél, 
virágzott. Még ma is megbámulhatjuk azokat az ered
ményeket, melyeket a kínaiak, egyptomiak, indusok, 
babyloniak, assirok a csillagászati, mathematikai és orvosi 
tudományok terén elértek. Az első nagy gondolkodókat 
azonban a görögség adja az emberiségnek. Főképen háxom 
nagy elme világítja meg az ókor lelkét : Sokrates, Platón 
és Aristoteles.

Sokrates a testvéri egyetértésről.
(Részlet Xenophon „Sokrates emléke“ o művéből.)

Sokratesnek tudomására jutott egyszer, hogy Chaire- 
phon és Chairekrates testvérek, akik neki ismerősei voltak, 
egyenetlenségben élnek egymással. Amint tehát Chairekra- 
tessel találkozott, így szólt hozzá :

— Mondd csak, Chairekrates, talán csak nem tar
tozol te is azok közé az emberek közé, akik azt tartják, 
hogy az anyagi javak hosszasabbak, mint a testvér ; kivált
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mikor a javaknak eszük sincs, a testvérnek pedig van ; 
aztán meg a javak oltalomra szorulnak, holott a testvér 
még nyújthat oltalmat ; azonkívül pedig javad több is van, 
testvéred azonban csak egy. Furcsa dolog ám az is, 
amikor némelyik ember a testvéreit csapásnak tekinti 
magára nézve, mivel az ő vagyonuk is nem az övé ; de 
a polgártársait már nem tekinti csapásnak. Mintha bizony 
polgártársakból válhatnának jóbarátok, de testvérekből 
nem. Pedig hát épen a barátságnál igen sokat tesz a közös 
eredet és a közös nevelkedés, mikor még az állatokba is 
bele van oltva a vonzódásnak bizonyos neme azok iránt, 
amelyekkel együtt növekedtek föl.

Erre Chairekrates így felelt :
— Hát hiszen, Sokrates, ha nincs valami nagy oka 

a viszálkodásnak, akkor persze hogy meg is kellene férni 
a testvérrel, nem pedig kicsiségek miatt elfordulni tőle. 
Mert igazad van: jó az a testvér, de csak akkor, ha olyan, 
amilyennek lennie kell, ha azonban minden inkább, sőt 
épen ellenkezője annak, aminek lennie kellene, akkor 
ugyan minek erőltesse az ember azt, ami lehetetlen.

— Aztán hát — mondá erre Sokrates — senki sem 
tudja azt a Chairephont szívelni, amint hogy te sem, avagy 
vannak, akik nagyon is szívelik?

— Hiszen, Sokrates, épen ez az, — úgymond — amiért 
joggal gyűlölöm, hogy másoknak tud kedvére lenni, nekem 
pedig mindenütt, ahol csak mutatja magát, szóval is, tettel 
is inkább káromra van, mint hasznomra.

— Vájjon — mondá Sokrates — nem úgy áll-e a 
dolog a testvérrel, miként a lóval, hogy aki hasznát akarja 
venni, anélkül, hogy bánni tudna vele, arra nézve való
ságos csapás ?

— Már hogyne tudnék én a testvérrel bánni, — vála
szoló Chairekrates — mikor tudok barátságosan beszélni 
azzal, aki barátságosan szól hozzám, és szívességet tenni 
annak, aki velem tesz szívességet. Az olyannal azonban,

7*
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aki minden szavával és tettével csak arra törekszik, hogy 
engem keserítsen, se barátságosan beszélni, se szívességet 
tenni nem tudnék, de meg se fogom próbálni.

— Furcsán beszélsz Chairekrates — mondá erre 
Sokrates. — Testvéredről azt mondod, hogy nagy áldás 
volna rád nézve, ha olyan volna hozzád, amilyennek 
kellene lennie ; te pedig, mikor saját szavaid szerint az 
emberekkel szépen is tudsz beszélni, szíves is tudsz lenni 
hozzájuk, mégsem próbálod meg valamiképen módját 
ejteni, hogy testvéred olyan jó legyen hozzád, amilyen 
csak lehet.

— Tartok tőle Sokrates, — mondá erre Chairekrates
— hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy olyanná te
gyem magam iránt Chairephont, amilyennek lennie kell.

— Pedig — úgymond Sokrates — amint én látom, 
nem kell ehhez semmiféle furfangos vagy új mesterfogást 
kieszelned, hanem azzal, amit már is tudsz, azt hiszem, 
egészen magadévá teheted őt, és ő tisztelni, becsülni 
fog téged.

— Ugyan, légyszíves, kérlek, mondd meg, ha talán 
valami bűvölőképességet fedeztél föl bennem, amely eddig 
az én figyelmemet elkerülte.

— No hát mondd meg nekem, — folytatá Sokrates
— ha azt akarnád elérni, hogy valamelyik ismerősöd meg
hívjon téged az áldozati lakomára, vájjon mit csinálnál?

— Világos, hogy előbb én hívnám meg őt, amikor 
én mutatok be áldozatot.

— Ha pedig valamely barátodat arra akarnád rá
bírni, hogy amikor te úton vagy, ő viselje gondját a te 
ügyeidnek, ugyan mit tennél ?

— Természetes, hogy előbb én gondoznám az ő 
ügyeit, amikor ő van távol.

— Hátha egy vidéki embert hajlandóvá akarnál tenni 
arra, hogy téged szívesen lásson vendégül, valahányszor 
az ő városába mégy, mit csinálnál ?
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— Tiszta dolog, hogy először én fogadnám vendégül 
a házamba, mikor idejön Athenaebe ; ha pedig még azt 
is akarnám, hogy utazásom céljának elérésében kezemre 
járjon, világos, hogy ezt is énnekem kellene először vele 
tennem.

— No lám, hogy ismered le már régen a világnak 
minden bűvölőszerét, csakhogy titkolództál vele. Avagy 
talán azért nem akarod te kezdeni, mert esetleg lealázó 
lehetne rád nézve, ha először te teszesz jót a testvéreddel ? 
Hiszen épen azt tartják, hogy az a legderekabb ember, 
aki megelőzi a többieket, ha a baráttal jót kell tenni. Ha 
én azt láttam volna, hogy Chairephon inkább való arra, 
mint te, hogy e tekintetben elüljárjon, .akkor bizonyára őt 
próbáltam volna rábeszélni, hogy tegye meg az első lépést 
a te megnyerésedre; de hát úgy hiszem, jobban fog a 
dolog sikerülni, ha te kezded.

Chairekrates erre így felelt :
— Különös beszéd ez, tetőled, Sokrates, amit épen 

nem vártam, hogy én, a fiatalabb, járjak elül ; hiszen az 
egész világon épen az ellenkező szokás dívik és az 
idősebbnek kell elüljárnia szóval is, tettel is.

— Hogyhogy ? — kérdé Sokrates. — Hát nem az a 
szokás mindenütt, hogy a fiatalabb tér ki az öregebbnek, 
ha az úton találkoznak ; ha ül, fölkel előtte ; őt tiszteli 
meg a puha fekvőhellyel és neki engedi át a szót? Ne 
sokat gondolkozzál tehát, barátom, hanem láss hozzá és 
békítsd meg azt az embert; meglásd, mindjárt hajt az a 
jó szóra : hiszen tudod, hogy becsületérző és nemes gon- 
dolkozású ember. A köznapi átlag-emberek jóindulatának 
megszerzésére legjobb eszköz az ajándék; de a derék és 
nemeslelkű embereket szíves bánásmóddal nyerhetni meg.

— Jó — feleié erre Chairekrates — én mindezt meg
teszem ; de hátha ő mégsem lesz jobb egy hajszállal sem ?

— Hát akkor legföljebb azt veszted vele, — mondá 
Sokrates — hogy te megmutattad, hogy becsületes ember
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vagy és szereted a testvéredet, ő pedig, hogy hitvány és 
a jóindulatra nem méltó. De hát azt hiszem, hogy erről 
szó sincs ; sőt tudom, mihelyt észreveszi, hogy te őt erre 
a nemes versenyre hívod föl, mindenképen azon lesz, 
hogy szóval is, tettel is túltegyen rajtad a szívességben. 
Mert hát most úgy vagytok ti ketten egymással, mint hogyha 
a két kéz, melyeket az istenség arra teremtett, hogy egy
mást kölcsönösen segítsék, ehelyett abban fáradoznának, 
hogy egymást gátolják; vagy hogyha a két láb, melyek 
isteni rendeltetés szerint arra vannak alkotva, hogy együtt 
működjenek, ezzel nem törődve, egymásnak gáncsot vet
nének. Nem a legnagyobb oktalanság és szerencsétlen 
gondolat volna-e, oly dolgokat, melyek haszonra vannak 
teremtve, kárra fordítani ? Már pedig az én nézetem szerint 
két testvért az istenség egymásnak nagyobb hasznára 
teremtett, mint a két kezet, a két lábat, a két szemet és a 
többit, amit párosával adott az embernek. Mert a kezek, 
ha olyan két dolgot kellene egyszerre végezniök, melyek 
egy ölnél távolabb esnek egymástól, ezt meg nem tehet
nék ; a lábak pedig egymástól még egy ölnyire sem bírná
nak egyszerre haladni ; és a szemek, noha igen nagy 
távolságra látnak, még a közelfekvő tárgyaknak sem lát
hatják egyszerre elejét és hátulját ; két testvér azonban, 
akik szeretik egymást, ha még oly távol vannak is egy
mástól, együtt működhetnek és kölcsönösen segíthetik 
egymást. (Maywald József dr. fordítása.)

Sokrates (459—399) életét arra szentelte, hogy embertársait, külö
nösen az ifjakat, józan, erkölcsös, gondolkodó életre nevelte- Mégis 
támadtak ellenségei, kik azzal vádolták meg, hogy az állam isteneit 
nem tiszteli s az ifjúságot megrontja. A bírák halálra ítélték s ő bölcs 
nyugalommal ürítette ki a méregpoharat. Nagy ember volt, ki a bölcse- 
séget az égből a földre hívta le és a figyelmet a külső világról az ember 
lelki életére terelte Egyszerűen, világosan tanított s tanítványait a pár
beszédes formával könnyen vezette az igazságra. — Sokrates tanítványa 
volt Pîaton (429—349), az ókor legnagyobb filozófusa. Keresztény tanokra 
emlékeztető magasztos eszméket hirdetett. — E két bölcselő mellett
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Arislotelest (384 —322), Nagy Sándor nevelőjét, tekinthetjük az ókor 
legnagyobb szellemének. Minden tudományban alapvető munkásságot 
végzett s 2000 esztendeig irányt szabott az emberi gondolkodásnak.

A keresztény egyház egyik legnagyobb gondolkodója volt Szt. 
Ágoston: Augustinus (354—430). Valtomásait (Confessiones) megrendítő 
hatás nélkül ma sem tudjuk olvasni. Hozzá hasonló egy másik nagy 
keresztény elmélkedőnek alábbi munkája.

A tiszta lelkiismeret.
(Részlet Kempis Tamás De imitatione Christi c. könyvéből.)

Az igazi embernek dicsősége a tiszta lelkiismeret 
tanúsága.

Legyen jó lelkiismereted s örömben nem lesz soha 
fogyatkozásod.

A jó lelkiismeret igen sokat elbír s fölötte vidám bal
esetekben.

A rossz lelkiismerçt mindenkor félénk és nyughatatlan. 
Nyugton nyugszol, ha lelkiismereted nem vádol.
A gonoszok nem örvendenek soha igaz örömnek, 

se belső békeségnek, mert nincs békeségük az isten
teleneknek, — úgymond az Ür.

Ha szinte mondják is > bátorságban vagyunk, baj 
nem fér hozzánk, ki mer minket bántani? Ne hajts sza
vukra, mert hirtelen fölgerjed Isten haragja s minden 
igyekezetük kezükbe szakad s terveik dugába dőlnek.

Örvendeni gyötrődésben, nem nehéz örvendenie, kit 
Isten szent szerelme éltet : így örvendeni annyi, mint 
örvendeni az Ür keresztjében.

Rövid dicsőség, melyet ember ad, ember vesz. 
Világ dicsőségének gyötrelem léptet nyomában.
A jámborok dicsősége lelkiismeretükben vagyon, 

nem az emberek nyelvén.
Az igazak öröme Istentől és Istenben vagyon s örömük 

érőt ér.
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Ki az igaz s örökkétartó dicsőségre vágyik, a mulandó- 
val nem törődik.

Valaki e földi dicsőséget vadássza, sőt azt leikéből 
nem utálja, nyilvánság kevésbbé szereti a mennyei dicsőséget.

Nagy lelki csendességnek örvend, ki nem gondol az 
embereknek se dicséretével, se szidalmával.

Könnyen megalkuszik sorsával s megvan békével, 
kinek tiszta a lelkiismerete.

Nem vagy azzal szentebb, ha dicsérnek, sem alább- 
való, ha gyaláznak.

Ami vagy, az vagy s mondva nem mondhat senki 
többet, mint ami vagy Isten előtt.

Ha megvigyázod magad, hányadán vagy belsőleg, 
nem sokba veszed, mit beszélnek felőled.

Ember színedet, Isten szívedet látja. Ember a csele
kedetet tekinti, Isten a szándékot veti latra.

Mindig jóban foglalkozni s magáról keveset tartani : 
alázatos szívnek tulajdonsága.

Nem várni semmi vigasztalást valami teremtménytől: 
remek tisztaságnak s gyökeres bízodalomnak jelensége.

Ki maga mellett bizonyságot kívülről nem keres, 
magát nyilvánság teljességgel Istenre hagyta.

Mert nem az a dicséretes, ki magamagát dicséri — 
úgymond a népek apostola — hanem kit Isten talál 
dicséretesnek.

Lelki embernek az a sora-rendje, hogy bennen Isten
nel jár, künnen szíve nincsen kötve semmihez a világon. 

(Nogáll János fordítása.)
Ez a bölcs elmélkedés a hollandi Kempis Tamás (1380—1471) 

szerzetes világhírű művének,Krisztus követésének (De imitatione Christi), 
egyik gyönyörű Jejezete. Könyve a szentírás után a legelterjedtebb. 
Magyarra még a XVII. században lefordította Pázmány Péter.

A mi irodalmunkban a vallásbölcseleti prózának kiváló kép
viselője Pázmány Péter, aki nemcsak nagy szónok, hanem korának 
leghíresebb hittudósa (teológusa) is volt. Hatalmas terjedelmű munkát 
írt Isteni igazságra vezérlő Kalauz (1613) címen.
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Hozzá hasonló tehetséges prózaírója volt irodalmunk
nak Faludi Ferenc (1704—1779). Szigorú keresztény szel
lemben s tősgyökeres magyarsággal erkölcsnemesítő 
könyveket írt.

Míg a középkorban a vallástudomány köti le a leg
kiválóbb elméket, addig az újkorban széleskörű érdeklő
dést ébreszt az államtudomány. Mikor a nemzeti államok 
kialakulása megkezdődik, az államtudomány nagy lendü
letet vesz. Kiváló elmék szegődnek a szolgálatába, kik 
valósággal átalakítják a világot. Világhírű e téren az olas£ 
Nicolo Macchiavelli (1449—1527), ki az II Principe (A feje
delem) c. művével szerzett halhatatlanságot. Medici Lőrinc 
számára írta e művét s azt fejti ki benne, hogy milyen 
módon juthat valaki a hatalom birtokába, hogy’ szilárdít
hatja s tarthatja meg uralmát. A tanácsok, melyeket 
Macchiavelli osztogat, nem mindig erkölcsösek („Á cél 
szentesíti az eszközt“) ; hírhedtté is tették ezek Macchia
velli nevét.

A XVIII. században két francia tudósnak volt mélyre- 
nyuló hatása. Az egyik Rousseau János Jakab (1712— 
1778). A Contrat social (Társadalmi szerződés) c. művé
ben fejtette ki politikai eszméit, amelyeket a francia forra
dalom aztán megvalósítani igyekezett. Híres az Emilé c. 
könyve is, melyben a nevelési elveit mondja el. A másik 
Montesquieu Károly (1689—1755) volt. Nevéhez korszak
alkotó hatás fűződik. Az Esprit des lois-ban (Törvények 
szelleme) rendkívül éles szemmel jelölte meg az állam
tudományok további fejlődésének útját. A demokratikus 
berendezésű monarchia volt az ideálja.

A magyar politikai tárgyú művek közül kimagaslik 
Széchenyi Istvánnak, a „legnagyobb magyarénak (1791 — 
1860) történelmünkben új korszakot nyitó Hitel c. könyve.

Hitel.
(Részletek Széchenyi munkájából.)

Széchenyi1 nagy munkája, a Hitel 618309, két szempontból fon
tos : politikai és irodalmi szempontból. Politikailag az a jelentősége, 
hogy ez a könyv rázta fel a magyar nemzetet közönyösségéből és

1 Széchenyi életét és működését 1. IV. oszt. Olvasókönyvem 66—68 I.
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terelte rá a modern művelődés útjára. Irodalmi szempontból pedig az 
a nagy érdeme, hogy tudományos irodalmunknak első számot tevő 
nagy alkotása.

Kimutatja benne, hogy mily szánalmas helyzetben van az ország, 
mennyire hátramaradott s mily kezdetleges a gazdasági életünk. Min
dennek oka a saját gyámoltalanságunk és nemtörődömségünk. Már 
pedig elérkezett az új társadalmi és gazdasági berendezkedés ideje. 
Kitűzi a célt : gazdaságilag meg kell erősödni, mert ez a műveltség és 
szabadság szilárd alapja. Ezért mindenekelőtt jövedelmezővé kell tenni 
a földbirtokot. Ezt úgy érhetjük el, ha okosan műveljük. Ehhez pénz 
kell. A földbirtokos pedig csak abban az esetben kap pénzt, ha bizalmat 
tud teremteni a fizetőképessége iránt. Ez a bizalom, melyet valakinek 
a fizetőképességébe helyezünk, a hitel : az egész gazdasági átalakulás
nak a legfontosabb föltétele- E célból a legsürgősebb teendő az, hogy 
szabaddá kell tenni a földbirtokot (lehessen eladni) és fokozni kell a 
jövedelmét.

Széchenyi azonban nemcsak a hitelről értekezik ebben a munká
jában, hanem mindarról, ami e kérdéssel kapcsolatba hozható. Így 
számos kereskedelmi és pénzügyi kérdést szóba hoz. Egyrészt rámutat 
a hibákra, másrészt orvosszereket ajánl. Javaslatai azért fontosak, mert 
ezek később egytől-egyig megvalósultak.

I. A Hitel ajánlása.
1. Fogadjátok, hazám érdemes leányai, tiszteletem 

s szeretetem jeléül ezen kis munkám ajánlását. Vegyétek
— bár férfiakhoz illendőbbnek mondják azt sokan — 
nyájas kegyességgel pártfogástok alá. A Hitelről szólok; 
s ami belőle foly : a becsületről, az adott szó szentségéről, 
a cselekedetek egyenességéről, s így előttetek sem lehet 
a tárgy idegenebb, mint előttünk, mert annyi nemes és 
szép, ami az emberiséget felemeli, a ti nemetek műve. 
Ti viszitek karjaitokon életbe a kisded nevendéket, s jó 
polgárrá nevelitek; a ti nemes tekintetetekbül szí a férfi 
lelki erőt s elszánt boldogságot. S ha léte alkonyodik a 
haza ügyében, ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok 
a polgári erény s nemzetiség védangyalai, mely nélkületek
— higyjétek — soha ki nem fejlik, vagy nemsokára elher
vad, mert ti vontok minden körül bájt s életet. Ti emelitek
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egekbe a port s halhatatlanságra a halandót. Üdvözlet cs 
hála néktek !

11. A bevezetésből.
2. Nevetséges vagy inkább szomorú dolognak kell-e 

mondani, ha valaki nagyszámú gulyája s tölt gabnavermei 
mellett is koplal, vagy szinte éhen hal? Nevetséges vagy 
szomoru-e, ha egy nagy birtokos, kinek kiterjedt termékeny 
szántóföldéi, rétéi, erdei, szoléi stb. vannak, ki nem adó
zik s az országnak szinte semmi terhét nem’ viszi s kinek 
sok ingyen dolgozik, ha egy ily birtokos, mondom, annyira 
elszegényül, hogy végre adósságai miatt semminél keve
sebbje marad? Víg-vagy szomorujáték tárgya-e inkább, 
kérdem az olvasót? Részemről nem tudom, nevessek-e, 
bosszankodjam-e? De hogy sokakra nézve a dolog ha
zánkban nem igen áll különben, bizonnyal tudom.

Magyarországon a termékeny föld kiterjedése és 
mennyisége oly bő, hogy annak csak haszon nélkül fekvő 
része is gazdaggá tenne más nemzetet ; ez nem vélekedés 
vagy okoskodás, hanem száraz és csalhatatlan igazság.

Már ez mért van így, s ennek úgy kell-e lenni, vagy 
tán nem kellene? — annak kifejtése lészen ezen rövid 
értekezés tárgya.

3. Ha az országok s nemzetek előmenetelét, virág
zását, vagy viszont azok hátramaradását s hervadását 
tekintjük : úgy fogjuk találni, hogy felemelkedésük oka 
legtöbbnyire a józan, szisztéma (rendszer), mely a köz 
virágzás és boldogság valódi alapja.

4. Ha valame^ tudomány méltó és férfihez illő, 
bizonyosan annál dicsőbb nem lehet s egyszersmind édesb, 
mint embertársai java s boldogsága okainak nyomozása 
s kifejtése. Dicsőbb nem, mert az erénynek, mely szó 
erőbül származik, legnagyobb fénye az, hogy az erős nem 
egyedül akar megelégedett lenni, örvendeni, szerencsésnek 
érezni magát, hanem, hogy másokon is segíteni törekedik,
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jólétükre kezet nyújt s többeket kíván boldogságra juttatni. 
Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket 
hordoz szívében!

5. Hogy nem a tanulás s tudományok mennyisége 
teszi az embert okossá, hanem azok megemésztése és jó 
elrendezése, azt nemcsak nálunk, hanem mindenütt nyil
ván tapasztaljuk. Mert ha minden státusbeli (állapotbeli) 
embert összeveszünk, többet találunk életrevalót — ki 
élni tud minden helyzetben s ilyen előttem az okos, 
ember — azok közt, kik könyvből soha nem tanultak, 
mint azok közt, kik igen sokat, de rendetlenül tanultak s 
tudnak. Hány parasztgazda találkozik csak nálunk is, ki 
tíz tudálékos szűk eszén könnyen kitesz? Ezek tudnak 
tán tíz nyelvet is imígy-amúgy ; tán több ezer deák, francia 
s német verset is könyv nélkül ; festéshez s hangászathoz 
(zenéhez) is értenek mellesleg, de ha szerencséjükre pén
zes állapotban nem szülte volna őket a sors, tán kenye
rüket sem tudnák megkeresni.

6. Azonban vizsgáljuk jó renddel s józan metho- 
dussal : sok birtokosunk gulyáik s buzavermeik mellett 
is mért szegény? Fejtsük ki hidegvérrel s részrehajlás 
nélkül : hazánkban kereskedés mért nincs, vagy legalább 
mért nincs olyan, amilyen lehetne ?

Úgy látszik, valamely hibának kell lenni. És ezt 
iparkodjunk fölkeresni.

7. Vélekedésemet egyenesen kimondván, azt tartom : 
mindezen szomorú következéseknek nincs főbb oka, mint 
pénzbeli összeköttetéseink hibás elrendeltetése s az abból 
természetesen következő tökéletes híja minden hitelnek. 
Ezen hiányt látom minden fizikai természetlenség okának, 
mikor p. o. 100 ezer vagy több holdnyi föld birtokosa 
csak egy forintról se tud bizonyos hitelt adni s pénzben 
szűkölködik. És épen úgy látom a hitel híját minden 
erkölcsi romlottság s lelki aljasodás egyik főokának is. 
Mert ha valaki pénzét 20-al, 50-el, 100-zal 100-tól, vagy
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még több uzsoráért adja kölcsön, annak bizonyára az 
ördöggel is van dolga. Miként nevekedhetik így emberség 
s polgári erény? És ha ezen szép társasági szokás több 
nemzedéken hat keresztül s már anyatejjel szívódik ezen 
gyönyörű régi elintézés, — ugyan kell-e még több egy 
egész nemzet elrothadására ? Tegyük kezünket szívünkre 
s tagadjuk, ha merjük! Füleinket pedig dugjuk be azok 
előtt, kik nem is tudván jól, miről van szó, azt ordítják : 
maradjunk a réginél.

III. A végszóból.
8. Ha ezen előadott tárgy értelmét s több elágazásit 

csendes vérrel átgondolom, senki sem érzi s nem tudja 
jobban, mint én, mily különféle s nem mindenkor leg- 
kellemesb benyomásokat okozand a közönségre. Jóakaróim 
száma kevesedni, rosszakaróimé nőni fog s így rám nézve 
fáradásom láthatólag több kárt hozand, mint hasznot. 
Lesznek ellenben, habár kevesen, olyanok is, remélem, 
kik lelkem és szándékom tisztaságát elismerendik ; lesz 
továbbá egy bizonyos valami legbensőmben, ami túl fogja 
élni az előítéletek s balvélekedések múlandóságát : lélek- 
ismeretem csende s azon remény: „lesz egykor haszna 
munkálódásimnak“ — minden jutalma.

9. Semmi sem áll csendesen a világon, még a nap
szisztémák is mozognak, — tehát csak hazánk álljon és 
vesztegeljen mozdulatlanul ? Nem nevetséges törekvés-e 
ez? Istenért ! nyissuk fel szemünket, vegyük hasznát eszünk
nek. Minekünk is mozdulnunk kell, akár akarjuk, akár nem, 
s nehogy hátrafelé nyomattassunk, lépjünk inkább előre!

10. Munkám tartalmából kiki azt fogja látni, hogy 
inkább a lehető jót akarom elérni középuton, mint a 
képzelt jót. Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint 
sok hazámfia, hanem inkább előre : nincs annyi gondom, 
tudni : valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mik 
lehetünk és leendünk. A múlt elesett hatalmunkból, a
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jövendőnek urai vagyunk. Ne bajlódjunk azért hiábavaló 
reminiscenciákkal (visszaemlékezésekkel), de bírjuk inkább 
elszánt hazafiságunk s hív egyesülésünk által drága anya
földünket szebb virradásra !

Széchenyit ez és a következő munkái (Világ 1831 és Stádium. 
1833) méltán avatták a magyar nemzet vezérévé s jogosan nevezte e 
3 munkáját Arany János „egekbe nyúló hármas piramisának.

'"Hozzá hasonló nagyszabású államférfi volt a nemes gondolkodású 
és mély érzésű Eötvös József br. A magyar irodalomban magára álló 
nagy műve: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az állada
lomra. A szabadság, egyenlőség, nemzetiség eszméit világítja meg benne. 
Európai hírű tudósok is magasztalva nyilatkoznak Eötvösnek erről a 
munkájáról.

A tudományos prózának más természetű fajával ismertet meg az 
alábbi olvasmány.

Arany Toldi-trilógiája.
(Gyulai Pál.)

A Toldi-trilógia 1 költészetünknek örök dísze. Az első 
hősidilli képek sorozata; főmotívumai a testvéri versengés, 
anyai és fiúi szeretet, cselédhűség, a duzzadó ifjú erő 
nyugtalansága, mely lerázza a viszonyok jármát, fölfelé 
tör s a diadal első mámorát élvezi. Az ifjúság derűje, 
napfénye ömlik el rajta, mely áttöri a felhőket s távol 
vidékek csábító körrajzára világít. A második rész a férfiú 
küzdelme, hősiessége, tévedése, vezeklése, a szerelem 
convulsiói,2 az élet bonyodalmai s a társadalmi viszonyok 
összeütközései között. Verőfény és vihar az égen, a mezők 
virágai hervadóban s a közelgő ősz lehelete a fák zöldjén. 
A harmadik rész az aggastyán tespedése, unalmas nyu
galma, évődő elégületlensége, testi és lelki erejének utolsó 
fellobbanása a sír szélén. Az őszi ködön nehezen tör át

1 Trilógia : egymással tartalmi összefüggésben levő beírom 
költői mű.

2 Convulsió : rázkódtatás, gyötrődés.
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egy-egy napsugár, a harmat dérré vált és süvöltő szél 
szórja szét a fák clsárgult leveleit. Mind a három rész 
hű és eleven korrajz, melyben a monda és történelem 
csodásán játszanak egymásba. Az egész magyar középkor 
megelevenedik előttünk. Ott a király hűbéres táborával, 
küzdve a német birodalom igényei ellen, hadakozva 
Olaszországban, mint bosszúálló és hódító, tanácsot ülve 
a világi és egyházi főurakkal, mulatva a harcjátékon 
lovagjai között, leszállya a nép közé, hogy meghallgassa és 
orvosolja a szegény ember panaszát. Ott a hatalmas 
egyház, a kegyelem malasztjával s az átok villámával. 
Ott a lovagok és hegedősök3 kalandjai, párbajai, vár
ostromai, lakomái, a megtört szívű nők bánatja, akik a 
kolostorban keresnek menedéket, a nyugtalan lelkű leányok 
erélye, akiket sorsuk férfi ruhában a nagyvilágba, a harcok 
közé ragad. Olt Toldi, a középkori magyar lovag tipusa, 
erős karjával és szívével, aki védi királyát és kegyét el
vesztve, száműzve bolyong három országban ; aki kolos
torban vezekli bűneit, mint alacsony szolga, de az egyház 
átka onnan is kizaklatja ; aki erős szíve egész szenve
délyességével szeret, de egy pillanatnyi tévedése a gyászos 
bonyodalmak egész tömkelegébe sodorja, dühöng és 
vigalomba akarná fojtani fájdalmát, harcol és imádkozik, 
küzd a világgal és önmagával, az üldözés és önvád 
kínjai közt fetreng, mindamellett lelke ép marad s a szen
vedések megnemesítik.

Arany költői képzelme erős történeti érzékkel páro
sul, teljesen ura tárgyának és sehol sem esik egyoldalú
ságba. S az alakok mily gazdagsága tárul föl előttünk. 
Rozgonyi, a gazdag és vendégszerető falusi nemes ; leánya, 
a mély érzésű és erős lelkű Piroska ; Toldiné, a szerető 
szívű és szigorú elkölcsű anya ; Toldi György, a szívtelen 
testvér és léha udvaronc; a félkegyelmű Tar Lőrinc; a

3 Hegedősök : régi magyar énekmondók.
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hosszú türelmű és meleg kedélyű Záh ; a vidor, játszi és 
mégis erélyes Anikó ; a kegyetlen és érzéki Jovodna ; az 
öreg és ifjú Bence, az apa és a fiú mint egymás másolatai, 
de mégis más kiadásban. Lajos királyban mily jellemzően 
van vegyítve az olasz és magyar természet, amaz, mint 
eredet, emez mint megszokás. Anyja, a vakbuzgó és kevély 
Erzsébet királyné, az élénk és nyughatatlan és titkos 
szerelemben égő boszniai bánleány, Orzse, a kacér és 
heves Mária, az olasz hercegek, a magyar egyházi és 
világi főurak, olasz és cseh bajnokok mily sikerült alakok 
mindnyájan. Mily élesen rajzolt és élénken színezett ké
pekre találunk a trilógia mindenik részében, legyen az 
nemesi udvarház vagy királyi palota, harcjáték vagy sze
relmi jelenet, a természet csendes bája vagy a szív szen
vedélyes küzdelme, a duzzadó kedv kitörése vagy a hal
doklás végsóhaja.

De van még e trilógiának egy oly bája, mellyel ritka 
mű vetekedhetik. A költő egy egész élet igaz, állandó, 
mély benyomásait fejezte ki benne. Mindenki szívéhez 
szól, legyen ifjú, férfiú vagy öreg. Ki nem érezte ifjúságá
ban azt a nyughatatlan érzést, azt a szívzajlást, amely a 
családi körből a nagy világba ragadja, hogy fölküzdje 
magát valamire ? Kinek nem volt anyja, aki aggódott 
érette s kit nem töltött el örömmel az első siker pillanata ? 
Az bizonyára a trilógia első részében sok olyat fog találni, 
ami felkölti gyermek- és ifjúkori emlékeit. Ki az, aki a 
férfikor küszöbén, rossz kedvében, szeszélyből nem sod
ródott kisebb vagy nagyobb tévedésbe, aki nem okozott 
másnak nagy fájdalmat, habár akaratlan s még a bol
dogság karján is vissza ne sajogna szívében egy-egy seb, 
habár mind enyhébben ? Az bizonyára a második részt 
nem olvashatja el megindulás nélkül. S ha elöregedtünk, 
ha reményeink emlékekké váltak, vágyaink lángja hamuvá 
porlott, ha elhaltak mellőlünk szeretteink, ha mintegy ki
koptunk az életből, ha elfeled a világ, vagy épen gúnnyal
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tekint reánk az újabb nemzedék, nem az elvénült Toldi
hoz hasonlítunk-e s nem szól-e lelkűnkhöz a búskomoly 
és humoros hangulat, mely a trilógia harmadik részén 
elömlik?

Arany egész életén át írta e művet, egész lelkét 
lehelte belé. S valóban kedvenc hősében sok van belőle. 
A nagyratörő s önmagát emésztő lélek, a meleg és mélyen 
érző szív az övé, az anyját szerető gyermek, az ereje 
öntudatára ébredt ifjú, az élettel s fájdalmaival, de folyvást 
nemzete dicsőségéért küzdő férfiú, a búskomoly és tétlen
ségbe sülyedt agg, szintén ő. Még külső körülményeikben 
is van hasoftlatosság. Toldi Biharmegye Nagyfalujából jő 
Budára s egyszerre hőssé vívja föl magát, Arany szintén 
a szomszéd Szalontárói szakad Pestre s első művével is 
koszorút nyer. Toldi egy hősi pályát fut meg újabb meg 
újabb diadallal, Arany költői pályáját hasonló diadalok
kal jelöli. Egy darabig keveset hall róluk a világ s íme 
a vénülő hős ismét föllép, hogy megmentse a veszélyben 
forgó országcímert, a vénülő költő is hallgat, de szintén 
megszólal még egyszer, hogy megmentse a magyar költé
szet becsületét. Ez mindkettőnek utolsó föllobbanása, 
csakhamar mindkettő meghal s mindkettő koporsóját az 
őszi napfény méla alkonya s a nép ezreinek hódoló gyásza 
kiséri a sírhoz, melyet a természet „bánatja jelével, be- 
hinte lehulló, sárga falevéllel.“ De Toldi egy hanyatló 
korszak, a középkor hőse volt, Arany egy új, egy fejlődő 
korszak költője, akiben mintegy tetőzik költészetünk fél
százados küzdelme, legfőbb vívmánya : a nemzeti és 
művészeti irány teljes összeolvadása. A szobor, amelyet 
a nemzet emel emlékének, nem lehet oly örök, mint művei, 
melyekben nemzete szellemét fejezte ki. E szellem nevében 
övezzék koszorúink sírját s áldják ajkaink emlékét.

Olvasva a fenti olvasmányt, öntudatra ébréd bennünk a Toldi 
trilógia sok szépsége s még jobban megszeretjük halhatatlan költőnk- 

Dr. György Lajos : Irodalmi olvasókönyv 8
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nek e remekművét. Gyulai Pál maradandó mintákat szolgáltatott arra, 
hogy irodalmi műveket miként kell mélyrehatóan fejtegetni. A szép ép 
oly megnyilvánulása lelkűnknek, mint az igaz és a jó. A vele foglal
kozó tudománynak esztétika a neve. Aki a szépet vizsgálja : esztétikus. 
Gyulai Pálon kívül jeles magyar esztétikusok: Greguss Ágost (1825— 
1882), aki Arany János balladáiról írt mélyrehajtó fejtegetéseket, és 
Beöthy Zsolt (1848—1922), aki irodalmunk számos részletét világította 
meg finom meglátással. Mindketten az esztétika tanárai voltak a buda
pesti egyetemen.

Az esztétikusok és kritikusok (műbírálók » fontos hivatást tölte
nek be. A műremekek értékét megállapítják, nevelik a közízlést és 
gondját viselik az egészséges szellemi fejlődésnek. A kritikának igaz
ságosnak kell lennie : elfogulatlannak és részrehajlatlannak (sine ira et 
studio). A magyar kritika megalapítója Bajza József (1804—1858) volt. 
Kívüle Gyulai Pálnak vannak még nagy érdemei. Legújabban Ambrus 
Zoltán érdemel említést. Amit Bajza a kritika szükséges voltáról az 
alábbi olvasmányban még 1830-ban megírt, az még ma is érvényes.

A kritikáról-
(Részlet Bajza József : Vezérszó a Kritikai Lapokhoz c. cikkéből.)

. . . Kritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető és 
kemény kritika, de részrehajlatlan, de igazságos. Ki kell 
irtanunk a hízelkedés, a szolgai csúszás leikét ; ledöntö
getnünk szobrait a bálványozásnak; elrezzentenünk a 
lelketlenséget ; kimutogatnunk egymás vétkeit, botlásait ; 
kimutogatnunk az útat, melyen nagy nemzetek példája
ként a tökéletesség magas pontjára vergődhetünk.

Ha mi barátainkat, rokonainkat, mint eddig, csak 
ölelgetjük ; hitsorsosainkat csak dicsérgetjük, nagyjainknak 
csak hízelkedünk, bókolunk ; ellenségeinket csak üldözzük 
s a jót bennök is elismerni nem tanuljuk s nem akarjuk; 
ha rettegünk az igazat iiyílván kimondani, ha örökké csak 
mellékes tekintetek szolgarabjai leszünk : úgy a tudomá
nyos haladásnak bízvást lemondhatunk még a reményéről 
is; úgy örök vesztegségben tespedezünk s kínai penész 
fogja elborítani, megemészteni nemzetiségünket, nyelvün
ket, tudományos létünket.
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Örömmel lehet látni, hogy a magyar írók pártokra 
szakadnak. Az ellenkezés és küzdelem köszörüli az elmé
ket, erőben tartja a lelket. A polgári pártok, belháboru 
veszedelmei a nemzetnek : az írói lázadások ellenben a 
legcélirányosabb eszközei a tudományos haladásnak. Ott 
vér foly ; pusztulás, Ínség, halál kegyetlenkednek s felette 
kétséges, felette bizonytalan, ha a jelenkor véráldozatai 
teremtenek-e a jövendő ivadéknak boldogságot : itt csak 
a hiúság ködei tépetnek szerte, az előítéletek zúzatnak 
össze. Ott az egé^z nemzetet éri s érheti az ártalom, itt 
csak egyes emberek szenvednek kárt, talán egy kis hír
beli kárt, s mi az egyes emberek vesztesége, ha még oly 
nagy volna is, azon megszámlálhatatlan haszon mellett, 
mely egész nemzetre hárulhat.

Gondolatok.
Sok filozófiai mélység van a nagy gondolkodók jeles 

mondásaiban. Némelyik gondolatuk olyan tartalmas, hogy 
annak kifejtése egész könyvvé gyarapodnék. Ha a gon
dolat megtalálja a megkapó művészi kifejezést, könnyen 
szárnyra kap és elterjed.

Világszerte híresek a francia Pascal gondolatai és 
La Rochefoucauld (Larosfukol) maximái (a cselekvést sza
bályozó elvek). A magyar írók közül különösen Széchenyi
nek vannak tartalmas eszméi és Eötvösnek nemes gon
dolatai. Érdemes ezeket könyvnélkül megtanulni, minél 
többet idézni, hogy emlékezetünkbe és lelkűnkbe bele
vésődjenek.

Pascal gondolataiból.

A legjobb könyv az, amelyről az olvasó azt hiszi, 
hogy olyant ő is tudott volna írni.

*
Isten rendelkezése az, hogy az akarat jobban kiműve

lődjék bennünk, mint az értelem.
♦

8*
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Akarod, hogy jót mondjanak rólad ? — te ne mondj 
magadról soha jót !

*

Rendszerint jobban meggyőznek bennünket azok az 
okok, melyekre mi magunk akadtunk, mint amelyeket 
másoktól hallottunk.

*

Az egyhangúság mindenütt és mindenben untat. A 
hideg jól esik nekünk, hogy aztán ismét fölmelegedhessünk.

*

Szívünk érzi az Istent, nem pedig eszünk.
(Béri Gyula fordítása).

La Rochefoucauld maximáiból.

Legjobban csalódik az, aki azt hiszi, hogy ember
társainál okosabb.

*

Mivel csak nagy szellemek sajátja az, hogy kevés 
szóval sokat mondanak, a köznapi gondolkodásúak bírnak 
azzal az adománnyal, hogy sok szóval semmit sem 
mondanak.

*

A fösvénység rosszabb gazdálkodás, mint a bőkezűség.
*

Aki kötelességszerű háláját lerójja, ezért még nem 
mondhatja magát hálásnak.

*

Örömest ócsárolja az ember mások hibáit, de ritkán 
okul rajtuk.

♦ 

Aki soha sem volt veszélyben, az még nem mond
hatja magát bátornak.

*
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A fényűzés és a kényelem mindig az ország hanyat
lásának jele ; mivel az egyesek önmagokra fordítván minden 
figyelmöket, a közügyeket elhanyagolják.

(Béri Gyula fordítása.)

Eötvös József gondolataiból.

Kereshetjük Istent eszünkkel, de megtalálni őt csak 
a szív által lehet.

♦
Életünk égő szövétnekhez hasonló, mely majd lassab

ban, majd sebesebben, de szüntelen fogy. Boldog, ki midőn 
létének e múlandóságára gondol, azzal vigasztalhatja magát, 
hogy sokaknak világított.

*
Elmondani mindazt, mi által gondolatunk a lehető

ségig világos legyen, de nem mondani egy szóval sem 
többet: ez a tökéletes stílusnak főtitka.

*
Használni akarok : ez emberi hivatásunk.

♦
Három van, miből az erkölcsiség fokát, melyen a 

népek állanak, leginkább megítélhetni: a családi élet, a 
nemzetiségnek a fenntartása és a vallásosság. Azon nem
zeteknél, hol az egyes házi körében családi kötelességeit 
önfeláldozással, híven teljesíti, hol a nemzetiségnek fenn
tartásáért áldozni tud, hol a vallásnak szent parancsait 
híven megtartja: végromlottságról szólni nem lehet.

Pascal Blaise (1623—1662) híres francia filozófus és mathematikus 
volt. Gondolatai (Pensées) érző szívről és emberszeretetről tanúskodnak. 
La Rochefaucauld Ferenc herceg (1613—1680) filozófiai gondolatgyűj
teménye (Maximes morales) mintaképe a szabatos, tömör stílusnak. Gon
dolatait minden francia ismeri, tudja és idézi. Eötvös József báró a 
legnagyobb magyar gondolkodó. Gondolatai nemesen érző szívének bölcs 
megnyilatkozásai.
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B) Természettudományi próza.

A természettudomány a természet jelenségeinek leírá
sával, vizsgálatával, törvényeinek megállapításával és 
magyarázatával foglalkozik. Óriási terület : alája tartozik 
az egész szerves és szervetlen világ s minden folyamat 
és tevékenység, ami a természet életében bizonyos okszerű
séggel végbemegy. A természettan (fizika), vegytan (kémia), 
élettan (biológia), világegyetem (kozmográfia), földrajz (geo
gráfia), ásványtan (mineralogia), növénytan (botanika), 
állattan (zoológia), embertan (antropológia), földtan (geoló
gia) : egy-egy fejezetét teszik ennek a rengeteg anyagnak.

Az ember nem minden időben érdeklődött egyformán 
a természet iránt : ma csodálja, rajong érte, de volt idő, 
mikor észre sem vette. Az ókorban a természetre vonat
kozó ismeretek igen kezdetlegesek, ez a tudományág még 
nagyon fejletlen. A középkor hosszú évszázadai sem gya
rapítják a természettudományi ismereteket. Nagyobb mér
tékben csak az újkor elején ébred fel iránta az érdeklődés.

Az ókornak legkiválóbb természettudósa a római 
id. Plinius volt (23—79). Hatalmas munkájában (Naturalis 
historia) az óvilág természettudományi ismereteit össze- 
hordta. Ez a könyv volt a forrása az egész középkoron 
át a természettudománynak. Tudós hajlamainak lett az 
áldozatja. A Vezúv 79. évi rettenetes kitörésekor hajóra 
ülve, egész közelről figyelte e borzalmas természeti tüne
ményt s megfigyelései közben érte a halál.

Az újkorban rendkívül tágul az ember természettu
dományi látóköre s nagy szeretettel merül a természet 
világának, tüneményeinek és fenséges jelenségeinek buvár- 
latába. Mellőzve a szaktudósok felsorolhatatlan renge
tegét, csak nehány világhírű nevet említünk meg, akik igen 
sokat tettek a természet megszerettetése és a természettudo
mányok népszerűsítése érdekében.

Ilyen volt Linné Károly (1707—1778) svéd természet
tudós. Korszakalkotó munkát végzett azzal, hogy megírta 
a természet rendszerének könyvét (Systema Naturae). A 
vele egy időben élt Buffon György Lajos (1707—1778) 
francia tudós 40 éven át szakadatlanul dolgozott a 36 
kötetes nagy természettudományi munkáján (Histoire natu- 
relle). A stílusra ép annyi gondot fordított, mint a tarta
lomra. Mivel igen szépen írt, a főúri körök is kedvet kap-
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tak ehhez az új tudományhoz. így lett népszerűsítője 
Buffon a természettudományi ismereteknek. Ennek hatása 
alatt az Akadémia is ir&gnyilt előtte s itt tartotta híres 
székfoglalóját a stílusról, melynek, végső következtetése : 
A stílus maga az ember (Le style c’est íhomme mérne). 
A múlt században Darwin Károly (1809—1882) angol ter
mészettudós keltett nagy feltűnést A fajok eredete c. mun
kájával, mely majdnem az összes tudományokra átalakító 
hatással volt (darwinizmus).

Az utóbbi évtizedekben a Buffonéhoz hasonló nép
szerűsítő munkát végzett a német Brehm Alfréd (1829— 
1884) természettudós és utazó híres Thierleben-je (Állatok 
világa). E tíz kötetes korszakos munkát minden nép lefor
dította a maga nyelvére. Ma is szívesen olvassuk, mert 
soraiból az állatvilág mélységes szeretete árad felénk.

A magyar irodalomban először Apáczai Cseri János 
(1625—1659), egykor a gyulafehérvári, majd a kolozsvári 
kollégium tanára, tett próbát ezen a téren. Magyar Encyklo- 
paediájá-ban nyelvünkön először ő szólaltatta meg az 
összes tudományokat. Munkáját a magyar ifjúságnak szánta, 
hadd tájékozódhassék az a saját nemzeti nyelvén a tudo
mányok világában. E ludománytár (lexikon) alább olvas- 

' ható fejezetéből láthatjuk, hogy három évszázad alatt 
mennyit fejlődött a természettudományi próza stílusa és 
mennyire tökéletesebbek lettek természettudományi isme
reteink.

Az elefánt
(Részlet Apáczai Cseri János Lexikonából.*)

A könyvet latin előszó vezeti be, azután következik a tudomány
nak kezdetéről szóló bevezető rész. A filozófiai tudományágak rövid 
foglalata után megismerkedünk a számtan, mértan, csillagászat, földrajz, 
természetrajz és orvostudomány elemeivel. A következő olvasmány a 
természetrajzi részből való.

Az oktalan állatok földiek vagy víziek. A földiek 
vagy a földszínen élnek csak, avagy féljebb is, a levegő
égben. A földszínen élők közül ezek a kíváltképen valók :

* Lexikon : betűrendes ismerettár, mely bármely kérdésben rövid 
útbaigazítást ad. Ma a 17 kötetes Pallos-lexikon és a még befejezetlen 
Révai-lexikon yan forgalomban.
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Az elefánt, mely iszonyú otromba nagyságú négylábú 
állat, ki az ő szájáról hosszan lebocsátható s meg felvon
ható orrával, mint szintén ha keze volna, mindeneket meg
fog és amit akar, azt cselekszi. Szelíd és engedelmes állat, 
úgy, hogy egy gyermekecske is odaviszi, ahova akarja. 
Elél 300 esztendeig. Alvás közben erős dologhoz támasz
kodik, mellyel ha elesik, fel nem kelhet. Iszonyodik az 
egerektől és azt meglátván, elijed és elfut. Az ő abrakját, 
ha az egér csak megérte is, meg nem eszi. Szörnyű éle
sen érez. A disznók röfögésétől iszonyodik. A veres színre 
megharagszik. Közel járul az emberi okossághoz és jó
indulatokhoz, honnan, amint írják, szólni és írni is meg
tanul. Mennél inkább megterheltetik, annál serényebb . . . 
Ahol születik, az ott való beszédet megérti. Csaknem akár
mire megtaníthatik. Az ő emberéért a hadban mindhalálig 
hadakozik. Ha harcolniok kell, rendben állanak maguk, 
a nyilakat a megsebesedtekből, mint valami borbélyok, 
gyengén kivonják, az elfáradtakat, sebesedteket és gyen
géket a sereg közepibe viszik. Mindenkor seregenkint jár
nak. Folyóvízen általmenni akarván, a kisebbeket bocsát
ják elől, hogy a nagyobbak bemenetelivei a víz igen meg
nővén, azok el ne merüljenek. Megismerik vénségükben, 
akik ifjúkorukban nekik elöljáróik voltak ... Az embert 
felette igen szedik. Nagy indulattal vannak az ő urukhoz 
és gyermekekhez, úgy, hogy készebbek ezerszer meghalni, 
mint őket a vadászoknak engedni . . . Oly erősek, hogy 
egyik-egyik 30 s több fegyveres vitézekkel teli váracskát 
is elhordoz. Orrukkal mint kézzel annyit érnek, mellyel 
isznak, esznek s fákat rontanak, a lovast a lováról leta
szítják, a gyalogost ahova szinte akarják, oda vetik. Erre 
szablya köttetvén, sokakat elvesztnek. Ezen hág rá és száll 
le róla az ember. Szokott abrakjukkal megelégednek, úgy, 
hogyha többet ad is, meg nem eszik.

A magyar természettudományi próza is csak az utóbbi néhány 
éviizedben tett figyelmet keltő haladást Néhány kiváló tudósunk bűz ’
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gólkodása révén ma már tartalmilag értékes, nyelvben és formában 
művészi színvonalon áll.

Ilyen érdemes tudósunk volt Greguss Gyula (1829—1863), Greguss 
Ágost esztétikus testvére. Jó szolgálatokat tett a természettudományi 
ismeretek népszerűsítése körül. Alábbi olvasmányunkban tanulságosan 
hívja fel a figyelmet arra, hogy még a köznapi dolgok mellett sem sza
bad figyelmetlenül elsurrannunk, mert a csekély dolgok is sok okulás
sal jutalmaznak.

Egy csésze kávé.
(Greguss Gyula.)

Néha-néha szörnyen ránk nehezedik az élet unalma ; 
a percek nyúlósak és fapadosak, mint a szurok : minél 
örömestebb szabadulnánk tőlök, annál makacsabbul ragad
nak hozzánk. De azért percről-percre kecsegtetjük magun
kat, habár csak lopva, hogy fog történni valami nagyszerű, 
valami rendkívüli, ami képes lesz fölrázni dermedtségünkből,

Ily riasztó eseményt várva titokban, meresztem sze
memet az előttem zamatosán gőzölgő — de oly minden
napi — italra, mely szintoly sötét és keserű, mint a han
gulat, mely erőt vett lelkemen. Ha ezt is oly könnyű volna 
megédesíteni, mint amazt ! Csak ellentéte kell bele, a cu
kor : mily mohón egyesül a szilárd a cseppfolyóssal, a 
fehér a feketével, az édes a keserűvel, a hideg a forróval. 
Csak alig hogy bemártottam alsó szélét s rövid idő alatt 
a darab cukor legfelső végéig elsötétül és szétmálásnak 
indul : meglepő, mily sóváran issza be a folyadékot saját 
vesztére, mily hirtelen fut ez szerte, elfoglalva minden apró 
részecskét és hézagot. Nem volna csoda, ha mogorva ked
vem e jelenségben az ártatlanság, a szeplőtlen jellem pél
dázatát födözné föl : a legcsekélyebb érintkezés a minden
napi élet sötéten hömpölygő árjával s oda van a tiszta 
fehérség, a kristályosság, elsötétül, omladozik s beleolvad 
a fekete lébe.

Mily hatalom kergeti föl a kávét a cukorba ? Vagy
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tán ez utóbbinak van valami különös szívó ereje ? E tüne
mény épen nem valami kivételes ritkaság, sőt inkább 
igen gyakran fordul elő a köznapi életben. Hiszen a szí
vós papiros is így issza föl a tintát, így telik meg a szi
vacs vízzel, így terjed szét a folyadék az asztalterílőn ; így 
szívódik föl az olaj a lámpa kanócán, a megolvadt faggyú 
vagy viasz az égő gyertya belén ; így szivárog fel a ned
vesség a nyirkos földből a rossz helyen vagy rossz módon 
épült házak falain, egészségünknek nem csekély ártalmára.

Mindezen esetekben a folyadék a testek szűk héza
gain, közein nyomul fel, melyek keskeny csatornákat 
alkotva, szerteszét ágazódnak e testek belsejében. Ügy 
látszik tehát, hogy e keskeny csövekben rejlik valami szívó 
erő, mert széles csatornákon, edényekben csakugyan nem 
tudunk rá példát, hogy a folyadék így mintegy magától 
fölemelkednék. Itt ven mindjárt a csésze : ebben ugyan 
föl nem húzódnék a kávé ; de mégis ! ha figyelmesebben 
szemléljük a sötét fölszínt, észreveszünk valamit, ami 
nyomra vezethet. íme a kávé fölülete nem vízszintes, ha
nem a széle köröskörül, ahol a csészéhez ér, föl van rántva, 
mintha vonzódnék a csésze falához ; ugyanazt látni a víz
nél is a pohárban : a szélén fölemelkedik, mintha az üveg 
húzná magához. És csakugyan így is van, vagy legalább 
mi így fejtjük meg magunknak a dolgot : az üveg meg a 
víz vonzódnak egymáshoz, tapadnak egymáshoz ; innen 
van, hogy a víz az üvegfalon kissé felhúzódik s innen van 
az is, hogy a víz az üveget megnedvesíli.

A szóbanforgó tüneménynek nyitját eszerint a köl
csönös vonzódásban találjuk : képzeljük, hogy a csésze 
falai mind közelebb meg közelebb szorulnak, míg a csésze 
keskeny csővé szűkülne : a vonzódás is a csésze falai 
meg a folyadék között a távolság fogytával mind erőseb
ben nyilvánulna s utóvégre annyira fokozódnék, hogy a 
kávé nemcsak a szélén húzódnék föl, hanem egészben 
véve is fölebb emelkednék e keskeny csőben. És valóság-
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gal is így húzódik s emelkedik a keskeny csövekben, 
melyek a cukor belsejében nyílnak előtte. A hajszálak 
után, melyek megannyi vékony csövecskék, a szűk fúrású 
üvegcsöveket is elnevezték hajcsöveknek s minthogy ily 
szűk csövekben, a testek keskeny hézagaiban fordul elő 
a folyadékok felszívárgása : e jelenségek okát általában 
hajcsövességnek (capillaritásnak) nevezik. A tudcamány 
nyelvén szólva tehát a hajcsövesség az oka, hogy a 
kávé a cukorban felszívárog s minden hézagát oly gyor
san átjárja.

De eközben, íme felolvadt a cukor kezemben : jegeces, 
sziklás szerkezete felbomlott, elmálott. Újabb bizonysága 
ez a kölcsönös vonzódás hatalmas voltának : mozsárban, 
vagy erőlködéssel sem bírnám a cukrot úgy felaprózni, 
annyira izzé-porrá zúzni, mint ahogy ez a benyomuló folya
dék csendesen, de hathatósan szétválasztotta a cukor 
egymáshoz ragaszkodó részecskéit s úgyszólván legfino
mabb porcikáira szétszedte. Ami itt néhány perc műve 
volt, azt ezernyi meg ezernyi év óta gyakorolják a föld 
gyomrában összeszívárgó és szerte folydogáló vizek : fel
oldják, elválasztják az útjokba eső földrétegeket és sziklá
kat ; üregeket vájnak, alámossák a bérceket, süppedéseket 
idéznek elő. De kárpótlásul gazdagon megrakodva kerül
nek napfényre s fakadnak föl sós vagy büdös, vagy 
keserű források képében, általában mint ásványvizek, 
gyógyforrások, a föld mélyéből nem egyszer hozva üdítő 
szereket, melyeket a szenvedő ember a föld színén hiába 
keresett.

A cukor és a kávé részecskéinek vonzódása szint- 
oly titokzatos, mint a parányoké, vagy az égitesteké. De 
mi e köznapi tüneményeket, — melyek mindegyike épen 
oly bámulatos csoda, mint^az, hogy a de{gj magához 
rántja a vasat — figyelmünkre sem méltatjuk ; tompán és 
érdektelenül haladunk el mellettök, anélkül, hogy akár 
csak egy pillanatig jártatnók rajtok eszünket, ha nincs is
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egyéb dolgunk, ha gyilkol is az unalom. Vizet töltesz 
borodba s eszedbe sem jut .arra gondolni, hogyha a víz- 
meg borrészecskéket ama csodálatos vonzás nem kergetné 
egymáshoz, e két folyadék soha össze nem keverednék, 
mint nem keveredik például a víz meg az olaj. E kök 
csönös vonzás következtében a vízrészecskék belehatol
nak » borrészecskék között nyíló hézagokba s ott szerte
terjedeznek — épen úgy, mint a kávé a cukor apró 
közeiben — s megvan a keverék. Ha írsz vagy rajzolsz, 
a rajzón részecskéit a papiroshoz tapasztod, ami nem 
volna lehető, ha e két test részecskéi között bizonyos 
rokonszenv, vonzódás nem uralkodnék. így tapadozik a 
levegő ruhánkhoz is, tapasztaljuk, mily makacsul fészkeli 
be magát a hideg. Reggeltől estig a tünemények egész 
sora vonul el előttünk, melyeket felényire sem értünk: 
s mi ezeket nagy kicsinyéivé köznapiaknak nevezzük ; 
csodák fognak körül minden oldalon s mi tompa közöny
nyel forgolódunk közöttük, mint bűbájos zene hangjaitól 
megrezzentett, hullámzó levegőben a süket.

Örökös panaszunk, hogy rövid az élet s mégis hány
szor fakadunk ki, hogy hosszú az idő s gyilkol az 
unalom. Kezünk ügyében pedig rakásra hever a sok mel
lőzött, kicsinyeit, észre nem vett apróság, méltó, hogy 
foglalkozzunk vele, alkalmas, hogy okuljunk rajta. Az apró 
dolog is nagyszerű választ ád, hidd el, csak találd el a 
kérdezősködés módját; gyakorold magad a kicsinek, a 
közel esőnek, a rendes előfordulónak megfejtésében s 
jobban boldogulsz majd a nagynak, a távol esőnek, a rend
kívülinek magyarázatával is.

Rázd ki az álmot szemedből, a zsibbadtságot lelked- 
ből, mielőtt még az unottság pókhálója egészen körülfog 
s letapasztja kedvedet; pillants magad körül s meglásd, 
hogy a kávéscsésze szűk keretében egy nagy darab világ 
tárul eléd s a falatka cukor nemcsak kávédnak, hanem 
hangulatodnak is enyhíteni bírja keserűségét.
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A természettudományi prózának legkiválóbb magyar mestere 

Hermann Ottó. A magyar halászatról, pásztoréletről, madárvilágról írt 
munkái tudományos tekintetben kiválóak s egyúttal a zamatos, tős
gyökeres magyar stílusnak is remekei.

A természettudományi ismeretek népszerűsítése körül nagy érdemei 
vannak az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat
nak. Folyóiratában, a Természettudományi Közlönyben, tanulságos 
cikkeket olvashatunk. Kiadványai között a természettudományok min
den ágából találunk érdeklődésünknek megfelelő könyveket. Haszonnal 
forgathatjuk az Urania c. folyóiratot is, melynek célja ugyancsak a 
tudományok - népszerűsítése. — Mindenkinek ismernie kell a Hankó 
Vilmos szerkesztésében megjelent Universum-ot (8 köt.), mely egyenesen 
a tanuló ifjúság számára készült, hogy kellő elmélyedést és érdeklődést 
ébresszen bennünk a természettudományi kérdések iránt.

C) Történeti próza.

A történeti próza körében olyan írásműveket fogunk 
olvasni, amelyek valóban megtörtént, általános érdekű 
eseményeket beszélnek ßl.

A történettudomány felöleli az emberiség és a nemzet 
életének minden fontos mozzanát. Nemcsak azt beszéli 
el, hogy egy nemzet milyen háborúkat viselt (politikai 
történet), hanem számot ad arról is, hogy anyagi és szel
lemi téren milyen fejlődést tett meg (művelődéstörténet).

A történetírás is, mint a többi tudomány, csak lassan
ként vált tudománnyá. Régente megelégedtek az események, 
tények, adatok puszta feljegyzésével. Nem vizsgálták sem 
a valódiságukat, sem az okukat. A történetíró összegyűjti, 
mérlegeli, tudományosan tisztázza ezeket az adatokat és 
segítségükkel építi fel a multat, hogy tanultságot nyújtson 
a jövőre (historia est magistra vitae). A történetírónak 
szüksége van bizonyos távlatra és bizonyos emelkedett
ségre, hogy vallási, politikai, nemzeti elfogultság tisztán
látását el ne homályosítsa.

Vannak tehát olyan történeti művek, melyek pusztán 
adatokat szolgáltatnak a történettudomány számára. Ezek 
a kezdetleges alakok a kútfők, melyek a történettudo
mány forrásai.
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1. Kútfők.
1. Évkönyv (Annales).

A történeti események megörökítésének legkezdet
legesebb formája az volt, hogy évről-évre följegyezték az 
eseményeket. Néha olyan eseményeket is, melyek történeti 
szempontból nem értékesek. így jártak el az egyptomiak 
s megtették ezt a rómaiak is. Rómában a papoknak 
(pontifices) kötelessége volt az egyes napok mellé följegyezni 
a fontos eseményekét s e feljegyzéseket az utókor számára 
megőrizni. E jegyzékek voltak az Annalesek (annus = év), 
melyek a nagy gallus tűzvészben (Kr. e. 4. sz.) elpusztultak.

Még a középkori kolostorokban is vezettek ilyen év
könyveket, sőt ez a forma még az újkorban is előfordul ; 
ezt szemlélteti az alábbi olvasmányunk.

A fuldai évkönyvek feljegyzései az avaroknak is neve
zett magyarokról vagyis ungarokról.

(892). A király Franciaországból győzelemmel meg
térve, Alemanniában,. Ulm királyi udvarában, tisztelettel 
megünnepelte az Úr születését. Innen keletnek indul, 
remélve, hogy Zventibald herceg eléje fog jönni ; de az 
rendes szokása szerint megtagadta a királyhoz jövetelt, 
hűséget és minden előbbi Ígéreteket meghazudtolva. A 
király ezért haragvó lélekkel Hengstfeldenben Brazlav 
herceggel tanácsot tartott, ott egyebek között az időt és 
helyet is megbeszélve, hogy mi módon törhetne be a 
morvák földére? Határozták pediglen, hogy három fegyve
res sereggel nyomuljon be az országba. A király valóban 
maga mellé véve a frankokat, bajorokat, alemannokat, 
julius havában Moraviába ment ; ott négy héten keresztül 
ily nagy sokasággal, a magyarok (ungarok) is ott egy 
hadsereggel hozzája csatlakozván, az egész vidéket tűzzel- 
vassal elpusztította.

(894.) Ebben az időben az avarok, akiket magyarok
nak (ungaroknak) is neveznek, a Dunán túl kalandozva,
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sok siralmas dolgot követtek el. Az egész Pannóniát a 
végpusztulásig földulták.

(895.) Az avaroknak, akik a bolgárok határait meg
támadták, emezek elébe vágtak és seregük nagy részét 
megölték.

A németországi fuldai kolostorban Einhardt bencés barát a 
838—901-ig terjedő évekről ad értékes feljegyzéseket. A fentiek a hon
foglaló magyarok kalandozásaira vonatkoznak.

Minekünk is voltak évkönyveink, de elpusztultak. Az első magyar
nyelvű történeti művet Benczédi Székely István a XVI. században az 
évkönyv formájában írta meg.

2. Krónika.

Az összefüggéstelen évkönyvvel szemben a krónika 
(krónos = idő, görög Szóból) időrendben s összefüggően 
beszéli el az eseményeket. A középkorban volt divatos 
ez a forma. Többnyire szerzetesek írták latin nyelven. 
Rendszerint a világ teremtésén kezdették az elbeszélésüket 
s a valót és a mesét összekeverték. A krónikások mindent 
elhisznek, az események okaira nem kíváncsiak, kritikájuk 
nincs. Ennélfogva megbízhatóságuk csekély s a történettu
dós, mielőtt felhasználná, alaposan megrostálja állításaikat.

Ránk nézve a külföldi krónikások közül azok jelen
tősek, akik őseinkről emlékeznek meg. Az arab■ IhnRosz- 
teh^a X. században (914 körül) lebédiai életüket ismerteti, 
a perzsa Gurdézi a XI. században (1051) életmódjukról 
tájékoztat, VI. (Bölcs) Leó görög császár (886—911) pedig, 
ki a bolgárok ellen a magyar seregek támogatását igénybe 
is vette, harcmodorukról örökített meg értékes adatokat. 
A nyugati krónikások közül Eckehart szerzetes (XI. sz.) 
a 925. évi szentgalleni kalandozásukat s Heribald mulat
ságos szereplését beszéli el igen érdekesen- Mindezek a 
magyarok vándorlásának korára elsőrangú kútfők.

A. magyar krónikások közül a legrégebbi az 1200 
táján élt Anonymus. III. Béla királynak lehetett a névtelen 
jegyzője. Latin nyelvű krónikájában a magyar nemzet 
eredetét s a honfoglaláshoz fűződő eseményeket beszéli 
el. Nagyobbrészt a szájhagyományból merített s képzeletét 
is gyakran segítségül hívta. — Hasonlóképen dolgozott
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Kézai Simon, IV. László király udvari papja, aki a magyar 
nemzet történetét írta meg a maga koráig (1282) és a 
színes képekkel gazdagon díszített Bécsi Képes Krónika 
ismeretlen szerzője, ki az Anjouk koráig beszéli el a 
a magyarok történetét.

Árpád és Szálán készülődése és csatája.
(Anonymus Krónikájából.)

Szálán, midőn a magyarok hatalmát és tetteit meg
értette, megfélemlett, nehogy valaha haragra gerjedve, őt 
országából kiűzzék. Tanácsot tartván hát övéivel, követe
ket külde a görög császárhoz és a bolgár vezérhez, hogy 
adjanak neki segítséget a magyarok vezére ellen való 
harcra. A görög császár és a bolgár vezér nagy sereget 
kőidének Szálán vezérnek, mely midőn Szálán vezérhez 
megérkezett, azon helyen, amelyet Tételnek (Titel) hívnak, 
nagy öröm Ion a vezér udvarában. Másnap Szálán vezér 
és nemesei tanácsot tartván, követeket kőidének Árpád 
vezérhez, mondván, hogy földjöket hagyja el és induljon 
szülötte földjére. Midőn ezek Árpád vezérhez megérkeztek 
és Szálán vezér üzenetét neki elmondták, Árpád vezér 
és nemesei megneheztelvén, így üzenének vissza Szálán 
vezérnek :

— A földet, mely a Duna és Tisza között fekszik 
és a Duna vizét, mely Regensburgtól Görögországba foly, 
pénzünkön vettük meg akkor, midőn árául küldtünk neki 
tizenkét fehér lovat és egyebeket ; mint ő maga is, földje 
jóságát dicsérve, küldött egy nyaláb füvet j^lpár homokjá
ról és két kulaccsal a Duna vizéből. Parancsoljuk azért 
uratoknak, Szálán vezérnek, hogy földünket elhagyva, 
takarodjék rögtön a bolgárok földjére, ahonnan ősapja, a 
mi ősapánk, Attila király halála után, kiszállott volt. Ha 
pedig ezt nem teendi, tudja meg, hogy mi ellene azonnal 
hadra kelünk.
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Ezt hallván a követek, búcsút véve, szomorú képpel 
sietének Szálán vezérhez. Árpád vezér és nemesei pedig 
a Zogea (Zagyva) vizétől megindulva, egész seregökkel 
táborba szállának a Tetétlen halom mellett a Tiszáig; azu
tán a Tisza partján menve, Alpár homokjához érkezének.

Szálán vezér pedig a görögök és a bolgárok segít
ségével Tételről dühös szívvel megindulva, embereinek 
bíztatására Árpád vezér ellen kezde lovagolni ; és midőn 
mindkét sereg egymáshoz közel éjszakázott, egyik sem 
mert egész éjjel aludni, hanem lovaikat nyergeivé készen 
tartva virrasztának. Reggelre kelvén pedig, hajnal előtt 
mindkét rész az ütközetre készüle. Árpád vezér pedig, 
kinek segítője volt a mindenek Ura, fegyverbe öltözve 
rendezvén a sereget s könyhullatva imádván az urat, 
vitézeit buzdítva szóla :

— Scythák ! kiket a bolgárok dölyfükben Hungvárától 
Hungváriaknak neveztek, ne feledjétek el a görögöktől 
való félelmetekben kardjaitokat s ne veszítsétek el jó hír
neveteket ; miért is serényen s erősen harcoljunk a görögök 
és bolgárok ellen, kik asszonyainkhoz hasonlítnak, s csak 
úgy féljünk a görögök sokaságától !

Ezt hallván vitézei, nagyon megbátorodának, s Lél, 
Tas fia, azonnal kürtjébe fúva, s Bölcs, Bogát fia, zászlót 
emelve a görögök ellen, az előcsapatban harcolandók 
megindulának. Es csatába vegyüle mindkét ellenséges 
sereg és kezdének erősen vívni egymással ; és midőn 
Árpád egész serege viadalra került a görögök ellen, sokan 
elesnek vala a görögök és bolgárok közül. Említett Szálán 
vezér pedig, midőn övéit a harcban hanyatlani látta, 
futásnak erede s hogy életét megmenthesse, Bolgár-Fejér- 
várba (Belgrád) siete. A görögök és bolgárok pedig a 
magyaroktól való retlegésökben az útat, melyen jöttek, 
elfelejtették, s hogy életöket megmentsék, megfutamodván, 
a Tiszát kis folyónak gondolva, át akarják vala úszni. De

Dr. György Lajos-. Irodalmi olvasókönyv 9
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6 mivel a magyaroktól való féltőkben oly nagy ijedtség és 
rémület lepte volt meg őket, majd mindnyájan a Tisza 
vízébe haltak, úgyhogy alig maradt meg néhány, kik 
császároknak pórul jártáról hírt vigyenek. Ahonnan azon 
helyet, hol a görögök elvesztek volt, az naptól fogva máig 
görög révnek nevezik.

3. Napló.

A naplóban az író naponként jegyzi fel a vele tör
tént eseményeket. Módszer tekintetében tehát rokon ez 
a forma az évkönyvvel. Naplót mindenki írhat, sőt hasz
nos is, mert hozzászoktat, hogy magunkkal számot ves
sünk és tetteinkről helyesen ítélkezzünk. Történeti értéke 
azonban csak a közéletben nevezetes szerepet betöltő, 
kiváló emberek naplójának van.

A naplóírás főképen a XVIII. és XIX. században diva
tozott. Irodalmunk értékesebb naplói : Mindszenti Gábor 
naplója János király utolsó napjairól. Széchenyi István is 
följegyezte a vele történt dolgokat, Kölcsey Ferenc Ország
gyűlési naplójában hű képét adja a reforrnkorbeli magyar 
országgyűléseknek (1832—33).

Művelődéstörténeti szempontból érdekes Déryné Szép
pataki Róza Naplója. Déryné (1793—1872 az első kiváló 
magyar színésznő volt. Kassán, Miskolcon, Kolozsvárt és 
Pesten játszott még abban az időben (1810—1852), mikor 
a színészet nehéz, nyomorúságos viszonyok között ten
gődött. Kolozsvárt 1823-ban volt ; itt érte művészete a 
tetőpontját. Neki lehet köszönni a magyar opera létrejöttét. 
Naplójából megismerhetjük, hogy milyenek voltak a kultúrá- 
lis viszonyaink egy századévvel ezelőtt s lelkes elődeink 
művelődésünket milyen kitartó küzdelmekkel alapoztákmeg.

Déryné Naplójából.
1. [Kolozsvári szereplése).
Tizennégy napi utazás után Kolozsvárra érkezve, 

másnap fölmentem a színházba. Valóban, meg voltam
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lepve, e szép nagy épületet látván : a magyar Tháliának 
ez első állandó templomát. Örömmel siettem fel a szín
padra, leendő új világomba, az egész társaság kíséretében, 
mely mind összegyűlt. A színpadnak igen nagyon meg
örültem. No már itt bátran ki lehet* röpíteni a hangot a 
publikum közé, — mondám ; s amint feltekintek, szemben 
a színpaddal, szépen feldíszített széles páholyt pillanték 
meg, vörös bársony burkolattal, nehéz függönyökkel, nagy 
tükrökkel s fényesen bútorozva, mint akár egy elfogadó 
terem. Egész elbámultam : Hát ez mi ? — Ez a guberná- 
torné őexcellenciájának páholya, — mondák. No ez már 
valami, hogy Kolozsvárnak ilyen publikuma van.

Eljött a nap, melyen fellépendő valék. Felmentem a 
színpadra s láttam, hogy a páholyok némelyike élénkülni 
kezd. Egyszer csak azt veszem észre, hogy a gubernátorné 
páholy-függönyei összehúzódnak.

Fellebben a függöny, hangzik a zene, megjelenek : 
halálcsendesség. A gubernátorné páholya sötét, a függö
nyök lehúzva.

Már a ritornel közeledett a végéhez s nekem han
gosan dobogott a szívem. Mi lehet ez? Még csak egy 
árva hang sem hallatszott, mely tetszést jelentett volna.

Egyszerre kétfelé nyílik a gubernátorné páholya, szinte 
elvette szemem világát a nagy fényesség. Az asztalon álló 
nagy ezüst kandeláberben égtek a viaszgyertyák s a páholy 
tele férfiakkal. S amint a függöny kétfelé nyilt, a guber
nátorné felkelt az asztaltól, hol már a játék elejétől fogva 
ott kártyáztak piquetet a levont függöny mögött. Kihajolt 
a páholyból, leeresztette két kezét a publikum felé s úgy 
kezdett erősen tapsolni.

Akkor, mintegy jelszóra, valamennyi páholy, zárt
szék, galleria borzasztó tapsviharba tört ki. A muzsika 
természetesen megszűnt, mert a háromszorosan megújúló 
taps sokáig tartott. En mindig hajtogatva magamat, hátrál- 

9*
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tam s valahányszor folytatni akartam énekemet, őexcellen
ciája újra kezdte a tapsot.

De most már az én félelmem is elnémult s nem 
dobogott már a szívem féltemben. Végre a gubernátorné 
s valamennyi vendége mind a páholy elejére ültek. A 
zene újra kezdődött és én végre ismét rákezdhettem.

E kis eseményről egy kis felvilágosítást kell adnom. 
Akkor ugyanis az volt itt a szokás, hogyha a guber
nátorné a színházban jelen volt, addig senki sem nyilvání
totta tetszését, míg arra a gubernátorné saját tapsa által 
jelt nem adott. Oly nagy tiszteletben állt, hogy illetlennek 
tartották volna elébe vágni. De én mindezt csak a játék 
után tudtam meg.

Mikor elvégeztem az áriát, újra kezdődött a kihívás 
és a taps. Utána újra levonták a gubernátorné páholy
függönyeit és akkor teáztak. Mikor a gubernátorné páholyába 
rendelte a teát, az nagy megtiszteltetésül szolgált a fellépen- 
dőnek, mert ő azzal nagy megelégedését kívánta nyilvánítani.

En Kolozsvárt nagyon megszerettem. Minél tovább 
voltam ott, a közönség annál több szeretettel környezett. 
Kivált a dámák. Magas műveltségüek, műértők és művészet 
pártolók. Valóban társulatunk hálával ismerhette el, hogy 
e magas úrnők eszközölték leginkább, hogy az addig 
csak gyéren, műveletlen földben tenyészett gyenge palánta 
az ő kertészkedő kezeik alatt oly szépen megnemesült s 
annyira megerősödött, hogy szétterjedő ágairól két ország 
szedhette a nemes gyümölcsöket.

De nemcsak a magas körök, de a közép rend is 
egy szívvel-lélekkel kívánta bebizonyítani, mennyire érzi, 
hogy a művelődés csak akkor sugárzik vissza a szín
padról a közönségre, ha előbb a közönség emeli oly ma
gasra, hogy messze elhasson világító fénye.

Hiszen már az is bizonyítja az erdélyiek lelkesedését 
a szépért és jóért, hogy ők építették fel Tháliának az első 
állandó templomot.
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Aki a magyar színészetnek a történetét valaha meg 
fogja írni, igazságosan fog cselekedni, ha Kolozsvárnak 
nyújtja a koszorút azért, hogy e társaságot, melyből ké
sőbb a Nemzeti Színház első személyzete kikerült, meg
teremtette.

. . . Nehéz volt az elválás a kedves Kolozsvártól, — 
de hát menni kellett, ez volt a határozat, s én elhagytam 
kedves második hazámat, hogy édés hazámba vissza
térjek, hosszú idő után.

2. (Miskolcon.)
A sötét városi kapú alatt volt egy nagy ronda kül

sejű épület, nagy, üres, vakolatlan ablakokkal, csak a 
csupasz, veres téglákkal környezett ablak környülete vigyor
gott kellemetlenül az emberre. Hát még a bejárat !

Oh te kedves, te jó publikum ! Te mégis eljöttél oda! 
No de ők beburkolhatták magukat jó meleg bundákba, 
de mi szegény nők ! Rövid ujjú ruhákban, meztelen nyak
kal ! Öltöző szoba itt nem volt. Engem csak egy olaszfal 
kerített el az álfalaktól, aztán nyolcszor is át kellett öltöz
nöm, mert új operák hiányában gyakran kellett adnunk 
énekes egyveleget. Ott énekeltem a nagy áriákat, felül a 
színház teteje nem volt befedve, csak egy sor vékony 
zsindellyel s a hó kénye-kedve szerint esett le csupasz 
nyakamra és karomra.

3. (Déryné énekeljen !)
Egyszer többek között valami „nézőjátékot“ adtunk, 

de már nem jut eszembe, hogy mit. Én épen egy fájdal
mas monologot mondék a színpadon ; egyszer csak fel
kiált egy öreg úr a közönségből : Déryné énekeljen !

Én csak forogtam, hol oldalt, hol hátra s mondtam 
a szerepet tovább, jelezve vele, hogy én őt „nem hallom“, 
de ő nem tágított. A közönség csak csendes mosollyal 
nézett rám, hogy már most mit teendő leszek? Hát én
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aztán hősies elszántsággal megállók, felhúzom a két válta
mat, ránézek, — ott ült az első sorban — s mondom : 
„Hiszen most nem lehet“. — „Ej, dehogy nem lehet, — 
mondá ő a nézőtérről — azután is elmondhatja a mondó- 
káját, csak maga énekeljen !“

Ebből aztán kifejlett egy egész társalgás a publikum
mal. Én mondám: „De nem lehet guitár nélkül énekelni.“ 
— „Hát hozzanak valahonnan egyet !“ — Mondám: „Hát 
haza küldök az enyémért s ha a felvonásnak vége lesz 
majd énekelek.“

„Jó lesz, jó lesz, éljen !“ — S ebbe az egész publi
kum, mint egy chorus, belevágott: „Jó lesz, éljen!“

.Végre elhozták a lantomat, elénekeltem egy áriát, 
úgy folytattam megint a játékot.

4. (A culmhegyi haramiák).
Még ennél is mulatságosabb esetet beszél el Déryné a Naplójá

ban. „A culmhegyi haramiák“-at adták, melyben ő a női szerepet játszotta. 
Mikor ahhoz a jelenethez jutott, hogy éjjel az erdőben felejtett ostáblát 
keresi, de nem találja, a távolból pedig a rablók érkezése hallatszik, 
az első sor zártszékén ülő egyik kövér úr fölkiáltott a színpadra :

— Hallja lelkem ! Nézze csak, amott van ni ! Ott a 
garádicson !... Ejnye nem látja, galambom ? Vegye föl 
hamar, mert mindjárt itt lesznek megint azok az istentelenek!

4. Emlékirat (mentőire).

Az emlékiratban az író a vele történt eseményeket 
az országos eseményekkel kapcsolatban beszéli el. Rend
szerint történeti személy írja. Összefüggő előadásban álta
lános érdekű eseményeket csoportosít. Közel áll a rend
szeres tudományos történetíráshoz, de még nem az, mivel 
az eseményeket nem elemki és az előadásában teljesen 
egyéni (szubjektív) Ezért csupán kútfő értéke van. Köz
vetlen hangjánál fogva nagyon kedvelt és olvasott műforma.

Már a görög irodalomban találunk emlékiratokat. Xeno-
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phon (434—359) történetíró és bölcselő, -Sokrates tanít
ványa, Anabaszsában leírta a Kyros perzsa király segítsé
gére sietett 10.000 görög visszavonulását a szerencsétlen 
kunaxai csata után; Memorabiliái-ba.n pedig a hála és 
szeretet hangján emlékezik meg Sokratesről. A római iro
dalomban épen a legnagyobb államférfi, Julius Caesart 
írt emlékiratokat. Igen .szemléltető nyelven és világos 
előadásban beszéli eí a nevezetes galliai hadjáratát, továbbá 
a közte és Pompeius közt folyt polgárháború történetét 
(Commentarii de bello Gallico, Bellum civile).

Az újkorban minden művelt népnek gazdag memoire- 
irodalma fejlődött ki. A legkiválóbb memoire-ok a francia 
irodalomban olvashatók. Ott is kimagaslik Saint Simon 
(Szenszimon), ki az újkor legnagyobb emlékírója (1675— 
1755). XIV. Lajos udvarában élt, a politikában élénk részt 
vett s így közvetlen szemlélője volt azoknak az esemé
nyeknek (1691—1722), melyekről szigorú erkölcsi felfogás
sal emlékezik meg. Egy időben élt II.JRákóczi Ferenccel. 
Emlékiratában sok elismeréssel adózik a magyar fejedelem
nek.— Az olasz irodalomban Silvio PellicoköUő (1789— 
1854) írt az olasz szabadságküzdelmekkel kapcsolatban 
megragadó hangú, igen olvasott emlékiratot (Börtöneim). 
Általában a nagy történeti események (francia forradalom, 
napóleoni háborúk, szabadságharcok, az 1914—18. évi 
világháború) mindig gazdag memoire-irodalmat hagynak 
maguk után.

A magyar irodalom is rendkívül gazdag emlékira
tokban. Legjobban virágzott a XVII. században Erdély
ben. xSzaldrdi__János^ L Rákóczy György titkára, Erdélynek 
török ríarcoktól és belső viszályoktól zaklatott válságos 
koráról írt egy nagybecsű emlékiratot (Siralmas magyar 
krónika 1662). — Kemény János erdélyi fejedelem (1660— 
1662) Erdély aranykoráról, Bethlen Gábor és 1. Rákóczy 
György idejéről emlékezik meg. — A székely szármá- 
zásu Cserei Mihály (1668—1756) csíki . főkirálybíró nagy 
közvetlenséggel megírt emlékiratot hagyott hátra Erdély 
történetéről. — Altorjai _Báró^ Apor Péter (1676— 
1752) háromszéki főkirálybíró latin című, de' magyarul 
írt emlékiratában (Metamorphoses Transsylvaniae) Erdély 
XVIII. századbeli régi egyszerű, de boldog életét festi. 
Munkája, melyben hazáját az új erkölcsöktől, a náj- 
móditól, félti, művelődéstörténeti szempontból elsőrangú
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kútfő. — Maga II. Rákóczi Ferenc is megírta emlékiratait 
latin és francia nyelven. — Mikes Kelemen Törökországi 
levelei pedig a Rákóczi-emigrációra vonatkozólag tartalmaz 
igen becses adatokat.

Az erdélyiek régi nyájasságáról.
(Apor Péter „Metamorphosis“-ábólJ

I. Semmi nyájasság ma Erdélyben. Az 1687. esz
tendő előtt olyan emberséges ország vala Erdély, hogy 
egy pénz nélkül keresztülmehettél volna rajta, mégis mind 
magad, mind lovad jóllakhatott volna ; nem vala híre a 
vendégfogadónak. Ha megindultál volna abban az idő
ben, elölküldöttél volna az faluban szénát-abrakot a lo
vadnak. magadnak ennivalót, s bor volt a faluban, bort 
is adtak volna. Ha penig vagy szegény atyádfiához vagy 
becsületes nemes emberhez szállottál volna, az olyan 
szívvel látott, hogy örömében talám az lelkit is kitette 
volna érted. Mégis, az mi csudálatra méltó dolog, az urak 
sem voltak pénzesebbek, mint most, mert azmiképpen 
most sincsen pénzünk, úgy abban az időben az urak 
éppen az pénzgyűjtésre semmit sem vigyáztanak, hanem 
csak az egy becsületre és emberségre ; szegényebb nem 
volt mint most, sőt bizony sokkal gazdagabbak voltának, 
mint most.

Azonkívül mind az urak, mind a nemesség, mind a 
parasztság nagy szeretetben éltének ; nem vala akkor 
annyi úr, hogy az kinek az apja kereket falazott is, most 
a fia megharagudnék, ha úrnak nem hínád. Gyermekko
romban Erdélyben úrnak azt tartották, az kinek háromszáz, 
jó főembernek, az kinek száz ház jobbágya vala, vagy 
ad minimum hetven vagy hatvan. De most nézd meg, ha 
egy alábbvaló főembernek is úgy nem írod: az tekintetes 
úrnak, vagy az legalábbvaló bárónak : az méltőságos 
báró úrnak, megharagusznak érette ; holott régen az
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fejedelmen kívül Erdélyben méltóságos titulusa senkinek 
sem volt. Régen az tanácsurakon és nagyságos urakon 
kívül azért haragusznak vala meg, ha úrnak mondják 
vala : ma nézd meg, egy elévaló városi ember is, ha úrnak 
nem mondod, felhúzza az orrát ? Abban az időben, ha 
annál távul valóbb atyafi volt is, annál inkább, ha'köze
lebb való atyafiak voltának, úgy hítták egymást : öcsém, 
bátyám, sógor, koma ; sőt az, aki atyafi sem volt, mégis 
azokat is atyafinak hittak sokat, akik atyafiak nem voltak 
penig: uram kegyelmed, asszonyom kegyelmed. Sőt olyan 
szeretet volt, hogy az atyafiak elmentek egymáshoz, egy
két hétig elültetlek egymásnál, mégis mikor elbúcsúztak, 
kivált az asszonyok, egymástól úgy búcsúztak el sírva : 
jaj édes néném asszony, édes öcsém asszony, megbo
csásson kegyelmed, még nem is beszélgetheténk egymással. 
Ha valamely újságot kapott valamelyik atyafi, azt maga 
meg nem ette, hanem az atyafiának küldötte. Jut eszembe, 
mikor újság volt csak egy lúdtojás is vagy egy császár
madara, tizenöt mértföldnyire elküldötte egyik az másiknak.

II. Farsangban penig, kivált az székelységen, az 
atyafiak valamelyik atyafihoz gyűltenek, onnét rendszerént 
ilyen curzust bocsátottak : most az emberség megindult 
és az embertelenséget felkeresi, s ahol feltalálja, ember- 
ségre^anítja. És mivel minden időben vagyon rossz ember, 
ha rossz emberre tanáltak valahol, avval nem gondoltak, 
vagy akart vagy nem, jól kellett főzetni, másként övéből 
az atyafiak jól főzettek, vagy akart vagy sem, de a gaz
dának csak jókedvinek kellett lenni. Ezen kívül tízen- 
tízenketten atyafiak és nemesek egy szánban béültenek, 
zekében, harisnyában öltöztenek, az szán előtt hat ökör 
volt, közöttük két-három cseber bor, s úgy ittak, s jártak 
egymáshoz, csuklyát vontak az nyakokban, botot az 
kezekben, feles cigány hegedűsök, dudások az szánban, 
kiáltásokkal, muzsikaszóval, úgy járták az tartományt.

Nem vala inter privatos religionis respectus, az akár
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katholikus, akár kálvinista, akár unitárius és ha találtatott ma
gyar, csak emberséges ember volt, egyaránt szerették 
magokat, együtt vígadtanak. Nem vala az házasok között 
is az religióból semmi visszavonás. Az a más vallásu 
ember személyiben miért lehessen ellenségem, nem látom, 
sőt az igaz katholika anyaszentegyház azt tartja, hogy mi 
katholikusok az olyanokhoz legyünk szeretettel.

Nem volt akkor annyi szuperlat, hanem estve jól
lakván, a palotában vagy nagy házban vagy micsodás 
háza volt az gazdának, bevittek egy falka szalmát, azon 
ki-ki egymás végiben virradatig jóízűt aludt.

Épen nem nagyzották akkor az emberek magokat ; 
úrfiak, elévaló fő és nemes emberek, husvét másod napján, 
azaz vízben vető hétfőn rendre járták a falut, erősen ön
tözték egymást, az leányokat hányták az vízben, sőt az 
elévaló embereknél csak a magok házoknál is estve az 
frajok az leányok házakban kádakkal hordották fel a vizet, 
reggel csak könnyen öltözködtek, tudva már az jövendőt. 
Reggel azért az udvariak csebrekkel, kártyákkal reámen
tek az lányokra, ottan olyan öntözködés volt, hogy bokáig 
járhattál az vízben. Hasonlóképpen aprószentek napján 
vesszővel úgy jártak az lányokkal, úgy vesszőzték egymást,

Még az nagy emberek is abban gyönyörködtek, 
mikor az cselédek vígan voltak, sőt urok még gyönyör
ködött benne, mikor az cselédje vígan volt, csak ne ve
rekedett s ne veszekedett, mert azt el nem szenvedték.

III. Az levélírásban is semmi ceremóniát nem tar- 
tottanak, mint most, mert ha alábbvaló embernek is egész 
árkosra nem írsz, még azt is kopertába nem csinálod, 
vagy spanyolviasszal nem pecsételsz, megharagusznak 
érte ; az régi embernek penig, akármely nagy embernek 
írt valaki levelet, egy árkosnak a negyedit egészlen leírta, 
alig maradott egy kis tiszta papiros, mikor az levelet 
egyben fogták, az hová titulust írjanak. Azt penig nem 
fösvénységből cselekedtél; az régi magyarok, hanem egy-
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máshoz való sinceritásból. Az akkori időben kevés keleti 
volt az spanyolviasznak, ostyával, közönséges viasszal, 
néha csak kenyérbéllel is pecséltenek, senkinek gondo
latiéban sem ütközött, hogy apprehendálja.

Az újabb irodalmunkban Kazinczy Ferenc (1759-1831) nyitja 
meg az emlékírók sorát. Pályám emlékezeté-ben a saját életével kap
csolatban ismerteti meg velünk a maga korát és kora legkiválóbb em
bereit. A magyar emlékiratok sokaságából kiemelkedik Kossuth Lajos 
ékes nvelven írt memoire-ja (Irataim az emigrációból), mely a magyar, 
szabadságharc és az emigráció történetéhez szolgáltat igen értékes 
adatokat.

5. Levél.

Becses adatokat találhat a • történetiró a levelekben 
is. Történeti értéke természetesen csak a kiváló személyek 
levelezésének van.

Kétféle faját ismerjük. Vannak valóban elküldött (mis
silis) levelek. Ezek is lehetnek irodalmilag értékesek, ha 
írójuk kiváló gondot fordít a tartalomra és a művészi for
mára. Vannak olyan levelek, melyekben az iró csak for
mául használja a levelet (fiktiv).

Voltak olyan tehetséges irók, kik épen a levélírásban 
jeleskedtek. Az ókornak Cicero a legnagyobb levélírója. 
Az újkorban a franciák vitték a legtöbbre a levélírásban. 
Különösen a XVII. és XVIII. században divatozott ez náluk. 
Leghíresebbek Madame Sévignének (1626—1696) leányához 
írt levelei, melyek a XVII. század utolsó negyedének elő
kelő társadalmi és udvari életét érdekesen világítják meg. 
Kiváló levélíró volt még Voltaire is (1694—1788) a XVIII. 
század leghíresebb írója. 10.000 levelet írt. A román iro
dalomban Vasile Alexandri-nek és Jean Ghica-nak, a jeles 
államférfinek és nemzetgazdásznak terjedelmes levelezése 
(1816—1897) a legnagyobb értékű.

A magyar nyelvű levélirodalom szintén igen gazdag. 
Régi irodalmunkban rengeteg számmal találhatók levelek. 
Majdnem mindenik kiváló emberünknek (Pázmány, Bethlen 
Gábor, Zrínyi Miklós, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc 
stb.) maradtak fenn levelei. Még a magánérdekü levelek
nek is hasznát vehetjük művelődéstörténeti szempontból.
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Az első művészi levélírónk Mikes Kelemen, kinél a levél 
már csak műforma.

Újabb irodalmunkban Kazinczy Ferencnek nagy mű
gonddal és finom ízléssel megírt levelei vonják magukra 
a figyelmünket. Öt tekintjük a legnagyobb magyar levél
írónak. Leveleit 21 vaskos kötetben adta ki a M. T. Aka
démia. Korának minden írójával és kiváló emberével le
velezésben állott; levelei valósággal a folyóirat hiányát 
pótolták. x

Kazinczy Ferenc leveleiből.
Kisfaludy Károlynak.

Kisfaludy Károlynak Kazinczy Ferenc tiszteletét.
Nagy fényű féríi, lisztéit társam, barátom ! Hajlan

dóságodnak szép zálogai, leveled és a három nyomtat
vány, engem váratlan örömmel leptek meg. Annak, aki a 
hazát a mi pályánkon szolgálja, nincs szebb jutalom, mint 
szeretve látni magát azon társaitól, akiket becsül. Mert az 
a ^ps, az a füst, ami bennünket néha csiklandtat, és 
amit magunknak ifjúi éveinkben Ígértünk, annál inkább 
veszti el előttünk becsét, minél inkább érdemeljük azt. 
Örömemet a Te szereteteden neveli az a gondolat, hogy 
szerencsétlen összeakadásom után Sándor testvéreddel 
legalább az egyik Kisfaludynak dicsekedhetem barátsá
gával. Ö és én nem egy ösvényen járunk s nem látom 
miért kellene, miért lehetne nekem tekintenem őtet kan
csal szemekkel. Mint szerelem dalosa ő nekem mindig 
nagy marad s én nem ismerek írót, aki együtt bírna, vagy 
birt volna minden tökélyt, s annyira elhomályosítana min
den másokat, hogy mellette az igaz fény ne ragyoghasson.

Ügy írod, hogy katonaságod Tégedet sok ideig tart
ván a haza határain kívül, nyelvünkkel szorosabban csak 
most kezdesz ismerkedni. Örvendj szerencsédnek : a Te 
magyarságod velős ; s erőt szerezvén a francia és német
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nyelvekben is, annál inkább meg fogod nemesíthetni a 
honit, általhozván ide, azoknak kényességét, de a mi szép 
nyelvünk virágiról el nem feledkezvén. Arra ennek nagy 
szüksége van, mert az nem régóta míveltetik s minden 
nyelv tanult a mások példáján. Az elébb utóbb úgy is 
megtörténik, akármint ellenkezzenek orthologusaink. Tisz
telni kell a szokást és a grammatikát s jaj annak, aki 
törvényt nem ismer : de az ízlés nem kevésbbé szüksé
ges és biztos vezér.

Hogy a Várnai Ütközet elébe nevemet akarod füg
geszteni, az engem kevéllyé teszen. Hadd lássa a haza, 
hogy engem barátságodra méltóztattál. Egyedül arra kér
lek, hogy ott ne hozz elő semmi magasztalást, tartsd azt 
az érdemesebbeknek. Legyen az, amit mondani fogsz, 
semmi egyéb, mint szeretet sugallása.

Élj szerencsésen, tisztelt férfi, s barátságodban, mely- 
lyel önként- jövél ellenembe és amelyet én hálás szívvel 
fogadok, tarts meg. A szerencse koronázza meg igyeke
zeteidet. Te ifjú vagy, az út terhes : de egy kedvező isten 
segélyével megfuthatod. Menj teljes elszánással neki s a 
nehézség el ne lankasszon, a haszontalan taps el ne 
szédítsen.

Széphalom. 1820. március 29.

II. Történettudomány (történelem).

A történetírás akkor válik tudománnyá, amikor a 
történettudós az emberiség, vagy az egyes nemzetek éle
tében fontos események hiteles előadására törekszik. Nem 
éri be a megtörtént dolgok puszta elbeszélésével (elbe
szélő, referáló történelem), hanem mélyére tekint az ese
ményeknek s megállapítva az okait és következményeit 
(oknyomozó, pragmatikus történelem), igyekszik ezekből 
megértetni az emberiség fejlődését (fejlődéstörténet, gene
tikus történelem). Az adatok, a kútfők kritikai megrostá
lása ép oly fontos követelménye a történettudománynak,
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mint a szigorú tárgyilagosság, a művészi forma és előadás.
A feldolgozott anyag nagyságához képest többféle 

faja van.

1. Életrajz (biographia).

Az életrajz egy ember életének és munkásságának 
a története. Mivel az egyes ember csak abban az eset
ben lehet történeti tárgy; ha hatással tudott lenni a közre, 
ezért csak kiváló emberről szokás életrajzot írni. Az élet
rajzíró az illető egyénnek nemcsak a tetteit beszéli el, 
hanem bemutatja jellemét is és kideríti, hogyan lett azzá, 
aminek látjuk és milyen hatással volt korára. Az egyes 
ember élete ennélfogva széles kortörténeti háttérbe van 
beállítva. Kiváló emberek életrajzának olvasása nagy ha
szonnal járó tanulságos foglálkozás.

Az ókor legnevezetesebb életrajzírója a görög Plu
tarchos volt (Kr. u. 1. sz._). Párhuzamos életrajzok című 
gyűjteményében 46 kiváló görög és római férfiúnak (Alki
biadesz—Coriolanus, Nagy Sándor—Julius Caesar, Demos
thenes és Cicero) egymás mellé állított életrajzát olvas
hatjuk. Erkölcsi jellemüket élesen megrajzolja, ezért min
den időben kedveltek voltak Plutarchos életrajzai.

A rómaiaknál a legszebb életrajzot, a legnagyobb tör
ténetírójuk, Tacitus, íita a saját apósáról, Agricolaról. 
Örök emléket állított benne ennek a nemes jellemű ál
lamférfiunak és hadvezérnek ki a római történelemben 
arról nevezetes, hogy ő fejezte be Brittania meghódítását.

Ma már minden nemzet kötelességének érzi, hogy 
kiváló embereinek emlékét hozzájuk méltó , életrajzban 
megörökítse. Ezért minden nép irodalma gazdag az élet
rajzokban. A román irodalomban Jorga Miklós írta meg 
a legnagyobb román nemzeti hősnek, Vitéz Mihálynak az 
élettörténetét. Jorga ma a legkiválóbb román történeltudós, 
kinek munkássága egész könyvtárt kitevő ; megírta az er
délyi, bukovinai, besszarábiai románok történetét is.
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Kapcsolatunk a múlttal.
(Részlet Jorga Miklós „Vitéz Mihály története a román nép számára“ 

című művéből.)

Nagyon helyénvaló és szükséges, hogy beszéljünk 
a népnek az ő nagyjairól. Más nagy emberekről be
szélnek, írnak egymásnak a tudósok s megállapítják múlt
juk részleteit. Valamely nép nagyjairól azonban, azokról, 
akik az illető népet naggyá és említésre méltóvá teszik, 
azokról gyakran kell beszélni neki.

Gyakran, mert azok, kik egy népet alkotnak, nem
csak az egy földön való lakás s az egyazon nyelven be- 
szélés kapcsa révén tartoznak együvé ; nemcsak azért 
egy nép fiai, hogy egyazon büszke zászló dicsőséges ár
nyéka alá húzódjanak, ha kedveznek a körülmények. 
Együvé foglalja őket az egységes, mindannyiunkra ugyan
azon múlt emléke is. Mi mind csak rövid életűek va
gyunk ; de mindnyájan együtt, tanultak és tanulatlanok, 
gazdagok és szegények, magas állásúak és egyszerű hi
vatalt viselők — együtt, egy n^gy egészben, amelyben el
tűnnek a tanulmányok, a vagyon s az állás szülte kü
lönbségek — együtt öregebbek vagyunk, mint akár a 
legöregebb ember is ; emlékezetünk pedig elér népünk 
eredetéig. Mikor elmondják nekünk népünk történetét, 
úgy érezzük, hogy mi nyertük meg azokat a sorsdöntő 
nagy csatákat, hogy mi írtuk azokat a lélekemelő szép 
könyveket, hogy mi műveltek meg becsülettel és .^türe
lemmel a kenyéradó anyaföldet.

Mikor pedig nehéz, mostoha időket élünk, a múlt 
emlékein vigasztalódunk meg s büszkén olvassuk a múlt 
aranylapjait.

(Bitay Árpád fordítása.)

A magyar irodalomban ezen a téren főképen Toldy Ferenc (1805 
1875) a „magyar irodalom történetírás atyja buzgólkodott : majdnem 
minden magyar írónak az életrajzát megírta. A legszebb költői
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életrajzunkat Gyulai Pál írta Vörösmarty Mihályról. Ma is mintája ez 
a szépen megírt életrajznak.

Az életrajzok szártia napról napra szaporodik A Történelmi Tár
sulat gyűjteményes vállalatában, a Magyar Történelmi Életrajzokban 
majdnem mindenik kiváló emberünkről olvashatunk részletes életrajzot.

Vörösmarty szülei.
(Részlet Gyulai Pál Vörösmarty Mihály életrajzá-bóV.

Vörösmarty atyja, szintén Mihály, szegény, de nemes 
családból származott, valamint anyja is: Csáty Anna. 
Boldog házasságukat kilenc gyermekkel áldotta meg Isten : 
négy leánnyal és öt. fiúval. A fiúk közt Mihály volt a leg- 
idősb s egyszersmind atyja és anyja képmása, nemcsak 
testben, hanem lélekben is: atyjától örökölte egyszerűen 
nemes jellemét, anyjától az élénk képzelődést és költői 
kedélyt.

Az atya, épen mint fia, külsőleg keveset mutatott, 
de annál többet ért belül. Az egyszerű magyar ruha ne
mes szívet takart s a közönséges gazdatiszt értelemben 
és míveltségben fölülmúlt némely kevély földesurat. Isko
lákat végzett ember volt s egészen latin-magyar mívelt- 
ségű. Irt és beszélt latinul. Nem volt tudákos, de a dol
gokról megvoltak a saját nézetei. Erős magyar volt, csen
des, de elégedetlen hazafi. Vendégszerető házát látogatták 
a barátok, ismerősek, szomszédok, de nem a dáridó, a 
tivornya kedvéért. Szigorú erkölcsi elvei voltak ; épen úgy 
kedvelte a tisztességes mulatozást, mint a nemes takaré
kosságot. Nem voltak ellenségei, barátokra nem igen szo
rult ; nem vadászta, hanem kiérdemelni igyekezett mások 
barátságát. Az élet minden keserűségéért családjában 
keresett kárpótlást ; szerette nejét a falusi gazda józansá
gával, a munkás férfiú áldozatkészségével, természetes 
gyöngéden, romlatlan szive szerint.

Neje meg is érdemelte e szerelmet. Csinos nő volt 
s áldott jó lélek. Leánykorában mint élénk s dalos leányka
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vonta magára a figyelmet. Sok ismeretlen dalt lehetett 
tőle hallani, melyekről azt tartották, hogy mind ő maga 
gondolja. Azonban mint nő és anya csak gyermekei böl
csője fölött dalolt már. Hamar reánehezültek a terhes ház
tartás gondjai; mindig sürgős dolga volt, télen-nyáron 
gazdasszonykodnia kellett. De itt is megnyilatkozott költői 
kedélye. Megvoltak kedves majorságai, tehenei, kertészi 
és gazdasszonyi szokásai, melyekhez oly bensőséggel 
ragaszkodott, hogy később, midőn férje halála után egy 
pár év múlva Székes-Fehérvárra költözött, nem tudott ellenni 
nélkülök és lelkibeteg Ion. Ha szabad ideje volt, szeretett 
a mezőn, erdőn bolyongani ; többé nem mulatozni, bok
rétát kötni járt oda, hanem gyógyfüveket, gyökereket 
keresett. Lassanként egész Nyéknek orvosa lett. Abban 
telt legfőbb öröme, ha enyhíthette a testi és lelki szen
vedést. A szegényeknek alamizsnát adott, a szerencsét
lent kenetes szavakkal vigasztalta, a beteget gyógyította. 
Gyógyszertárára épen, annyi gondot - fordított, mint élés
kamrájára. Ott állottak szép rendben a szárított gyógy- 
füvek, gyökerek, saját kezével készített tapaszok és kenő
csök. Jó szívvel szolgált mindenkinek s oly adakozó, 
bőkezű volt, hogy épen nem látszott fölöslegesnek férje 
takarékossága. Férjén, gyermekein, orvosszerein s gaz
dasszonyi bajain kívül egyébre alig gondolt. Ez volt oka 
aztán annak, hogy midőn férje meghalt, gazdaságuk pusz
tulásnak indult s néhány év múlva mindenük oda Ion. 
Azonban szenvedni, tűrni és megnyugodni senki sem 
tudott jobban nála. Már ifjú nő korában vallásosnak és 
buzgónak ismerte mindenki. Az imádságos könyv volt 
legkedvesebb olvasmánya.

így élt a derék pár. Az atya tehetségéhez képest 
gondos nevelést akart adni gyermekeinek és szorgalmasan 
utána látott, hogy mit és hogyan tanulnak. Mihály 1811. 
novemberében vált meg először a szülői háztól. Öccse

Dr. György Lajos : Irodalmi o.’vasóLönyv
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is vele ment ; nem egy osztályba jártak, de együtt voltak 
szállásban, még pedig oly családnál, hol németül is tanul
hattak. Atyjuk tisztességesen gondoskodott róluk, de egy
szersmind folyvást éreztette velők, hogy szegény fiuk s 
a magok erején kell megélniök. Általában semmit sem 
vont meg tőlük, amit jövőjökre szükségesnek tartott, de 
tovább nem ment. Szerette s nem kényeztette őket. Nyájas 
szemmel nézte jó tulajdonságaikat, de szigorú volt hibáik 
iránt. Fiai tiszteleték, szerették és féltek tőle ; anyjokat 
csak szerették. A jó asszony nem tekintett arra: vájjon 
kedves gyermekei jól viselik-e magokat, szorgalmasan 
tanulnak-e; ha csak szerét tehette, örömest küldött nekik 
Fehérvárra néhány fillért, egy kis süteményt vagy gyü
mölcsöt férje tudta nélkül is.

Az 1817-ik évben, mikor Vörösmarty az egyetemre 
lépett, meghalt az atyja.

Az özvegy egyedül maradt bánatával. Ott tengődött 
Velencén, alig maradt valamije, leginkább abból a cse
kély segítségből éldegélt, melyet két nagyobbik fia kül
dött neki koronként. Az önvád és elhagyatottság szomo
rúvá és betegessé tették. Mindent elvesztett, csak imád- 
ságos könyve maradt meg, ebben keresett és talált 
vigasztalást. Imádkozva, betegeket gyógyítva töltötte napjait.

És ha néha sorsa fordul, 
Gazdálkodni még most sem tud, 
Ha neki van, másnak is jut ;

Jobb időkből rossz szokása : 
Hogy a könnyeket ne lássa, 
Megfelezni kis kamráját, 
S maga gyakran szükséget lát.

írja róla költőnk 1847-ben egyik költeményében, 
melynek címe : „Szegény asszony könyve“. Mi mélyen 
hathatott a jó fiúra anyja szenvedése. Huszonöt év múlva 
sem feledi e kegyes, szomorú arcot s oly élénken, oly 
bensőséggel rajzolja, mintha épen akkor jött volna láto
gatásból. Valóban e költemény nemcsak Vörösmarty leg
szebb költeményeinek egyike, hanem majdnem mindent
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felülmúl, amit valaha írt. Ha nem volna más adatunk 
arra, hogy Vörösmarty nagyon szerette anyját, e költe
mény is elég bizonyság lenne reá ; ha nem írt volna 
semmi mást, ez talán magára is fenntartaná nevét költé
szetünk történetében.

Fiai jobb sorsával az özvegyre is jobb napok derül
tek. Mihálynak és Jánosnak első gondjuk volt anyjokat 
kiemelni a nyomorból s bevinni Fehérvárra, hol közelebb 
lehet gyermekeihez, mert közülök négy ott lakott. János 
itt tisztességes lakást fogadott számára, sőt közköltségen 
tehenet is vettek neki, hasonlót a régihez, mert a jó 
tej kedves eledele volt. Mindamellett nem maradt Fehér
váron sokáig, nem tetszett a város ; faluhoz szokott s 
ismét oda kívánkozott vissza. A fiuk nem nyughattak, 
míg a szőlőt vissza nem szerezték s anyjoknak közel 
hozzá lakást nem béreltek. Boldoggá tették. A jó özvegy 
megelégedve élte le utolsó éveit. Otthon volt újra, s úgy 
tetszett neki, mintha a régi jó idők visszatérnének 
A magáéból élhet, férje szőlőjébe járhat, ismét aszalhat, 
befőzhet, gyógyfüveket száríthat, tapaszokat, kenőcsöket 
készíthet, s fiait egy kis vendégségre várhatja. A fiukra is 
jól hatott, hogy midőn anyjokat látogatják, egyszersmind 
gyermekségök emlékhelyéhez vándorolhatnak. Rájok is 
elragadt anyjok boldog csalódása. Jól ismert hegyek, fák 
és arcok köszöntötték, a kapuban anyjok fogadta s mert 
hatvan éves korában is alig volt ősz hajszála, majdnem 
az az alak állt előttök, ki mint régen iskolás gyermekko
rukban. Ügy tetszett nekik pillanatra, mintha még virágoz
nék az atyai ház vendégszeretete, jóléte. Anyjok megvont 
magától, amit csak lehetett, csakhogy látogató fiait jól 
fogadhassa. Bőségben úszott az asztal s kivált Mihály 
kedves ételei sohasem hiányoztak. Mihály épen azért, 
mert nem akarta anyját szegényíteni, ritkábban látogatta, 
egy évben kétszer; az anyja viszont ép azért, mert fia 
ritkán látogatta, még inkább kitett gazdasszonyi becsüle-

10*
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téért. Mihály mindig hozott neki Pestről valamit, ha egye
bet nem, legújabban kijött munkájának csinosan bekötött 
példányát. A jó asszony örült fia hírének, könnyezve néze
gette a szép könyvet, el is olvasott néhány lapot belőle, 
de nagyon elszokott már a világi olvasmányoktól, a fel- 
lengős nyelvet sem értette eléggé, hamar félretette és 
ismét imádságos könyvét vette elő. És imádkozott, hálát 
adott Istennek, hogy fiai jól-rosszul elhelyezvék ; János 
épen oly jeles gazdatiszt, mint Mihály író ; Mihály már 
olyan állapotban van, hogy évenkint kétszáz váltóforinttal, 
segítheti, amennyi épen elég neki s a szegényeknek is 
juttathat belőle.

2. Korrajz (monográfia)

Az életrajznál jóval nagyobb területet ölel fel a korrajz, 
melyben egy-egy nevezetesebb történelmi időszaknak vagy 
kisebb történelmi egységnek (város, vidék, intézmény, csa
lád, egyház) kimerítő rajzát olvashatjuk.

Ma is igen kedvelt műforma, az ókorban pedig majd
nem kizárólagos volt. Herodotos (484—425) a „történetírás 
atyja“ a görög-perzsa háborúkról, Thukydides (455—400) 
pedig a peloponnesosi háborúról írt nagyszabású -mono
gráfiát. Thukydides az első oknyomozó történetíró.

A peloponnesosi háború.
(Részlet Thukydides művéből.)

Athén és Spárta polgárháborúja egy rövidke béke megszakítá
sával 27 évig dühöngött (431—404). A háború kezdetén Athén vezére 
Perikies volt, kinek tanácsára Attika lakossága Athén falai mögé köl
tözött. Védelmi háborúban akarta az ellenséget kifárasztani. Athén 
összezsúfolt lakossága között azonban kiütött a pestis és felbomlott az 
erkölcsi rend. Ezért magát Perikiest is vád alá helyezik s elítélik. Még 
egyszer ugyan a sereg élére állítják, de az elkövetett hibák helyre
hozatalában a halál meggátolta (429).

A peloponnesosi háború alatt élt Thukydides megírta ennek a 
háborúnak a történetét. Ebből a Perikies szereplésére vonatkozó részle
teket közöljük.
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1. Thukydides bevezetése a saját művéhez.

Az athéni Thukydides — így kezdi a munkáját — 
megírta a peloponnesusbeliek és athéniek háborúját. Bele
fogott mindjárt a háború kitörésekor, előre látván, hogy 
nagy lesz és minden előzőjénél nevezetesebb. Ezt abból 
következtette, mert a két fél mindennemű hadi felszere
léssel kitűnően felkészülve kezdett a hadakozáshoz, és 
mert látta, hogy a többi Hellas is pártot fog az egyik vagy 
a másik mellett részben mindjárt, részben pedig pártot 
fogni szándékozik.

A régebbi események között a legnevezetesebb a 
perzsa háború volt, amely mindamellett két-két tengeri s 
szárazföldi csatával gyorsan eldőlt. Ellenben ez a háború 
nemcsak hogy hosszúra nyúlt, de tartama alatt még 
annyi szerencsétlenség is meglátogatta Hellast, amennyi 
soha máskor ennyi idő alatt ; például a földrengések, a 
napfogyatkozások, némely vidéken nagy szárazság s e 
miatt éhínség, végre a szerfelett pusztító s öldöklő pestises 
betegség. Mindez együtt pusztított ezen háborúval.

2. Az athéniek ingerültsége Perikies ellen.

A peloponnesosiak második betörése után az athéniek
nek, mivel már másodszor feldúlták országukat, és egy
aránt sanyargatta őket a betegség, háború, megváltozott 
a hangulatuk és vádolták Perikiest, hogy ő beszélte rá 
őket a háborúra, és hogy miatta estek a szerencsétlen
ségbe. A lakedaemoniakkal pedig hajlandók voltak egyez
kedni. Követeket is küldtek hozzájuk, de nem jutottak 
eredményre. Midőn ilyformán révedeztek elméjükben, Perik
ies ellen fordultak vádjaikkal. Ô pedig, midőn látta őket, 
hogy a jelen állapot miatt zúgolódnak, és egészen úgy 
viselkednek, valamint ő előre látta, gyűlést hívott össze, 
— mert még hadvezér volt — hogy majd felbátorítsa őket, 
haragjukat megtérítse, és lelkűket nagyobb higgadtságra
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és bizalomra hangolja. Arra próbálta rávenni az athénie
ket, hogy hagyjanak fel az ellene való haragtartással, és 
távoztassák el elméjüket a jelenvaló szenvedéseiktől. S 
ezek a közügyekben hallgattak is reá, és nem kjjldtek 
többé a lakedaerponiakhoz, valamint a háborúhoz is kemé
nyebben hozzáláttak. Ellenben a sok kár miatt, amelyet 
szenvedtek, el valának szomorodva : a köznép, mely cse
kély vagyonnal indult a háborúba, azért, hogy ettől is 
elesett, a gazdagok meg, hogy elpusztultak birtokaik, falusi 
házaik, s vele a sok drága berendezés, s mindnyájan leg
inkább azért, hogy béke helyett háborítjuk vala. Nem is 
szűnt meg mindannyinak a haragja ellene, míg bírsággal 
nem sújtották. Röviddel ezután, aminő már a tömeg szo
kása, ismét megtették strategosnak és rábízták az összes 
ügyek vezetését, mivel a maga bajával kiki immár keve
sebbet törődött, az egész állam javának előmozdítására 
pedig senkit nálánál alkalmasabbnak nem tartottak.

3. Perikies jellemzése.
Az államot, amíg ő állt az élén, béke idején mindig 

okosén vezérelte, a veszedelemtől megóvta és alatta Ion 
a leghatalmasabbá ; midőn pedig kitört a háború, ennek 
a nagyságát és fontosságát is előre fölismerte. Két évet 
és hat hónapot élt át belőle, s csak midőn meghalt, tűnt 
ki igazán a háborúra vonatkozó előrelátó gondolkodása. 
Mivel tekintélye s esze miatt volt hatalmas, mivel pénzzel 
nyilván nem volt hozzáférhető, a tömegen akadálytalanul 
uralkodott, és inkább ő vezette, mintsem vezelteték általa. 
Befolyását nem tilos módon szerezte, s azért nem is beszélt 
szájuk íze szerint, sőt tekintélye révén néha haragosan 
ellent is mondott nekik. Ha ugyanis észrevette, hogy elbíza- 
kodva időszerűtlenül vakmerősködnének, beszédjével egész 
a félelemig lehangolta, viszont ha oktalanul féltek, bátor
ságra lelkesítette őket. Úgyhogy fennállt névleg a demok
rácia, tettleg azonban ő, az első polgár, uralkodott rajtuk.
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A római irodalomban Sallustius Crispus (86—34) írt nevezetes 
monográfiát Catilina összeesküvéséről és Jugurtha háborújáról. Cor
nelius Tacitus (55—120) két munkájában (Annales, Historiae) hatalmas 
és megkapó rajzát adja a császárkori Róma első időszakának (14—96). 
Ö a legnagyobb római történetíró, ki rendkívül tömör stílusban, mesteri 
jellemzéssel, igazságosan és komoly erkölcsi felfogással végezte mun
káját.

A mi irodalmunk szintén bővelkedik a jeles korrajzokban. így 
csak a legkiválóbbakat említjük meg : Horváth Mihály (1809—1878) 
csanádi püspök a magyar nemzet átalakulásának nevezetes huszonöt 
évéről (Huszonöt év Magyarország történetéből. 1823—1848) és a magyar 
szabadságharc történetéről (Magyarország függetlenségi harcának tör
ténete) festett kiváló korképet; Teleki József gróf (1790—1855), az Aka
démia első elnöke, a Hunyadiak korát rajzolta meg ; Salamon Ferenc 
(1825—1892) A török hódoltság koráról írt részletes és mélyreható 
monográfiát. A munkájából közölt alábbi részlet egyszersmind példája 
a módszeres történeti kutatásnak.

A népvegyülés akadályai.
(Részlet Salamon Ferencx Magyarország a török hódítás korában c. 

munkájából.)

1. Más népeknél a kölcsönös gyűlölködés ellenére 
is a hódító és hódított népek közt az oly hosszú együtt
lakás, minő a töröké volt a magyarral, hágy bizonyos fel
tűnő maradványokat a szokásokban, erkölcsökben s magá
ban a nyelvben : nálunk, elpusztult városokon és falukon 
s némi megszokott gazdasági hanyagságon kívül kevés 
tüneményre mondhatjuk el határozottan : íme, ez a török 
bennlakásának emléke 1

2. A török nem volt nemzetiség abban az értelem
ben, amint mi vesszük. Egészen vallása hívének tekinté 
magát minden egyes s nem egy nemzet tagjának.

A mohamedánizmus megsemmisíti a nemzetiséget s 
a magyarnak nem a török nemzettel, hanem a mohamedá
nizmussal vala dolga. Törökké lenni s mégis megmaradni 
kereszténynek, lehetetlen volt.
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Igaz, hogy a keresztényekre súlyos adókat mért a 
török, míg a mozlimok1 csaknem minden teher alól men
tesek voltak s a renegátok nagyobb becsületben álltak, 
mint a született mohamedán ; de ez aránylag keveseket 
csábított el s azok közt, kikről a történet írja, hogy magyar
ból lettek törökké, rendkívül kevés van, ki önként tért volna 
ki. Többnyire erőszakosan elrabolt gyermekekből lettek.

3. A népek összevegyülésének minden útja hiányzott 
a töröknél. Első út lett volna a hadseregben való együtt- 
szolgálás, mely az oly állandó hadsereggel bíró államban, 
minő a török volt, nyitva áll vala, hogyha elvül nem 
mondatik ki. hogy csak mozlim lehet a mohamedán hit 
bajnoka. A janicsárok testületének felállítása mutatta, hogy 
a török állam szükségét érzi hadserege szaporítására ide
gen népekből is ujoncozni. De itt sem vélte ezt máskép 
lehetségesnek, mintha erőszakkal mozlimokká téríti és 
neveli ki a keresztény gyermekeket.

A török Európába áttelepedvén, fogadott ugyan el 
keresztény segítséget s béke idejében is szolgáló katonákul 
kevés számú keresztényt a török seregbe. Ilyenek azok, 
kiket martalócoknak vagy pribékeknek neveztek. Mindkét 
nevök ma is rossz értelemben használtaik nyelvünkben s 
nem igazságtalanul. Ezek tűntek ki legjobban a rablásban s a 
török is csak cirkáló, rendetlen katonákul használta. Számuk 
csekély volta mellett alapos okunk van hinni, hogy nagy7 
részük valamely érdemelt büntetés elkerülésére állott e 
csapatba. Tetteik legalább olyanok voltak, mint az állam
börtönökből kiszabadult gonosztevőké s ha a töröknél sem 
állottak becsühetésben, a keresztény népnek nemhogy 
édesgető! voltak volna példájok követésére, hanem ijesztő 
példái.

4. Pedig még ez volt a legnagyobb közeledés a keresz
tény és a mozlim közt. Különben maga a mohamedaniz-

1 Mozlim : mohamedán vallásu ; renegát : hitehagyott.
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mus húzott áthághatlan falakat a közeledés útjába. Míg 
más hódító nép csak örülne rajta, ha a meghódoltak minél 
jobban utánozzák szokásaikat, a török szorosan tilalmazza 
ezt, még oly külsőségekben is, mint a ruházat. A mozlim, 
ha alattvalója úgy öltözik, mint ő, annyira megalázva érzi 
magát, mint a keresztény arisztokrata, ha inas és kocsis 
vele egyenlő öltözetben akarna járni. Turbánt viselni nem 
volt szabad.

A török a viseletbeli tilalmakat áthágó keresztényt 
kegyetlenül büntette.

Mindenkit áttérésre kényszerítettek, aki bár tréfából 
vagy a török bíztatására föltette a turbánt. „Ilyen esetet 
magam is láttam“, írja Thúry a XVI. századbeli tolnai 
rector. „A szomszédunkban fekvő mezőváros evangélikus 
papjánál nehány török vendég szállott meg hívatlanul, 
kik tréfából a pap kalapját próbálgatták fejökre. A pap 
is utánozta példájokat és egyik vendége „patyolatját“ vagy 
turbánját szintén föl találta tenni. A pap kénytelen volt 
mohamedánná lenni. Aki, ha csak elvétve is olyan moz
dulatot tett, mint köszöntéskor a török, vagy köszönt a 
töröknek, sorsa ugyanaz lett, ami az említett prédikátoré. 
Ha a keresztény kék vagy zöld ruhát vett föl, bőröstül 
vagdalták le testéről.“

Továbbá a régi mohamedán törvényekben tiltva volt, 
hogy a keresztény és zsidó lóháton járjon. Később a 
törököknél ez megengedtetett ; de mihelyt török tiszttel 
találkoztak, rögtön le kellett szállaniok lovukról.

Végül általános törvény volt, hogy a keresztényeknek 
fegyvert viselniök nem szabad. Alkalmasint e tilalomból 
folyt szükség kényszerűé a magyar jobbágyokat a karikás 
ostor és balta föltalálására.

5. Két nép összesímulásának egy másik s leghatal
masabb útja az összeházasodás. A törökökre nézve ez 
az út is el volt zárva, sőt ami e részben történt, nemhogy 
közelebb hozta volna a két népet, hanem épen ez tá-
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masztotta a magyarban a legkiengesztelhetetlenebb gyűlö
letet. A töröknek nincs felesége abban az értelemben, 
mint mi vesszük, neki csak rabszolgálója van. Habár a 
törvények gyöngédséget parancsolnak a nők iránt, maga 
a házassági intézmény a legkegyetlenebb és legmegalázóbb 
helyzetre kárhoztatja az asszonyt a mohamedánok társa
dalmában. A férfi nem ismeri a nőt, akit elvesz, a nő a 
férfit, aki elveszi, még a legjobb esetben sem. De vannak 
ennél rosszabb esetek is. A férfi pénzen vásárolja nejét 
az emberpiacon, vagy hajdan zsákmányul rabolta s orozva 
lopta. Török férfi és magyar nő közt csak e két utóbbi 
úton történt a házasság. Eger ostroma emlékezetes pél
dája annak, hogy a keresztény nő készebb volt meghalni, 
mint török kézre jutni.

így minden intézmény nemhogy közelebb hozta volna 
a törököt a magyarhoz, hanem minden csak idegenséget 
szült s élénk gyűlöletet táplált. Nemhogy közeledésről lett 
volna szó, hanem az a viszony, mely egy minden kivált
sággal bíró osztály s egy minden emberjogtól megfosztott 
nép közt van, csak nagyobbítá az elválasztó mélységet.

3. Nemzeti történelem.

Míg az életrajz és a korrajz csak egyes részleteket 
dolgoznak fel, addig a nemzeti történelem összefüggő elő
adásban egy nép egész történetét adja elő alakulásától a 
jelen korig. Voltaképen a történelmi részletmunkák (em
lékirat, levél, napló, életrajz, korrajz stb.) összefoglalása. 
Terjedelme célja szerint különféle : lehet egy kis kézikönyv 
vagy kötetekre terjedő hatalmas munka.

Az ókorból csak egyetlen nemzeti történetet ismerünk. 
Titus Livius (59—Kr. u. 17.) írta meg Róma történetét a 
város alapításától majdnem Krisztus születéséig (Libri ab 
urbe condita). Azzal a céllal készítette, hogy megmutassa : 
milyen erények tették Rómát naggyá s mi okozta sülye- 
dését. Az újkor mindenik népe s a magyar történetírás 
is sokat tanult tőle.
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Az újkorban, főképen a XIX. században, mindenik 
nemzet belemélyed múltjának tanulmányozásába s nincs 
ma már olyan nép, mely a saját történetét tudományosan 
fel nem dolgozta volna.

A magyar nemzet történetét kritikailag először egy 
jezsuita szerzetes, Katona István (1732—1811), írta meg 
a XVIII. század második felében. Fáradhatatlan szorga
lommal kidolgozott 42 kötetes latin nyelvű hatalmas mun
káját (Historia critica Hungariae) ma is nagyra becsüljük. 
Magyar nyelven nemzetünk történetének megírására elő
ször Virág Benedek (1754—1830), a jeles poéta, tett kí
sérletet. Magyar századok című munkájában azonban 
csak a mohácsi vészig (1526) jutott el.

A múlt század közepén készült el az első teljes 
magyar nemzeti történelem. Horváth Mihály Csanádi püspök 
nyolc kötetes nagy munkában foglalta össze a magyarság 
történetét.

Horváth Mihállyal egy időben, Szalay László (1813 
—1864) 4 kötetes nemzeti történelmet írt, de csak az ónodi 
országgyűlésig (1707) jutott el a feldolgozásában. Komoly 
erkölcsi felfogással, higgadtan és tárgyilagosan végezte 
a munkáját.

A legnagyobb terjedelmű magyar történelem Szilágyi 
Sándor (1827—1899) történetírónak szerkesztésében jelent 
meg a milleneum évében. E 10 kötetes munka (millenáris 
történet), melynek egyes részeit kiváló szaktudósok Írták, 
részletesen és kimerítően mutatja be a magyar nép ezer 
éves múltját. Ennél kisebb terjedelmű, de igen jól hasz
nálható a Szalay—Baráti féle 4 kötetes történelem és 
Márki Sándor egyetemi tanárnak lelkes hangú munkája 
(Műveltség könytára).

4. Egyetemes történelem.

A történettudománynak végső célja az emberiség 
történetének és fejlődésének a bemutatása. Ez a feladat 
az egyetemes vagy világtörténelemre hárul. Beletartozik 
mindaz, amit az emberi közösség alkotott államban, egy
házban, tudományban, művészetben, mindaz, amit a maga 
boldogulása érdekében tett. Anyaga ennélfogva belátha
tatlan. Ezt az anyagot az egyes nemzeti történelmek szol
gáltatják. Az egyetemes történelem téhát a nemzeti tör-
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ténelmek összefoglalása egységes szempontok szerint. Az 
egységes szempontot az eszmék és az eszméket meg
valósító intézmények adják. Ezekben kell a történet fel
emelő és tanulságos anyagát keresnünk.

Az ókor még nem ismerte az egyetemes történet 
fogalmát, illetőleg Róma története akkor egyszersmind a 
világ története volt. Csak a XIX. század képes megoldani 
azt a feladatot, hogy a nemzetek történetét tudományos 
rendszerbe foglalja. Itt az anyag olyan rengeteg, hogy 
feldolgozása egy embernek az erejét felülmúlja ; azért 
rendszerint többen szövetkeznek az ilyen munka elvég
zésére.

A francia, angol, olasz és német irodalom e téren 
kiváló munkákkal dicsekedik.

A franciák nagy történetírója Guizot (Gizó) Férenc 
(1787—1874). Nevezetes az a munkája, melyben az euró
pai civilizáció történetét mutatja be a római birodalom 
rombadőltétől a francia forradalomig. — Az angol Gibbon 
Eduvard (1737—1794) a világ történetének azt a korsza
kát írta meg, mialatt a pogányság elenyészett s helyét a 
kereszténység foglalta el. — Az olaszok híres történet
írója Cantu Cesare (1804—1895). Nemzetének történetén 
kívül egy híres világtörténelmet (Storia Universale) készí
tett. — Különösen sokat dolgoztak e téren a németek. 
Oncken Vilmos (1838—1905) egyetemi tanár tudósok szö
vetségével egy 44 kötetes hatalmas világtörténelmet adott 
ki. — Népszerű volt valaha Schlosser Frigyes (1776—1861) 
világtörténelme is (19 kötet). — A legérdemesebb munkát 
Ranke Lipót (1795—1886) végezte, a németek világhírű 
történetírója, kinek,9 kötetes történelme (Weltgeschichie) 
ma is kiváló tekintélynek örvend.

Magyarul először Bajza József, az első magyar kri
tikus, próbálkozott világtörténelmet írni, de csak a haj- 
dankor jelent meg belőle. — Mindaddig a Ribáry Ferenc 
(1827—1881) 8 kötetes világtörténelmét olvasták nálunk, 
míg meg nem jelent Marczali Henrik szerkesztésében a 
12 kötetes Nagy Képes Világ történet. Ez manap a leg- 
kimerítőbb egyetemes történelem magyar nyelven. — 
Kisebb terjedelmű, • de jól használható Márki Sándor 
egyetemes történelme (Műveltség Könyvtára). Olvasását 
megkönnyíti írójának élvezetes előadása.



III. SZÉPPRÓZA.

A szónoki próza rábeszélő, a tudományos próza 
ismeretközlő. Olvashatunk azonban olyan prózai műve
ket is, amelyeknek szembetűnő céljuk a gyönyörködtetés. 
Képzeletünket és érzelmeinket foglalkoztatják s a való
ságból a költészet színes világába ragadnak. A művészi 
elem uralkodik bennük. A prózának e köre a széppróza.

Élesen különbözik a szónoki és tudományos prózá
tól abban, hogy tárgya nem a reális valóság, hanem a 
képzeleti valóság. Nem értelmünkhöz szól, hanem érzel
meinket foglalkoztatva gyönyörködtet.

Két fajtáját ismerjük : a kisebb terjedelmű novellát 
és a nagyobb terjedelmű bonyodalmas regényt. Mivel a 
mindennapi életet akarja visszatükrözni a regény és a 
novella, kiválóan népszerű olvasmány. A mai embernek 
legkedvesebb szórakoztatója.

A) A világirodalom nevezetes regényei.

A regénynek igen tisztes múltja van. Minden nép 
irodalmában fellelhető s nyomai már az ókorban meg
vannak. Fejlődése azonban nagyobb lendületet csak a 
középkorban vesz. Ekkor nyer művészi formát a novella 
az olasz próza atyjánál Boccaccio (Bokkácsó) Jánosnál 
(1313—1375). Világhírű novella gyűjteménye a Dekameron 
(Tíz nap). A pestis elől tíz ifjú Firenze közelébe egy 
villába menekül s tíz napon át azzal szórakozik, hogy 
mindennap mindenik egy-egy elbeszélést mond a társa
ság mulattatására. Ebből kerekedik ki a gyűjtemény tar
talmát tevő 100 novella (Keretes elbeszélés gyűjtemény). 
Igen nagy hatással volt a novella világirodalmi fejlődésére.
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A középkorban a lovagi regények virágoztak. Ne
vüket a hőseikről kapták, akik fantasztikus, csodás, való
színűtlen cselekedeteket visznek végbe. Az akkori olvasók 
a képtelenségeken sem ütköztek meg. Különösen egy 
Amadis című spanyol regény (1508) nyerte meg a kö
zönség tetszését. Hőse ennek Amadis walesi herceg, aki 
létező és nem létező országokat jár be, hihető és hihe
tetlen kalandokon esik át, lovagokkal, óriásokkal diadal
mas küzdelmeket vív s végre boldog lesz egy tündérszép 
királylánnyal. Annyira megkedvelték e regényt, hogy 
egyesek tovább folytatták s az eredetileg négy kötetes 
regény idővel 30 kötetre nőtt meg.

E képtelenül kalandos regényeknek a spanyol Cer
vantes (Szervántesz) Saavedra Mihály (1547—1616) vetett 
véget. Kigúnyolta a lovagregényeket s megmutatta egy
szersmind, hogy milyennek kell lenni az igazi regénynek. 
Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha (Don Kvi- 
hóté de la Mancsa) életéről és tetteiről szól e remek 
költői alkotás. Spanyolul több mint 400 kiadást ért s 
minden európai nyelvre lefordították.

Don Quijote.

Élt La Mancha falujában egy Alonso Quijada (Ki
hada) nevű jóravaló nemes ember, ki falusi magányában 
annyi lovagregényt olvasott össze, hogy már megtörtént 
eseményeknek hitte a bennük leírt képtelen történeteket, 
s ő is hasonló kalandokra vágyódott. Végre is elhatá
rozta, hogy mint kóbor lovag nekiindul a világnak : 
segíti a védteleneket, megtorolja az igazságtalanságokat. 
Előszedi rozsdamarta régi fegyverzetét, felveszi a büsz
kén hangzó Don Quijote de la Mancha nevet, s mivel 
minden lovagnak megvolt a maga eszményképe, kiért 
küzdött, ő is választ ideált, még pedig egy szomszéd 
falubeli Lorenzo Aldonza nevezetű, tenyeres-talpas pa
rasztlányt, kit ő Dulcinea dél Tobosónak (Dulszinéa dél 
Tobozó) nevez el. Majd zörgős csontu, kehes lován, a 
Rocinantén (Roszinánte) útra kel s útközben egy fo
gadóssal lovaggá ütteti magát.
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De mindjárt első kalandján póruljár. Toledói keres
kedőkkel találkozik, s mikor egyikük kétségbe vonja a 
tobosói Dulcinea páratlan szépségét : lándzsájával neki 
ront, de lova felbukik, őt magát teméntelen fegyverzete 
elborítja, egyik öszvérhajcsár pedig oly irtózatosan elveri, 
hogy csak egy falujabeli paraszt támogatásával tud ha
zavánszorogni. E kemény lecke azonban nem fog rajta.

Fényes Ígéretekkel fegyvernökének szegődtet egy 
Sancho (Szancsó) Panza nevű szájas, de épenséggel nem 
harcias parasztot, ki szamárháton lötyög utána. Útközben 
egész sereg nevetséges kaland esik meg velük. Szélmal
mokat pillantanak meg. Don Quijote óriásoknak nézi 
ezeket, nagy bátran ellenük rohan, de egyik vitorla fel
kapja s földhöz teremti.

Majd két benediktinussal találkoznak, kik után kíséreté
vel egy úrnő utazik. Don Quijote hercegnőt rabló varázs
lóknak nézi őket s követeli tőlük, hogy a hercegnőt bo
csássák szabadon. A barátok elmenekülnek a hóbortos 
támadó elől, de szolgáik Sancho Panzát kegyetlenül el
döngetik. Az elmés, nemes lovag ezután az úrnő egyik 
lovászával tűz össze, kinek meg akarja mutatni, mint kell 
tisztelni a lovagot, de ez alaposan helybenhagyja.

Mikor egy fogadóba érkeznek, itt várkastélyban gon
dolja magát, a vendéglőst pedig a vár nemes uraként 
tiszteli. Majd útközben, amint két birkanyáj közeledik fe
léje nagy porfelhőben, ezeket ellenséges seregeknek nézi, 
közéjük ront, vitézül felnyársal egy pár birkát, mire a 
pásztorok kavicszáport zúdítanak rá, úgyhogy csak né
hány fog és oldalborda árén menekülhet. Más alkalom
mal egy jámbor borbélyt futamít meg a nemes lovag s 
elrabolja tőle réztányérját, melyet ő egy híres lovag bű
vös sisakjának képzel. Majd egy fegyenc-csapattal talál
koznak, ezeket kiszabadítja s azt követeli tőlük, hogy 
hálából menjenek el Tobosóba hódolni Dulcineának. 
Erre azonban a derék gályarabok nem hajlandók, sőt



160

hálából megverik szabadítójukat s elrabolják holmiját, 
így jutnak el a Sierra Moréna belsejébe. Itt Don 

Quijote vezekléshez fog s mint példaképe, Amadis, tette, 
kétségbeesett őrjöngés közt várja a választ, esengő leve
lére, Dulcineától. Panzát küldi haza a válaszért. Ez ugyan 
feléje sem néz a tobosói tündérnek, de gazdája barátjai- 
nak elmondja a lovag esztelen önsanyargatását. Ezek el
határozzák hogy haza csalogatják Don Quijotet.

Útközben találkoznak égy Cardenio nevű lovaggal 
s egy Dorottya nevű szép leánnyal, kiket szerencsétlen 
szerelmük tett földönfutókká. Megnyerik őket is tervük
nek. Dorottya az irtózatosan lesoványodott lovag előtt 
Micomicona hercegkisasszonynak mondja magát s elpa
naszolja, hogy egy óriás megfosztotta birodalmától s atyja 
utolsó szava szerint segítséget csak a nemes lovagtól 
várhat. Don Quijote készségesen fölajánlja szolgálatát s 
azonnal útra kelnek.

Megpihenni abba a fogadóba szállnak, melyet ke
véssel előbb várkastélynak nézett a lovag. Itt álmában 
legyőzi Micomicona óriásait, — de ezekről másnap ki
derül, hogy vörösboros tömlők voltak. Megérkezik a fo
gadóba Dorottya férje, dón Fernando, s Cardenio ked
vese, Lucinda. Ezek tehát boldogan elválnak a társaság
tól, de Sancho Panzával és urával még sok tréfát kö
vetnék el a fogadóbeliek. Oda vetődik többek közt az a 
borbély is, kitől a lovag réztányérját, Panza pedig nyer
gét vette el. Most lármát üt, poroszlók érkeznek, kik a 
lovagot fegyencszabadításért el akarják fogni. Végül is a 
pap és a borbély meggyőzik őket Don Quijote eszelős 

•voltáról s ketrecbe csukják a lovagot, elhitetvén véle, 
hogy el van bűvölve s így szállítják haza egy ökörsze
kéren.

Harmadszor is útra kel a lovag Panzával. Zarago- 
zába indulnak lovagi játékokra, de útközben sok kaland
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esik meg rajtok. Találkoznak egy Erdő lovagja nevű kóbor 
vitézzel, ki azzal kérkedik, hogy ő a híres Don Quijotét 
is legyőzte. Emiatt viadalra kelnek s Don Quijote leteríti 
ellenfelét, ki senki más nem volt, mint Carrasco Sámson, 
egy elmés, jókedvű baccalaureus Don Quijote falujából. 
Célja az volt, hogy Don Quijotét legyőzi s kényszeríti, 
hogy hagyjon fel kóborlásával. Vállalkozása azonban 
balul ütött ki, ezért megfogadja, hogy bosszút áll a lo
vagon.

Sok viszontagság után egy hercegi párral találkoz
nak, mely olvasott Don Quijote kalandjairól. Ezek ven
dégül látják őket, úgy bánnak a lovaggal, mint az igazi 
kóbor lovagokkal volt szokás : engednek minden hóbort
jának, Panzát pedig Barataria sziget kormányzójává teszik. 
Ez mintaszerűen kormányoz, számos bölcs rendeletet bo
csát ki ; egy éjjel azonban harci lárma veri fel, lóra kell 
ülnie, de páni félelmében lefordul lováról, a herceg em
berei megtiporják, mire ő megszökik a nagy uraságból.

Don Quijote sem érzi jól magát az udvarban, s ő 
is távozik mihamar. Most már útitervüket megváltoztatva, 
Barcelonába igyekeznek. Itt a Fehér Hold lovagja — ez 
ismét Carrasco Sámson — hívja ki párviadalra a lovagot, 
s mikor legyőzi, azt követeli tőle, hogy egy álló évig ne 
fogjon fegyvert. Don Quijote szomorúan hazatér, lázas 
betegségbe esik, érzi halálát, elméje tisztán látja és res- 
teli sók bolondságát. Végrendeletet tesz, gondoskodik 
Panzáról, vagyonát pedig unokahugára hagyja, azzal a 
feltétellel, hogy olyan férfiúhoz menjen nőül, ki hírét sem 
hallotta a lovagregényeknek.

Cervantes a regényt helyes útra terelte s ettől kezdve 
nagy fejlődésnek indul. A XVIII. század több olyan regényt 
termel, melyet most is szívesen olvasunk. Ilyen az angol 
Defoe (Défó) Dániel (1661 —1731) világhírű Robinzonja, 
mely a gyermekeknek ma is a legkedvesebb olvasmánya.

Dr. György Lajos: Irodalmi olvasókönyv. 11
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Robinzon.

Robinzon könnyelműségből, apja figyelmeztetése el
lenére, tengerre száll. Guineában már kalózok fogságába 
kerül, ahonnan csak két év múlva tud megmenekülni. 
Egy portugál hajón Braziliába jut, ahol ültetvényes lesz. 
Amikor Afrikába rabszolgavadászatra hajózik, a Kanári
szigetek mellett végzetes hajótörést szenved. 28 évet tölt 
egy lakatlan szigeten. Itt végig éli az emberi művelődés 
fokozatait : egymásután lesz vadász, marhatenyésztő, föld
művelő, majd egy feketének, Pénteknek ura, kit az em
berevők kezei közül szabadít meg és megismerteti Isten 
létezésével. Ebben az önművelődésben arra a meggyő
ződésre ébred, hogy az ember minden kézművességben 
mesterré lehet lassanként, ha mindent az ész szabályai 
szerint vizsgál meg. Majd megjelennek a spanyol hajó
töröttek, Péntek apja, az angol lázadók, akiknek kapitá
nyával Robinzon szövetséget köt. Mint győzelmes kor
mányzó hagyja el a szigetet és tér vissza Angliába.

E történetet, mely arra tanít, hogy az embernek 
semmiféle helyzetben sem szabad kétségbeesnie, még 
érdekesebbé teszi, ha tudjuk azt, hogy Robinzon hőse 
valóban élt : egy sorsüldözte skót matróz volt, Selkirk, 
aki négy évig élt Juan Fernandez szigetén. Ennek élet
történetét öntötte művészi formába a regényíró.

A Robinsonnal egyidős a gyermekkorunkból jól is
mert Gulliver utazásai. Az angol Sivift (Szvift) Jonathán 
(1667—174o) írta ezt a regényt. Ha Gullivernek csupán a 
kalandjait kisérjük figyelemmel, nagyon jól mulathatunk 
e regényen, »de igen lehangol, ha a kalandok értelmé
nek a nyitjára jövünk. A könyv írója gyűlöli a világot, 
megveti az embert s epésen támadja a politikai és tár
sadalmi életet (szatirikus regény.)
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Gulliver utazása.

Gulliver angol hajóorvos egyik tengeri útja alkalmával 
hajótörést szenved s valami csodálatos partra vetik a hul
lámok, hol a kimerültségtől mélyen elalszik. Arra ébred, 
hogy vékony kötelékekkel le van kötözve s hihetetlenül 
apró emberkék mérges nyilakkal lövöldöznek rá. Végül 
kegyelmet nyer tőlük, s mint foglyot tartományuknak, Li
liputnak, fővárosába, Mildendóba, hurcolják. Itt megnyeri 
a császár kegyét, de az udvari intrika is megindul ellene. 
Liliput akkortájt épen háborúba keveredett a szomszé
dos Blefuscuval, nagyon magasztos ügy miatt. Neveze
tesen két pártra szakadt az ország : egyik a főtt tojást a 
vastag, másik a vékony végén törte fel. E miatt polgár
háború tört ki. Az előbbieket Biefuscu is támogatta, s 
így véres nemzetközi háborúra került volna a sor; ezt 
azonban megelőzte Gulliver azzal, hogy, mint gyermekek 
a játékhajókat, elvontatta Biefuscu hajóhadának nagyobb 
részét. Ezért a tettéért a császár nagy ranggal tüntette ki, 
de az udvari cselszövény végül is kieszközli halálos íté
letét. Ez elől- Blefuscuba lép át. Itt egy csónakot vet eléje 
a tenger s ezen egy angol hajóra talál, mely hazaviszi. 
De hamarosan ismét új útra kel.

Egy ízben hajójukról ismeretlen földet pillantanak 
meg. A vízért küldött matrózokkal Gulliver is partra száll, 
s míg ott bámészkodik, azt veszi észre, hogy, a matrózok 
csónakjukon eszeveszett gyorsasággal menekülnek, s 
valami rémítő alak kapkod a csónak után. Csakhamar 
toronymagasságu embereket pillant meg, s körülötte min
dennek szédítőek az arányai. Brobdingnag ez, az óriások 
földje. Egy bérlő családjához kerül, hol úgy bánnak vele, 
mint valami apró bogárral. A bérlő kis leánya nagy szere
tettel babusgatja, de egyik szomszédjuk azt tanácsolja 
a bérlőnek, hogy mutogassák pénzért. Elviszik a fővárosba 
is. Iít a királyné megveszi, s a királyi pár kedvencévé lesz.

11*
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A király sokat kérdezősködik tőle az emberekről s végső 
következtetésül azt vonja le róluk, hogy „az emberek 
fajtája a legromlottabb és nyomorultabb mindazon fér- 
gecskék között, melyeknek a természet valaha helyet adott 
e szép földgolyó felületén“. A jámbor óriásoktól egy 
szerencsés véletlen folytán menekül meg: kalitkáját egy 
saskeselyű felragadja s a tengerbe ejti, honnan egy angol 
hajó kimenti s hazaviszi.

Nyugtalan vére ismét csak útra hajtja. Útközben 
kalózok támadják meg hajóját s őt egy csónakban kiteszik. 
Egy kopár szigetre vetődik s már-már éhenhal, mikor egy 
repülő sziget száll le s lakói csigák segélyével felvonják 
őt is. Laputa ez : lakói tisztára a tudománynak élnek a leg- 
félszegebb elmélyedéssel, főként az asztronómiának. Gulli
ver nagyon hamar megunja ezeket az elvont és ügyefogyott 
embereket. Leeresztik Balnibarbi tartomány fővárosába, 
Lagadóba. Düledezők iít a házak, kopárak a mezők, pedig 
mindenki oly serényen dolgozik, hogy majd beleszakad. 
Az az oka ennek, hogy a haladás vágyától sarkalva min
den réginek hadat izentek, nagy Tervkészítő Akadémiát 
létesítettek, hol bolondnál bolondabb tervnek szentelik 
életüket a kopott, rongyos tudósok, míg az ország bele 
nem pusztul. Még egy pár kalandon átesik s Japánon 
keresztül haza utazik.

Rövid idő múlva ismét útra kel. Legénysége egy 
pár kalóz bujtogatására összeesküszik ellene s ismeret
len vidéken partra teszik. Itt emberhez hasonló, szőrös, 
utálatos lényekkel találkozik. Egy ló egy udvarba vezeti, 
ahol még több ló üldögél kényelmesen. Az emberalaku 
undok lények pedig, kiket a lovak jehu néven emleget
nek, az istállóba vannak kötve. Gulliver tanulékonysága 
nagyon meglepi a bölcs lovakat, kik hauhnhnm néven 
nevezik magukat. Meglepetve hallják, hogy Gulliver hazá
jában a jehuk az úrak s a hauhnhnm-ok szolgálják 
őket. Gulliver megkedveli a bölcs lovakat, boldognak
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érzi magát köztük, érzi javulását, nemesedését. Mikor az 
országgyűlés parancsába el kell hagynia az országot, 
kétségbeesik azon, hogy vissza kell térnie a gonosz jehuk 
.közé. Csónakot készít és útra kel. Egy portugál hajó veszi 
fel, de elviselhetetlen kínt érez a jehuk láttára s vissza
kívánkozik a lovak tiszta országába.

A XIX. században óriási arányokat ölt minden népr 
irodalmában a regény fejlődése.

a) Angolok. Nagy lendületet ad neki az angol Scott 
Walter (1771 —1832), ki tárgyért Skócia regényes múltjába 
megy vissza (Ivanhoe.) Minden nép tőle vesz példát a 
történelmi tárgyú regényre.

Az igen gazdag angol regényirodalomból a múlt 
század folyamán egy nagy név megaslik ki: Dickens 
(Dik’nz) Károly (1812—1870). Könnyek közt mosolygó 
hangulattal rajzolja az angol társadalmi életet. Fáj a szíve 
az emberek sorsán, mély részvétet érez irántuk, de nem 
esik kétségbe; látja, hogy az életnek vannak derültebb 
oldalai és tudja, hogy a jónak előbb-utóbb diadalmas
kodnia kell. Alig van író, kinek regényeit nagyobb haszon
nal forgathatnók. Megtanuljuk belőlük, hogy életünknek 
tartalmat csak a szeretet és az erény adhat ; megtanuljuk 
belőlük, hogy szerelni kell a szegényeket, a szerencsétlene
ket, a gyermekeket s törhetetlenül ragaszkodni kell az 
erkölcsi jóhoz, becsületességhez, tisztességhez. Aki Dickens 
regényeit (Twist Olivér, Copperfield Dávid, Pickwick klub, 
Dombey és fia, Nickleby Miklós, Kis Dorrit, Ödön ritka
ságok boltja) végig olvassa, úgy érzi, hogy erkölcsi világa 
nemesebbé, lelke emelkedettebbé vált.

Twist Olivér.

E regény egy nemeslelxü gyermeknek szomorú for
dulatokban gazdag élettörténete. Hőse lelencházban szü
letik, hol anyja hamarosan elpusztul. A kis senkitlen árva 
csak nyomorúságot, ridegséget tapasztal, éhezik, fázik s 
végül is, hogy szabaduljanak tőle, kiadják inasnak egy 
temetési vállalkozóhoz. Itt is, mint halottkísérő, csak az
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emberi nyomorúságnak és boldogtalanságnak rettenetes 
képeit látja maga körül a gyöngéd érzésű gyermek. Tűr 
és szenved, de mikor anyja emlékét bántalmazza gonosz 
inastársa, Noah (Nóé), megfenyíti a durva fickót. A rá 
váró kegyetlen bosszú elől éjnek idején megszökik s 
gyalogszerrel, hihetetlen erőfeszítéssel Londonba menekül.

Útközben találkozik egy Dawkins (Dákinsz) Jankó 
*nevű hetvenkedő, nyalka legénnyel, ki Londonban Fagin 
(Fedzsin) zsidóhoz viszi magával. Sívár élet vár itt is 
Olivérre. Fagin egy gonosz tolvajbanda feje, s Olivért is 
tolvajjá akarják nevelni, de mindjárt az első alkalommal 
pórul járnak. Az ártatlan Olivér rendőrség elé kerül, de 
kiderül, hogy nem ő volt a tolvaj, s szabadon bocsátják, 
sőt a kárvallott öreg Brownlownak (Braunló) annyira meg
tetszik, hogy házához fogadja

Boldog napokat él itt, de nem sokáig. A tolvajok 
leselkednek utána, elfogják és ismét Fagin tanyájára hur
colják. Egy brutális haramia, Sikes (Szájksz), magával 
viszi egy éjjel betörésre, a remegő gyermek azonban zajt 
üt, s a rablók menekülni kénytelenek. Olivért a felriadt 
cselédség megsebesíti. Egy ideig magukkal vonszolják a 
haramiák, de mikor már nagyon közel járnak üldözőik, 
egy árokban hagyják. Másnap bevánszorog abba a házba, 
hol be akartak törni, s itt gondos ápolás alá veszi a ház 
öreg úrnője s fogadott lánya, Róza.

Szenvedései véget érnek ; de a rablók hamarosan 
ismét leselkedni kezdenek utána. Fagin tanyáján meg
jelenik egy Monks nevű rejtélyes ember s ádáz dühvei 
követeli a zsidótól Olivér elpusztítását. Beszélgetésüket 
azonban kihallgatja Sikes kedvese, Náncsi, kiben csodá
latos módon szánakozás ébred Olivér iránt, s a fenyegető 
veszedelemről értesíti Róza kisasszonyt. Ez az öreg 
Brownlowtól kér tanácsot, ki hamarosan kideríti, hogy 
Olivér az ő legkedvesebb ifjúkori barátjának fia s Monks- 
nak mostohaöccse. Az atyát korán házasságra kényszerí-



167

tették. A házasság, melyből Monks született, boldogtalan 
volt s hamaros válással végződött. A csalódott fiatal férj 
utazgatása közben egy tengerésztiszt leányával, Flemming 
Ágnessel, ismerkedik meg. Megszeretik egymást, de a 
férfinak egy nagy örökség átvétele végett Rómába kell 
utaznia s itt váratlanul meghal. Végrendeletét, melyben 
Olivért tette örökösévé, az első feleség elsikkasztja, Monks 
pedig a fiút akarja elpusztítani. Szövetkezik Faginnel, 
ezért üldözi ez oly ádázul a szegény gyermeket. Monks, 
mikor látja, hogy gonoszsága nyilvánvalóvá lett, lemond 
az atyai örökségről, melyet bitorolt. A tolvajbanda is el
pusztul. Náncsit az árulás miatt Sikes meggyilkolja, ez ő 
neki is életébe kerül s Fagint hóhérkézre, a többi ha
ramiát börtönbe juttatja.

Olivérre sok szenvedésej utalmául boldog élet vár. Ki
derül, hogy az áldott szívű Róza kisasszony az ő szegény el
halt anyjának testvére. így hát nem áll senkitlenül a 
világban. Brownlow úr csakhamar fiává fogadja. Fölkeresi 
gyermeki nyomorúságának helyét s boldogságának mámo
rában összeszoruló szívvel, könnyes szemmel gondol 
sívár gyermekkora egyetlen kedves emlékére : szegény 
kis pajtására, Dickre, kit megölt az a nyomorúság, mely
nek fojtogató karjából őt jó sorsa kimentette.

Egy gondolat Copperfieldből.

Dickens Copperfieldjében visszanéz saját fejlődésére 
és ezt írja többek között : „Igen szerencsés voltam világi 
dolgokban : sok ember sokkal keményebben dolgozott s 
nem ért el félannyit sem. De sohasem tehettem volna 
annyit, amennyit tettem, ha meg nem szokom a pontos
ságot, rendet, a szorgalmat s meg nem fogan bennem 
már korán az az eltökélés, hogy egyszerre csak egyetlen 
egy tárgyba merülök el teljes erőmmel, bármily gyorsan 
nyomon követi is azt a másik dolog.
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Emlékszem, hogy bármibe fogtam életemben, minden 
erőmből azon voltam, hogy jól elvégezzem : — hogy 
bármire szenteltem magam, teljesen neki szenteltem ma
gam : — hogy akár nagy cél lebegett magam előtt, akár 
kis cél, mindig egyforma komolysággal törekedtem el
érésére.

Szerencsés tehetség és kedvező alkalom lehet tán 
annak a lajtorjának két lába, amelyen némely ember a 
magasba jut ; de a lajtorja fokainak oly anyagból kell 
lenniök, amely dacol a romlással s ez az alapos, lelkes 
és őszinte komolyság : ezt nem pótolhatja semmi.

Sohasem fogni félkézzel semmihez, amire egész 
énemmel rávethetem magam. És sohasem kicsinyeim, 
bármi volt a dolgom, még színből sem.

Ezek voltak életem aranyszabályai.“

Dickens mellett az angol társadalmi legénynek leg
kiválóbb művelője Thackeray (Thekere) Vilmos (1811 — 
1863). Ő is humorista, de merő ellentétje Dickensnek. 
Míg Dickens azt mondja, hogy az életben minden jobb, 
mint amilyennek látszik, Thackeray azt állítja regényeiben 
(A hiúság vására, Pendennis története), hogy ellenkező
leg minden sokkal rosszabb. Dickens derül1, Thackeray 
keserű. —Híres angol regények még : Bulwer (1803—1873) 
tanulságos ismereteket nyújtó Pompeji utolsó napjai : 
Wallace (Vallisz) Lajos amerikai tábornoknak minden 
nyelvre lefordított Ben Húrja és Wiseman westminsteri 
érseknek (1802—1865) a katakombákban játszó Fabiola- 
ja. —A ma élő angol írók közül a legismertebb Kipling 
Rudyard (sz. 1865). Nevét a dsungel könyvei (Indiai tör
ténetek, Történetek az őserdőből) tették híressé. Hőse 
Mangli, az indus favágó gyermeke, ki az őserdő vadjai 
közt nő fel. Páratlan abban, hogy milyen meleg szere
tettel mutatja be az indiai mocsárvilág szépségeit s a 
vadállatok életét.

Az amerikai regényírók közül jó ismerőse az ifjú
ságnak Cooper (Kupr) Jakab (1789-1851) Bőrharisnya- 
regényei (Bőrharisnya, Az utolsó Mohikán, A vadölő, 
Az útmutató) melyik ifjúban nem ébresztettek csodála-
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főt a tomahawkot forgató, övükben skalpot rejtegető, be
csületes arcú, erős és bölcs törzsfőnökök iránt ? A prai- 
rek és a tengeri élet költői szépségeit ő fedezte fel szá
munkra. — Ahol könyveket olvasnak, mindenütt ismerik a 
nevét Beecher Stowenak (Bicsersztó, 1812—1896). Ö írta 
a Tamás bátya kunyhóját, melyben egy derék néger rab
szolga szenvedéseinek a rajzával izgatott a rabszolgaság 
eltörlése mellett. Könyve humánus cselekedet volt. Ame
rika nagy humoristájának, Mark Twainnek (Tven, 1835— 
1910) könyvei ma is közkézen forognak : Huckleberry 
Finn, Tamás úr fi kalandjai, Koldus és királyfi a gyer
mekiélek páratlan ismeretéről és szeretetéről tanús
kodnak.

b) Franciák. Vezető szerepet töltenek be a regény
írás terén a franciák is, kik nem egy világhírű regény
íróval dicsekedhetnek. Még ma is szívesen olvassuk Victor 
Hugonak (1802—1885) élénk leírású, érdekes és kalandos 
meseszövésű regényeit (A párizsi Notre Dame, 1793). E 
kivételes tehetségű költő emberszerető lelkében magas 
szárnyalásu gondolatok termettek.

Lángeszű regényírójuk volt a franciáknak még Balzac 
Honoré (1799—1850), a francia társadalmi regény legna
gyobb művelője. Kevés író hatolt bele annyira az emberi 
lélekbe s a társadalmi élet szövevényeibe, mint ő. — Nép
szerű és termékeny regényíró volt az id. Dumas (Düma), 
aki bámulatos mesemondó leleményével csak úgy on
totta az érdekfeszítő köteteit. — Ma is szereti és még 
sokáig kedvelni fogja az ifjúság Verne Gyula (1828—1905) 
regényeit. Kalandos cselekményeikkel lekötik az érdeklő
dést s igen sok értékes természettudományi ismeretre ta
nítanak meg. — Zola Emil (1840—1902) az élet sötét, 
piszkos oldalait kirívó, bántó módon mutogatta és France 
Anatole hitetlenségével még a legnemesebb eszméket is 
kigúnyolja. Napjainkban Paul Bourget, René Bazin, Henry 
Bordeaux nemes erkölcsi felfogással írják regényeiket.

c) Olaszok. Az olasz irodalomban Manzoni (Mand
zóni) Sándor gróf (1785—1873) előkelő földbirtokos írja 
az első nagyhatású regényt. Címe : A jegyesek (I promessi 
sposi . Meghódította vele az egész világ művelt olvasóit. 
Egyike a világirodalom legjobb nevelő hatású könyvének.
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A jegyesek.

Az 1628. esztendőnek egyik napján egy kis Como- 
vidéki falu jámbor plébánosát, Don Abbondiót, két brávó 
tartóztatja föl sétájában, kik ráparancsolnak, hogyha 
kedves az élete, ne merje összeesketni a falujabeli Tra- 
maglino Renzo (Tramaljinó Rencó) selyemszövő legényt 
menyasszonyával, Mondella Luciával (Lucsia). Közlik vele 
azt is, hogy a tilalom egy Don Rodrigo nevű hatalmas 
úrtól ered, ki szemet vetett a szép Luciára.

A félénk plébános. nagyon megszeppen. Bár nem 
volna szabad szólnia egy árva szót sem a tilalomról, ott
hon hosszas faggatásra mégis elmondja hű gazdasszo
nyának, a csacska Perpetuának. Mikor aztán Renzo állít 
be hozzá, kérdezve, hogy hány órakor esküdhetnek, aka
dályokkal rémíti a szerelmes legényt, majd összehord 
tücsköt-bogarat s végül is mindenféle kifogással elhalasz
tatja az esküvőt. A fiú hamarosan megtudja Perpetua 
révén, hogy ki az akadálya egybekelésüknek, s mivel a 
hatalmas úr ellen ő nem tehet semmit, minden bizodal
mát egy derék kapucinus barátba, Cristoforo atyába, veti, 
ki sok jót tesz a környékbeli parasztokkal. Ez el is megy 
Don Rodrigóhoz s le akarja beszélni gyalázatos tervéről ; 
de eredménytelenül, mert a nagy úr gőgösen kiutasítja őt, s 
elküldi brávóit a lány elrablására. Tervük azonban nem 
sikerül. Renzo ugyanis meglepetéssel akarja Don Abbon
diót arra kényszeríteni, hogy összeeskesse menyasszonyá
val ; azonban a plébános lármát csap, s erre menekül
niök kell a leselkedő brávóknak, de menekülni kénytele
nek a jegyesek is.

Renzo Milanóba vetődik, hol épen nagy éhínség 
sanyargatja a lakosságot. A tűrhetetlen drágaság miatt 
elkeseredett nép megostromolja és kifosztja a pékboltokat. 
A csődületbe belesodródik Renzo is. Az egyűgyü falus 
legénynek eljár a szája, tiszteletlenül nyilatkozik a kor-
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mányzóról, ezért el is fogják, s ha a néptömeg ki nem 
szabadítaná a fogdmegek kezéből, kötél várna rá. Milánó
ból menekülnie kell. Szerencsésen el is jut Bergamóba, 
hol álnév alatt munkába áll ; de szíve folyton jegyeséért 
aggódik. -

Lucia anyjával együtt a monzai (Monca) kolostorban 
talált menedéket. Azonban a veszély nem múlt el feje 
fölött. Don Rodrigo egy messzeeső rendházba helyezteti 
át a lány védőjét, Cristoforo atyát, s hatalmas segítő tár
sat nyer egy titokzatos várúrban, a Névtelenben, ki mar
talóc brávóival az egész környéket rettegésben tartja. Az 
apátnő, Gertrud, gyávasága miatt sikerült is a Névtelen
nek elraboltatnia a leányt s már el akarja küldeni a sze
rencsétlent Rodrigo várába, mikor a * környékre érkezik 
Borromeo bíboros, a milánói érsek. A Névtelent lelki fur
dalások gyötrik bűnökkel teljes élete miatt s vigasztalá
sért, bűnbocsánatért az apostoli buzgóságu bíboroshoz 
fordul, ki az erény és bűnbánat útjára téríti. így Lucia is 
visszanyeri szabadságát s egy jóravaló házaspár házába 
kerül, hol végre biztonságban érzi magát.

Míg így a két jegyes sorsa jobbra fordul, a közálla
potok nagyon siralmasakká lesznek. Német zsoldoshadak 
pusztítják végig a vidéket, majd nyomukban egy még 
félelmesebb ellenség üt tanyát : a pestis. A rettenetes 
betegség megtámadja Renzót is, de az erős ifjú kilábol 
belőle. Most már nincs tovább nyugta jegyesétől távol. 
Lucia keresésére indul s meg is találja egy milánói ^kór
házban. A lány már lábadozik s hamarosan fölépül. Meg
tudják, hogy boldogságuk gátja, Rodrigo, áldozatául esett 
a szörnyű betegségnek. így immár semmi akadálya sincs 
a derék szerelmesek egybekelésének. Don Abbondio össze 
is esketi őket. Bergamóban települnek le, hol jómódban, 
boldogan élnek, s ha visszagondolnak viszontagságaikra, 
sorsuk tanulságául emelt fővel hirdetik: „Sújtson a csapás 
akár a magunk hibájából, akár anélkül, Istenbe vetett
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bizalmunk elveszi élét s hasznunkra fordítja egy jobb élet 
számára.“

Az újabb olasz irodalomnak neves írója Amicis 
(Amicsisz) Edmondo (1846—1908). Az ifjúság számára 
írt remek elbeszéléseit az egész világon ismerik. Különö
sen híres A szív (II cuore) című könyve. Ez nem más, 
mint egy kisebb tanuló naplója, melyben közli az atyjá
tól kapott leveleket. Megragadó, közvetlen, meleg hangú 
az alább olvasható két levél.

A szív.
(Részlet Amicis könyvéből.)

A háládatosság.

A te legjobb pajtásod sohasem panaszkodik tanítója el
len, bizonyosan tudom. A tanító úr rosszkedvű volt, türelmet
len volt — ezt olyan neheztelő hangon mondod. Gondold 
meg csak, hogy hányszor mutatsz te türelmetlenséget és kik
kel szemben ? Apáddal és anyáddal szemben, ahol türel
metlenséged bűn. Hát "bizony tanítódnak nagyon is nagy 
oka van sokszor türelmetlennel; lenni. Gondold meg csak, 
hogy hány év óta vesződik gyermekekkel, hogy volt azok 
között sok kedves, szerető szívű, de volt aztán sok hálát
lan is, aki visszaél jóságával, aki félreismerte fáradalmait, 
hogy mind összevéve sokkal több keserűséget okoztak 
neki, mint örömet. Gondold meg, hogy a föld legjobb 
embere is az ő helyén néha-néha bizony el engedné magát 
ragadtatni a haragtól. Aztán még ha tudnád, hányszor 
megy a tanító előadásra betegen, csak azért, mert baja 
nem elég komoly, arra, hogy elmaradhatna miatta az 
iskolából; ha tudnád, hogy azért türelmetlen, mert szen
ved és hogy nagy bánat neki látni, hogy ti azt nem 
veszitek észre és visszaéltek vele ! Tiszteld, szeresd taní
tódat, fiam. Szeresd őt, mert apád is szereti és tiszteli,
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mert ő vezérel a jó útra annyi fiút, akik aztán elfelejtik; 
szeresd őt, mivel ő nyitja meg, világosítja meg értelmedet, 
ő neveli lelkedet; mert egy napon, midőn te már férfi 
lész és nem leszünk a világon sem én, sem ő, képe meg 
fog jelenni előtted, az én képem mellett és akkor az ő 
becsületes, jó arcán meg fogsz pillantani bizonyos fájdal
mas, bizonyos fáradt kifejezést, melyre most nem ügyelsz. 
Vissza fogsz gorfdolni e kifejezésre és bánni fogod, hogy 
miért nem szeretted, hogy miért viselkedtél rosszul vele 
szemben.

Szeresd tanítódat, mert ő amaz ötvenezer elemi oktató 
nagy családjához tartozik, akik szerteszórva az egész 
országban valóságos értelmi atyái ama millió és millió 
gyermeknek, akik veled együtt nőnek föl. Ők azok a ros
szul jutalmazott és nem eléggé elismert munkások, akik 
országunk számára, egy a mainál jobb nemzedéket készí
tenek elő. Én nem érem be azzal, hogy szeretsz engem, 
ha nem szereled egyúttal mindazokat, akik jót tesznek 
veled; és ezek közt szüleid után a legelső: tanítód. Sze
resd őt, amint szeretnéd egy fitestvéredet ; szeresd, ha 
megcirógat, szeresd, ha megdorgál, ha igazságos és te azt 
hiszed, hogy igazságtalan ; szeresd őt, ha vidám és ked
ves és még inkább szeresd, ha szomorúnak látod. Sze
resd őt mindig és mindig tisztelettel ejtsd ki azt a szót, 
hogy tanító, mert az apa és anya neve után ez a leg
nemesebb, legédesebb név, melyen ember az embert 
szólítja. Apád.

A szegények.

Életünket adni a hazáért, nagy erény; de te, fiam, 
ne hanyagold el a kis erényeket sem. Ma reggel előttem 
mentél, mikor hazajöttünk az iskolából s elhaladtál egy 
szegény asszony mellett, aki ölében egy sápadt, beteg 
gyermeket tartott s aki alamizsnát kért tőled. Te ránéztél
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s nem adtál neki semmit, pedig volt nálad pénz. Hallod, 
fiam, ne szokjál hozzá, hogy közönyösen lépj el a nyomor 
előtt, amely kiterjeszti feléd karjait és annál kevésbbé egy 
anya előtt, aki egy fillért kér tőled gyermeke számára. 
Gondolj arra, hogy a gyermek tán éhezett, gondolj annak 
a szegény asszonynak szíve fájdalmára. El bírod-e képzelni 
azt a kétségbeesett kínt, melyet anyád érezne, ha egy 
napon azt kellene neked mondania.' „Henrik, ma nem 
adhatok neked még egy kis kenyeret sem“. Ha egy fillért 
adok a koldusnak és ő azt mondja nekem : „Az Isten 
tartsa meg magát és gyermekeit“, te föl nem bírod fogni 
azt az édességet, mely szívemet eltölti, azt a háladatos- 
ságot, amelyet a szegények iránt érzek. Azt hiszem ilyen
kor, hogy ez a jó kívánság csakugyan jó egészségben fog 
megtartani sokáig s elégedetten térek haza s azt gondo
lom • „Oh, ez a szegény sokkal többet adott nekem, mint 
én neki!“ Nos hát, igyekezzél arra, hogy ezt a jó kívánsá
got halljam néha-néha úgy is, hogy te idézted légyen 
elő ; neha-néha végy ki egy-egy fillért kis erszényedből és 
ejtsd egy szegény, gyámoltalan öregnek, egy éhező anyá
nak, egy árva gyermeknek a kezébe. A szegények sze
retik a gyermekek alamizsnáját, mert az nem alázza le 
őket s mert a gyermekek, akiknek mindenben más segé
lyére van szükségük, hozzájuk hasonlók ; láthatod, hogy 
az iskolák körül mindig van szegény ember. A férfi ala
mizsnája a jótékonyság, de a gyermeké jótékony cselekedet 
is, meg kedvesség is. Érted ? Úgy tetszik, mintha a gyer
mek kezéből egyszerre hullana egy fillér meg egy virág ! 
Gondold meg, hogy te nem szenvedsz szükséget semmi
ben sem s ők mindenben, hogy míg le boldog akarsz 
lenni, nekik elég, ha meg nem halnak éhen. Gondold el, 
milyen szörnyűség az, hogy e nagy paloták között, az 
utakon, ahol hintók és bársonyba öltözött gyermekek 
haladnak, vannak olyan asszonyok, olyan gyermekek, 
akiknek nincs ennivalójuk. Olyan gyermekek, mint te, jók.



mint te, érdemesek, mint te, s akik egy nagy városnak a 
közepén nem tudnak mit enni, mintha csak el volnának 
veszve egy sivatagban. Oh, én Henrikem, soha többé ne 
menj el egy anya előtt, aki koldul, anélkül, hogy egy 
fillért ne tennél kezébe. Apád.

d) Oroszok. Bámulatos gazdag, magas színvonalú 
az orosz regényirodalom. Turgenyev Iván (1818—1883) 
regényeiből (Apák és fiuk) az orosz falusi életet ismerhet
jük meg. Sok gyöngédség és nemes ízlés árad szét írá
saiban. Dosztojevszkij Fédor (1821—1881) a legoroszabb 
és a legmélyebbre szálló valamennyi orosz író között. 
Senki sem érezte át annyi szánalommal, egyszersmind 
oly forró szeretettel az emberiség egész nyomorát. Regé
nyeit a szegényekről, megalázottakról, kitaszítottakról, nyo
morultakról, lelki betegekről és bűnösökről írta oly eleve
nen, hogy lelki fájdalom nélkül nem olvashatjuk. Tolsztoj 
Leó gróf (1828—1910) nemcsak a legnagyobb orosz író, 
hanem egyúttal az emberiségnek egyik legnagyobb szel
leme. E nagy gondolkodó magasztos eszméket hirdetett 
regényeiben. Szerinte a boldogság : másokért élni ; az 
élet célja : a szeretet által tökéletesebbé válni, önmagun
kat megtagadni s másokért munkálkodni. Leghíresebb re
génye a Napóleoni hadjárathoz fűződő Háború és béke, 
melyről az a vélemény, hogy hatalmasabb alkotás aligha 
van a regényirodalom terén.

A veréb.
(Turgenyev Iván)

Épen vadászatról tértem vissza és a kerti fasor közt 
ballagtam. Vadász-ebem ott futott előttem.

Egyszer csak meglassítja lépteit és szimatolni kezd, 
mintha valamit érezne.

Végig tekintek a fasoron és látok egy fiók verebet, 
sárga szegéllyel a csőre körül és mohos pehellyel a fején. 
Az istenadta állatja kiesett a fészekből — a szél erősen
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lengette a fasor nyírfáit — és mozdulatlanul ült, gyámol
talanul terjesztgetve alig tollasodó szárnyait.

Ebem lassan közeledett feléje, de ím a közel fáról 
lerepül egy feketebegyü vén veréb, mint a kő esik le a 
kutya elé, — és magából kikelve, felborzolt toliakkal, 
kétségbeesett csiripeléssel kettőt-hármat ugrik az eb fogas 
tátott szája felé.

Menteni jött, testével fedezni magzatát . . . egész 
teste remegett a félelemtől, hangja vadul hörgött, szinte 
elalélt s önmagát vetette oda áldozatul !

Oh mily óriási szörnyetegnek tetszhetett neki ez az 
eb ! És ő mégsem maradhatott nyugodtan a magas, ve
szély nélküli ágon . . . Erejét fölülmúló erő hajtotta le 
onnét.

Kutyám megállt és habozott . . . Nyilván ő is érezte 
ezt az erőt.

Siettem elhívni a megzavart ebet — és áhítattal lel
kemben távoztam.

Úgy bizony, hiába nevettek ! Meghódoltam e parányi 
hős madárka előtt, meghódoltam szerető érzésének.

A szeretet, gondoltam magamban, erősebb a halál
nál és a haláltól való félelemnél. Egyedül és csupán egye
dül a szeretet tartja és mozgatja az életet.

e) Más népek. A német irodalom leghatásosabb re
gényét a legnagyobb német költő, Goethe (1749—1832?, 
írta. Levél formában beszéli el Az ifjú Werther keserveit. 
A XVIII. század beteges érzékenységét, bús elégületlen
ségét, akaratgyöngeségét (szentimentalizmus) művészi mó
don örökítette meg benne. Alig van irodalom, mely a 
mult század elején kikerülhette volna Werther hatását.

Az ifjú Werther keservei.

Werther, az álmodozó lelkű, művészi ábrándokban 
élő ifjú örökösödési ügyben nagynéniéhez kerül egy nyu-
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galmas kis városba s ott új, boldogabb életet akar élni. 
Nyugalom száll szívébe, órákon át elálmodozik egy hársfa 
alatt, bejárja a vidéket s megismerkedik egy tiszttartó 
családjával.

A család büszkesége, Lotti, még anyja halálos ágya 
mellett eljegyezte magát Alberttel, egy rokonszenves, szelíd 
ifjúval, kit hűségesen szeret. Werther egy táncmulatságon 
beleszeret a leányba, bár tudja, hogy szerelme reménytelen.

Egy M*-né nevű beteg barátnőjük ágya mellett talál
koznak gyakran, kit Lotti önfeláldozó gonddal ápol. Werther 
szeretné legyőzni szerencsétlen vonzalmát, de Lotti nyá
jassága, kedvessége lehetetlenné teszi ezt. A legellentéte
sebb érzések közt vergődik : egyszer remél, másszor két
ségbeesik. Végre is visszatér a városba s követségi hiva
talt vállal. De ez nem tudja gondolatait Lottitól eltéríteni. 
Mindinkább érzi a hivatal nyűgét, míg végre főnöke dur
vasága végképen elkeseríti s elbocsátását kéri. Nem tud 
vigasztalást lelni a társaságokban sem, mindenütt csak 
az ürességet, a felfuvalkodott gőgöt látja.

Végre is visszatér Lotti közelébe, ki már boldog 
felesége Albertnek. Werther céljavesztettnek érzi életét. 
Magános sétái egyikén egy Henrik nevű tébolyodottal 
találkozik, kinek lelki egyensúlyát Lotti iránt érzett remény
telen szerelme tette tönkre. Werther borzadva gondolja 
el, hogy rá is ez a sors várhat. — A viszonzatlan szere
lem fájdalma lebírhatatlan erőt vesz lelkén s helyzetének 
reménytelenségében tulajdon kezével vet véget életének. 
Boldogtalan barátjának sorsa Lottit is annyira megrendíti, 
hogy beteggé lesz s hosszú ideig lebeg élet-halál között.

A regényírás terén a németeknél a múlt században 
Gottfried Keller (Zöld Henrik), Conrad Ferdinand Mayer 
(Jenatsch György) és Josef Scheffel (Ekkehard) váltak ki. 
Az utóbbi évtizedekben pedig az ifjúság népszerű regény
írója, May Károly (1842—1912), aratott nagy sikereket.

Dr. György Lajos : Irodalmi olvasókönyv 12
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Útirajzai hihetetlen gyorsasággal ismertté tették nevét a 
világirodalomban. Nem hiába, hogy szereti az ifjúság ezt 
az írót, mert regényeiből csak tisztességet, becsületet s jó 
erkölcsöt tanulhat s azonkívül igen sok földrajzi, néprajzi 
és néplélektani ismeretet szerezhet. Munkái közük Winne
tou, a rézbőrű, gentleman, Old. Surehand, A Rio de la 
Platán, A Csendes Óceánon, A sivatagban, A vad Kur
disztánban, A Balkán sziklahasadékaiban, A puskás búr 
— a legolvasottabbak.

Mindenki gyönyörűséggel emlékezhetik vissza a dán 
Andersen János (1805—1875) csodálatosan szép meséire. 
Páratlan kedvességű tökéletes meséi és elbeszélései tették 
a dán nemzet legnagyobb költőjévé. A világ minden táján 
ismerik, gyermekek és felnőttek egyaránt szeretettel ol
vassák, mert érzik az írónak meleg, résztvevő szívét.

A kis gyújtó-árus leány.
(Andersen történeteiből.)

Irtóztató hideg' volt ; hullott a hó s ereszkedett le a 
sötétség ; az esztendő utolsó estéje volt : Sylvester-est.

S ebben a hidegben és ebben a sötétben egy sze
gény kicsi leány járt az utcán, hajadonfőt és mezítláb. 
Igaz, hogy amikor eljött hazulról, papucs volt a lábán, de 
nem sok hasznát vette ! Igen is nagy papucsok voltak, 
azelőtt az édesanyja hordta. Lemaradtak a kis lány lá
báról, mikor két őrjöngő gyorsasággal vágtató kocsi elől 
átsietett a másik sorra. Az egyik papucs úgy eltünt, hogy 
rá nem lelt többé, a másikat pedig fölkapta egy fiú s 
fogadkozott, hogy majd bölcsőnek használja, ha valamikor 
gyermekei lesznek.

így hát a kis leány mezítláb rótta az utcát s apró 
lábacskái vörösek meg kékek voltak már a hidegtől. 
Kopott kötényében egy csomó gyújtót vitt, egy paklit pedig 
a kezében tartott. Egész áldott nap egy szál gyújtót sem 
adott el s egy fillér alamizsnát sem kapott. Éhesen és 
dideregve vánszorgott tovább a szegény gyermek s erőt
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vett rajta a félelem és csüggedés. A hópelyhek belepték 
hosszú szőke haját, amely szép fürtösen omlott a nyakára, 
de neki ugyan eszébe sem jutott, hogy milyen szép ékszert 
hord a hajában. Minden ablak ragyogó fényben úszott 
és minden utcára kiáradt a finom libasült illata. Hiszen 
Sylvester-est és a kis leány egyre csak erre gondolt.

Lekuporodott egy sarokba, ahol két épület összeért, 
amelyek közül az egyik jobban beszögelett az utcába. 
Apró lábacskáit maga alá húzta, de csak annál jobban 
didergett s hazamenni mégsem mert, hiszen egyetlen 
skatulya gyújtót sem adott el s egy árva fillért sem ke
resett. Az apja bizonyosan elverte volna, meg aztán oda
haza is hideg volt ; a puszta tető volt a fejük fölött s 
besüvített a metsző szél, ámbár a nagyobb hasadékokat 
betömték szalmával meg ronggyal. Oh, milyen jót tenne 
vele egy kénesgyújtó ! Ha volna bátorsága, kivenne egyet 
a skatulyából, végighúzná a falon s melengethetné az 
ujjait. A kis lány végül is kihúzott egy szál gyújtót. Recss ! 
— szikrát hányt és meggyuladt. A kénesgyújtó meleg, 
világos lánggal égett, mint egy kis gyertya. Olyan csudá
latos volt a fénye : a kis leánynak úgy rémlett, hogy egy 
nagy rézveretű és rézdíszítésű vaskályha előtt ül ; a tűz 
olyan vígan égett s olyan jóleső volt a melege ! A kicsike 
már kinyújtotta a lábait, hogy azokat is melengesse — 
ekkor kialudt a láng. A kályha eltűnt s a kis leány ott 
ült egy kiégett gyújtóvéggel a kezében.

Végighúzott a falon egy másikat, az is meggyuladt, 
világított s azon a helyen, ahova rávetődött a fénye, a 
faL olyan átlátszó lett, mintegy fátyol. A kis leány egye
nesen beláthatott a szobába, látta a megterített asztalt, a 
vakítóan fehér asztalneműt, a finom porcelánedényeket 
s milyen fölségesen párolgott az almával és szilvával 
töltött liba. És ami még fölségesebb volt, a liba kiugrott 
a tálból s villával, késsel a hátában bukdácsolt a padlón 
s egyenesen a szegény kis leány felé tartott.

12*
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A kénesgyújtó kilobbant és csak a vastag, hideg 
fal látszott.

Másikat gyújtott.
A kis leány most remek karácsonyfa alatt ült ; na

gyobb volt és sokkal díszesebb, mint amelyet Szent Ka
rácsony estéjén látott a gazdag kereskedőnél az üveg 
ajtón keresztül. Ezer meg ezer gyertyácska égett a zöld 
gályákon és tarka képek néztek le reája, szakasztott 
olyanok, aminőket a kirakatokban látott. . . .

Mindakét kezével nyúlt értük felfelé — és a kénes
gyújtó kialudt. A sok-sok karácsonyi gyertya egyre följebb 
és följebb szállott és csak most látta, hogy azok fényes 
ésillagok. Az egyik lehullott és hosszú fénycsíkot írt le 
az égen.

— Most meghal valaki ! — mondotta a kicsike, mert 
öreg nagyanyja, az egyetlen lény, aki jól bánt vele, de 
aki már rég sírjában nyugodott, azt mondta mindig : Ha 
lehull egy csillag, akkor felszáll Istenhez egy lélek.

Megint végighúzott egy gyújtót a falon ; köröskörül 
világosság támadt s ebben a fénykörben ragyogó Világí
tásban állott az öreg nagyanya, szelíd barátságos arccal.

— Nagyanya! —.kiáltotta a kis leány — oh, vigy 
el magaddal ! Tudom, hogy eltűnsz, mihelyest a gyújtó 
kialszik, eltűnsz mint a meleg vaskályha, a pompás liba
sült és a ragyogó, nagy karácsonyfa. Es egyszerre meg
gyújtott minden szál gyújtót, ami még a skatulyában volt ; 
ott akarta marasztalni nagyanyját, és a gyújtók olyan fényt 
árasztottak, hogy nagyobb világosság volt, mint fényes 
nappal. Nagyanyja még sohasem volt ilyen szép és ilyen 
nagy. Karjára vette a kis leányt és fényben és örömben 
emelkedtek följebb, egyre följebb , hideg, éhség, félelem 
elmaradt alattuk — Istennél voltak.

De a ház sarkában a hideg hajnali órán kipirosodott 
arccal ült a kis leány, mosollyal az ajkán — holtan ; 
megfagyott az ó-esztendő utolsó éjtszakáján. Az új esz-
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tendő reggele kis halottat lelt, aki ott ült kénes gyújtóival, 
amelyekből majdnem egy skatulyára való elégett.

— Melegedni akart — mondották az emberek. Sen
ki sem tudta, hogy a kis leány milyen szépet látott és 
milyen fényes újesztendei örömre virradt öreg nagyanyja 
mellett. ____

Nagy méltánylással adózik az irodalom a Nobel- 
díjjal kitüntetett svéd Lagerlöf Zelmának (sz. 1858), akiről 
elismeri, hogy a jelenkor legnagyobb írónője. Regényei : 
(Antikrisztus csodái, Gösta Berling) nemcsak gyönyörköd
tetik, hanem megnyugtatják és fölemelik olvasóit. Leg- 
poétikusabbak azok az elbeszélései, melyekben Krisztus 
és a szentek életének vagy a bibliának egy-egy mozza
natát eleveníti meg (Legendák). Közülük való az alábbi is.

Nazarethben.
(Lagerlöf Zelma Legendáiból).

Egyszer, mikor Jézus még csak öt éves volt, ott ült 
atyja műhelyének küszöbén és azzal foglalkozott, hogy 
egy nagy darab puha agyagból apró kakukmadarakat 
formázzon. Az agyagot a szemközt lakó fazekastól kapta.

Olyan boldog volt, mint soha ezelőtt, mert a vá
rosnegyed valamennyi gyerekétől azt hallotta, hogy a fa
zekas nagyon barátságtalan ember, akit sem könyörgő 
pillantások, sem a behízelgő szavak nem tudnak megin
dítani és így sohasem mert volna kéréssel fordulni hozzá. 
De lám, maga sem tudta megérteni, hogyan történt ! Ott 
állott a lépcsőn és sóvárgó pillantásokkal kisérte a szom
széd munkáját, mikor jött is már feléje a fazekas és ak
kora agyagot ajándékozott neki, hogy abból egy nagy bo- 
roskancsó is kitellett volna.

A szomszédház lépcsőjén Judás ült. Csúnya, vörös
hajú fiú volt, arcán kék foltokkal, ruhája csupa szakadás, 
melyeket az utcagyerekekkel való állandó birkózás és ve-
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rekedés közben szerzett. Ebben a percben azonban egé
szen csendesen viselkedett, nem bosszantott senkit és 
nem is verekedett senkivel, hanem ő is, csakúgy mint 
Jézus, egy darab agyaggal foglalatoskodott.

Ezt természetesen nem tudta egyedül beszerezni, 
hiszen alig merészelt a fazekas előtt mutatkozni, ki ál
landóan haragudott Judásra, mert az kövekkel dobálta az 
ő törékeny portékáját. A fazekas legszívesebben bottal 
kergette volna el Judásl, de Jézus volt az, aki agyagját 
megosztotta vele.

A készengyurt kakukokat a gyerekek félkörbe rak
ták maguk mellé. Ezek a kakukok is csak ugyanolya
nok voltak, mint a többi agyagkakukok. A lábak helyén egy 
nagy kerek gombóc, a farkuk egészen kicsi, nyakuk nem 
volt és a szárnyuk sem olyan, mint az igazi szárnyak.

De azért mégis nagy volt a különbség a két fiú 
munkája között.

Judás madarai ferdék voltak, úgyhogy egyensúlyt 
vesztve, folyton felborultak, és bármilyen nagyon is ipar
kodott kicsiny, kemény ujjaival csinos kis alakot adni 
nekik, bizony ez sehogyan sem sikerült. Lopva át-átpis- 
lantott Jézus felé, hogy lássa, az miként készíti madarait, 
melyek olyan sírnák és arányosak voltak, mint a Tábor
hegy erdeiben levő tölgyfalevelek.

Minél több madárral készült el Jézus, annál boldo
gabb volt. Egyiket szebbnek találta a másiknál és vala
mennyit büszkén és szeretettel szemlélte. Ezek lesznek 
az ő játszótársai, az ő kis testvérkéi, kik vele együtt al
szanak majd ágyacskájában, hogy őt szórakoztassák és 
dalokat daloljanak neki édesanyja távollétében.

Sohasem érezte magát olyan gazdagnak, mint most, 
és azt hitte, hogy ezután már soha többé nem lehet ma
gányos, elhagyatott.

A hosszúra nőtt vízhordóember meggörnyedve ment 
előre, hátán cipelve nehéz a vizestömlőket, és közvetlenül
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mögötte egy szamár hátán himbálódzva ült a zöldség
árus a két nagy üres fűzfák ?sár között,

A vízhordó ember rátette kezét Jézus fejére és kis 
madarairól kezdett vele beszélni. És Jézus elmesélte neki, 
hogy neveket adott a madarainak, meg hogy azok éne
kelni is tudnak. Idegen országokból repültek ide hozzá 
és olyat mesélnek neki, amiről csak ő meg a madarai 
tudnak. És Jézus olyan érdekeseket mesélt, hogy a víz
hordó ember meg a zöldséges egy jó darab ideig nem 
is gondoltak arra, hogy munkájukat tovább folytassák, 
hanem az ő szavaira figyeltek.

Mikor tovább akartak menni, Jézus Judásra mu
tatott :

— Nézzétek, milyen szép madarakat csinált Judás !
A zöldséges jólelkű ember volt, megállította szama

rát és megkérdezte Judást, vájjon az ő madarainak is 
van-e nevük, meg hogy tudnak-e énekelni ?

De Judás mit sem tudott erről. Csökönyösen hallga
tott és nem emelte fel szemét a munkáról, úgyhogy a 
zöldségkereskedő bosszúsan taposott az egyik agyagka- 
kukra és aztán tovább ügetett.

És így telt el a délután. A nap lenyugvóban volt és 
fénye keresztülhatolt a római sassal díszített, alacsony 
városkapun, mely az utca végében állott.

Ez a napsugár, melyet a búcsúzó nap küldött, egé
szen rózsaszínű volt. S mintha vérrel volna keverve, szí
néből mindennek adott, ami útjába került, míg a kes
keny utcán keresztül remegett. Megfestette a fazekas kan- 
csóját csakúgy, mint a deszkát, mely az ács fűrésze alatt 
recsegett és a fehér fátyolt, mely Mária arcát bekeretezte.

De legszebben azokban a kis pocsolyákban csillo
gott, melyek a nagy, egyenlőtlen kövek között gyűltek 
össze az utcán. És Jézus hirtelen beledugta kis kézét 
abba a tócsába, mely legközelebb volt hozzá.

Az jutott eszébe, hogy az ő kis szürke madárkáit is
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megfestené a ragyogó napsugárral, mely a víznek, a ház
falaknak, igen, mindennek itt körös-körül, olyan gyönyörű 
színt kölcsönöz.

De a napsugarat mulattatta, hogy úgy engedje ma
gából a színt, mint valamilyen festékdobozból és mikor 
Jézus a kicsiny agyagmadarakat megkente vele, a szín 
ott maradt a madárkákon és gyémántos fénnyel borította 
őket fejüktől egészen a farkukig.

Judás — ki időről-időre lopva átpillantott Jézushoz, 
hogy lássa, vájjon amaz több és szebb madarakat ké
szít e, mint ő, — felsíkoltott a gyönyörűségtől, mikor ész
revette, hogy Jézus az ő agyagkakukjait megfesti a nap
sugárral, melyet az utca tócsájából szed fel.

És ekkor Judás is belemártotta kicsiny kezét a csil
logó vízbe, és azon iparkodott, hogy a napsugarat meg
szerezze.

De a napsugár nem engedte magát megfogni. Kicsú
szott ujjai közül és bármilyen, ügyesen kapott is utána, 
hogy megkerítse, újból és újból kisíklott kezéből és nem 
tudott szegény madarainak egy csepp színt sem szerezni.

— Várj Judás, — kiáltotta Jézus — majd én oda
megyek és megfestem a te madaraidat is.

— Nem, — mondta Judás. — Nem kell ! Nem aka
rom, hogy hozzájuk érj! Csak maradjanak meg olyanoknak, 
mint amilyenek, jók lesznek így is.

Felkelt, összehúzta szemöldökét és összeszorította 
ajkait. Aztán széles lábával rátaposott a madarakra, 
egyikre a másik után.

Mikor már minden kis madarát megsemmisítette, 
odament Jézushoz, ki épen a madarait dédelgette, me
lyek úgy fénylettek, mint a drágakövek.

Judás egy darab ideig némán nézte ezeket a csil
logó jószágokat, aztán felemelte lábát és széttaposott 
egyet közülük.

Mikor elhúzta lábát és látta, hogy a kis madár
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szürke agyagcsomóvá változott, olyan megkönnyebbülést 
érzett, hogy hangosan felkacagott, aztán újból nekiké
szült, hogy még egyet eltaposson.

— Judás ! — kiáltotta Jézus. — Mit csinálsz ? Hát 
nem tudod, hogy élnek és énekelni is tudnak ?

De Judás csak nevetett és még egy madarat szétta
posott.

Jézus körülnézett, hogy segítséget keressen. Judás 
nagy volt és erős és Jézus nem bírt volna vele. Édes
anyját kereste a tekintetével. Az ugyan nem volt nagyon 
messze, de amíg eléri őt, Judás széjjel tudja taposni va
lamennyi madárkáját.

Szemei megteltek könnyel. Judás már négy mada
rat taposott széjjel, úgyhogy össze-vissza csak 3 maradt.

Kis kezecskéivel tapsolt egyet, hogy életre keltse 
őket és igy kiáltott :

— Repüljetek ! Repüljetek !
Ekkor a három kis madár meglibegtette a szárnyát 

és remegő szárnycsattogással felrepült a háztető pere
mére, ahol aztán biztonságban voltak.

Mikor Judás látta, hogy a madarak Jézus szavára 
szárnyat bontottak és elrepültek, keserves zokogásra fakadt.

Osszeborzolta a haját, mint ahogy azt az öregeknél 
látta, kik nagy gondban vannak és nehéz bánatot cipel
nek, aztán odaborult Jézus lábai elé.

És ott maradt előtte a földön, a porban henteregve. 
Csókolta a lábát és könyörgött, hogy Jézus tapossa őt 
széjjel, mint ahogy ő az agyagmadarakat taposta szét.

Mert Judás szerette Jézust, csodálta és imádta őt 
és gyűlölte is egyben.

De Mária, ki az egész idő alatt figyelte a gyerekek 
játékát, odajött, felemelte Judást, ölébe vette és dédel
gette.

— Te szegény gyermek! — mondta neki. — Nem 
is tudod, hogy olyan dologgal próbálkoztál, mi senkinek



sem sikerülhet. Soha többé ne jusson ilyesmi az eszedbe, 
ha csak nem akarsz a világ legszerencsétlenebb embere 
lenni ! Mert hát hogy járhatna közülünk az, aki meg- 

, próbálkozna Vele versenyezni, Vele, aki a napsugárral 
fest és a holt agyagba bele tudja lehelni az életet ?

Jó hírnevet szerzett a lengyel irodalomnak Sienkie- 
wicz Henrik (1846—1917). Több szép képet festett a len
gyel dicsőségről és a lengyel nyomorúságról (Tűzzel vas
sal, Vízözön, Volodijovszki). Legnagyobb hatást azonban 
a nemes erkölcsi tartalmú Quo Vadis-ával ért el. E re
gény, melynek cselekménye Neró császár korában ját
szódik, meghordozta Sienkiewicz nevét minden országban. 
Két világ van szembe állítva benne : a korhadt pogány 
és az ifjú erejű keresztény világ, mely elindul lelket hó
dító útjára.

Quo vadis?

Vinicius fiatal római harcos, konzuláris család sarja, 
Aulus Platius hadvezér házában meglátja és hevesen 
megszereti a fejedelmi vérből származó Callinát, akit 
Lygiának is hívnak, minthogy a lygiaiak adták Rómának 
kezesül. Az ifjú szerelmi kalandját elősegíti nagybátyja, 
Petronius, aki Neró császár kedvence s körülötte a ma
gister elegantiarum szerepét viszi. Kérésére Neró palotá
jába viteti a lányt s önnön akarja elrabolni Vinicius. Ly- 
gia azonban titkos hitsorsosaiban, a keresztényekben, 
pártfogókra talál. Ezek kiszabadítják a gyalog hintóból, 
amelyen Viniciushoz viszik, s elrejtik. Nagyon soká tart, 
míg Vinicius egy görög szemfényvesztő, a zsaroló Chiton 
segítségével ráakad Lygiára Suburában. Felbéreli Crotont, 
Róma legfélelmetesebb gladiátorát, hogy rabolja el a lányt. 
De pórul járnak, mert a lány honfitársa, Ursus, aki ép 
oly csodálatos erejű, mint Croton, ezt leüti, Viniciust pe
dig súlyosan megsebesíti.
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Az ifjú ott marad a keresztény házban. Bár magá
val tehetetlen, nem vesznek rajta bosszút s a leány is 
egy bánatos angyal békéjével és részvétével ápolja. Ek- 
közben lassú, de áldásos átalakuláson megy keresztül : 
féktelen szenvedélye lecsillapul, lénye folyton nemesedik, 
bár a keresztény tan idegen római szellemének. Már bi
zonyos Lygia szerelméről, amikor Neró antiumi udvarába 
szólítja. Itt hallja a szörnyű hírt, hogy Róma lángokban 
áll. Rossz sejtelmektől űzve, lóhalálban vágtat az örök 
városba. Látja a tűz borzasztó pusztítását, az elham
vasztott Suburát s nem leli szerelmesét. A fájdalomtól és 
kétségbeeséstől megtörve ráakad Lygiára, de rögtön 
újabb szerencsétlenség sújtja. Neró, hogy önmagáról el
hárítsa a gyújtogatás gyanúját, a keresztényekre fogja a 
bűntettet s kiadja a parancsot üldözésükre. A sok ezer 
vértanúval együtt Lygia is az arénába kerül. Vinicius és 
Petronius szabadítási kísérletei hiábavalók. Lygiát vad 
bölény nyakára kötözve hurcolják a nézőtérre s Ursus- 
nak puszta kézzel kell felvennie a vadállattal az ember
fölötti harcot. S megtörténik a csoda ! Ursus végső erő
feszítéssel nyakát szegi a szörnyetegnek s a testi erő 
bravúrjai iránt fogékony tömeg kegyelmet követel az óriás 
és Lygia számára. Neró nem mer ellenkezni. A szerel
mesek végre egyesülnek, Siciliába menekülnek s ott hall
ják később a bestiális cézár végét.

A román regényirodalom a múlt század dereka óta 
virágzik. Nicolae Filimon (1819—1865) az, ki megalapítja 
a román regényt. — Tehetséges művelője Duiliu Zamfi- 
rescu (1858—1922), kinek regényei a román regényiroda
lom legjavához tartoznak. — Jón Slavici (sz. 1848) az 
első nevezetes erdélyi származású próza író, ki novellái
ban az erdélyi földművelő román nép mindennapi életét 
meleg szeretettel rajzolja. — Napjaink román prózájának 
legnagyobb mestere Mihail Sadoveanu (sz. 1880), kinek 
több kötetét a román tud. Akadémia kitüntette. — Ugyan
csak napjainkban a próza kiváló művelője az erdélyi
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Jon Agârbiceanu (sz. 1881), az erdélyi román falvak éle
tének színes festője. — Emil Cárleanu (1878—1914) a 
modern román irodalom egyik legjobb írója, több kötetre 
menő novella és rajz szerkesztője. — I. Al. Brátescu- 
Voineçti (1868) a legfinomabb román lélektani novellák 
szerzője.

Az őzike.
Irta : Emil Gárleanu.

Az anyaföld selymes prémjén, az üde mohán fek- 
' szik az őzike kis gidója mellett. A gidócska anyja hátára 

tette a fejét, bársonyos, finom-nedves orrocskáját s be
hunyt szemekkel élvezi a becézgető anyai szeretetet. Az 
őzike szeretettel nyalogatja kicsinyét s vékony, puha nyel
vével gyöngéden simítja le selymes szőrét. Igaz anyai 
szeretettel néz rá s szünös-szűntelen üldözött lelkében 
mélységes szánalom bontogatja csiráit e törékeny, gyönge 
kis teremtmény iránt, amely tőle kapta az élet szikráját, 
amelynek az ő teje a mindennapi tápláléka. De most és 
épen ma, meg kell válnia gidócskájától, mert már rég el 
kellett volna választania emlőitől. S ahogy fájdalom-ár
nyas szemeivel kicsikéjét nézi, kebeléből bánatos hang 
szakad fel ; a gidócska hirtelen tágra nyitja okos szemeit. 
Az őzike, mintha nekibátorodott volna, hirtelen felugrik s 
megindul a távolból átszürkülő kopár sziklacsúcsok felé ; 
ezek között akarja elhagyni gidácskáját. Ott'fenn egyaránt 
védve lesz a gonosz farkas meg az ügyes vadász ellen 
is, mert ott a mélységek fölé meredező sziklaéleken csak 
ők járhatnak bátorságosan. Ott olyan biztonságban lesz, 
mintha csak mellette lenne. Odáig azonban veszélyes 
helyeken kell átmenniök. Hogy gidácskája erejét kipró
bálja, karcsú lábait villámgyors vágtatásra s merész ug
rásokra szárnyalja. S a gidácska mindenütt derekasan 
követi; csak néha-néha torpan meg egy-egy szédítő ug-
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rás éíőtt, mintha az ásító szakadékot szagolná, aztán 
nyílsebesen ível át fölötte s vidám bégetéssel röpül tova 
pajzán örömében folyondár-karcsú lábacskáin.

Most egy erdős lankán kell leereszkedniök, hogy 
aztán újra a kopár sziklák felé emelkedjék útjuk. Az 
őzike abbanhagyja a futást; lassan, óvatosan lépdel. Az 
erdő szélén még egy-egy tisztáson haladnak át, beljebb 
egyre sötétebb a lombsátor ; így érnek be az erdő ho
mályos szívébe. Sokáig haladtak itt, míg egy tisztásra ér
tek. A gidócska vidám szökeléssel kerül anyja elé. De 
ebben a pillanatban megáll az őzike s rosszat sejtve 
szaglászni kezd. Vele szemben, egy fenyő alól falánk 
farkasszemek villogtak elő! Csak egy ugrás s széttépi a 
gidácskát! Ekkor az őzike olyan fájdalmas, szívettépő 
bőgést hallat, amilyent még soha nem hallatott s egy len
dületes ugrással a tisztás közepére veti magát. A farkas 
látva, hogy nagyobb zsákmánya akadt, megfeledkezik a 
gidácskáról s az őzikére rohan. A gyilkos vad kegyetlen 
karmai közt, patakzó vérében a földön vergődve is gi- 
dácskája felé fordítja fejét. S csak akkor érzi a fájdalmat, 
mikor megrémült gidácskája eltűnik az erdő mélyén : 
utána néző szemeit csak akkor üti meg a halál nedves, 
hideg lehelete ... Dr Bitay Árpád fordítása

A fülemile.
Irta : J. Al. Brátescu Voine§ti.

— Mi az, Gyuri bátyám, miért vagy olyan levert?
— Ugyan, oh hagyjuk !
— Nemde valami bánt, mi történt?
— Nagyon hitvány dolog . . . Hogy is kezdjem . . . 

Tudod, hogy a malomárok ott folyik el az udvarunk vé
génél, s hogy üres óráimban ott szoktam horgászni. Van 
ott a lépcsőtől balra (mert az alkalmas fürdőhelyhez, azt 
is csináltattam) egy mélyebb hely, ahová esténkint be



dobok egy-egy darab máiét, egy-egy marék főtt búzát, 
csalétkül a halaknak. Néha, mikor nagy a víz, főleg így 
tavasszal, kerül is valami horogra, nem, Istentudja mi
csoda nagy halak, de mégis. Gyakran még nagyobbacska 
hal is, mint egy-egy asztali kés. Na, de hisz te nem vagy 
halász-ember, sohasem horgásztál . . . Oh, az nagyon 
kedves dolog. Ott meg nálam épen szép : jó árnyékos, 
hűs hely s a víz olyan tisztán folyik a barkás, bolyhos 
fűzek között. Gyere csak el egyszer, majd meglátod. 
Most ugyan olyan rendszerű horgaim is vannak, hogy 
egy kéznyomással bottá alakíthatók át, de otthon a ma
lomárokban nem ezeket használom, mert igen hosszúak. 
Hanem ehelyett vágok egy mogyoró vesszőt, teszek rá 
fonalat, ólmot, horgot s kész ; mikor pedig eljövök onnan, 
felsodrom a fonalat a vesszőre s bedugom egy fűzfa 
bokorba. Oda a csalitba, meg füzesbe járnak a fülemilék 
s egész éjjel énekelnek . . .

Nagyon sokszor, mikor csendesen horgászom, egész 
közel jönnek hozzám, akár meg is foghatnám őket, mintha 
vakok volnának ; hangyatojást és gilisztát keresnek. Mi 
is van ma ? Csütörtök. Tegnapelőtt, kedden este, hozzánk 
jött Delescu százados a feleségével s kiültünk a tornácra, 
hogy jobban halljuk a fülemile-versenyt. Nemcsak egy, 
de tíz, tizenöt is énekelt : csak úgy zengett, csengett a 
környék, a csalit.

A hojd ezüstös fénye csaknem nappali világosságot 
árasztott, a borostyán meg átható illatban fürdőit. Gyö
nyörű esténk volt . . . kérdezd csak meg tőlük. Különösen 
egy fülemile énekelt nagyon szépen, épen az én kertem
ben, egy sűrű bokorban. Uram Isten, milyen szépen ! 
Ahányszor csak újra kezdte, mindig más és másképen 
énekelt.

A kapitány felesége ceruzát vett elő, hogy lejegyezze 
e csodás hangokat. Néha ezt hallottam : fi, fi, fi, tita, tita ! 
tyian, chien, chiun, klings !. . . Mikor bevégezett egy-egy
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trilla-áradatot, az ember szinte megtapsolta, mint egy 
primadonnát. A csalitból meg felelgettek neki a többiek. 
Sohasem felejtem el, milyen szép esténk volt.

És felvetettük azt a kérdést : ha csakugyan igaz, 
hogy a föld minden állatja egyetlen őstől származik s 
hogy csak a körülmények kényszerítő hatása alatt fejlőd
tek más és más irányban, hát akkor ugyan micsoda 
kényszer volt az, amely a fülemilét erre a szép énekre 
vitte s aminek a hatása aíatt a fürj úgy berreg, mint a 
zsebóra, felhúzáskor? Igazán nagy titok! Éjféltájban ven
dégeink eltávoztak. A századosné, miután tőlünk elbúcsú
zott, még a csalit felé fordult s csókot dobva oda kiáltott: 
„Viszontlátásra holnap este, szivecském!“

Tegnap este is eljöttek. A csalitban azonban nem 
zengett a mi fülemilénk. A patakon túl több is énekelt, 
a mienk azonban nem sehol. Még arra gondoltunk, hogy 
talán megtalálta a párját s vele van valahol a csalit 
mélyén s figyelni kezdtünk, hátha megismerjük a hang
járól. De hiába ; vagy igen távol volt, vagy egyáltalán 
nem énekelt. Az azonban bizonyos, hogy hiányzott egy 
hang, mert egyik sem hallotta : klings, klings. Ezt az egyet 
nem hallottuk s halld csak, miért. . Ma reggel nem volt 
dolgom s lementem a patakhoz. Az este ott hagytam a 
horgomat egy bokorban s azt kerestem. Először nem 
akadtam rá s még azt hittem, hogy ellopták. Mikor aztán 
jobban körültekintettem, kissé odább rá is leltem.

Lehajoltam, hogy felemeljem ; a fonal le volt bontva 
róla s rácsavarodott egy bokorra. Megindultam a fonal 
mellett s mit kellett látnom ! Mintha most is hasogatnák 
a szívemet ... A gilisztát rajta hagytam a horgon s a 
szegény kis fülemile horgostól elnyelte !... Szegényke, 
mennyit kínlódhatott ! Akkor már élettelenül feküdt, szét
bontott szárnyakkal, két fekete-korall szemecskéjét meg 
ellepték a hangyák ! Szavamra mondom, vannak ilyen 
ostoba esetek, melyek megzavarják az ember eszét, meg-



rendítik a hitét . . . Oh, képzeld csak el, meghalt : befuró- 
dott a gyilkos horog abba a kis torokba, amelyből csak 
úgy áradtak a felséges hangok ! Látod, így háláltam én 
meg az ártatlan kis madárnak, hogy gyönyörű énekével 
elbűvölt ! Mikor rágondolok, majd elvesztem az eszem ! 
Oh azok a szép fekete szemecskék, hogy belepték őket 
a hangyák. Dr- Bitay Árpád fordítása.

B) A magyar irodalom nevezetes regényei 
és regényírói.

A magyar regényirodalom közel száz éves múltra 
tekint vissza. Fejlődése közben erős kapcsolatot tartott 
fenn a külföldi nagy regényirodalmakkal s ezeknek jóté
kony befolyása alatt lassanként európai színvonalra 
emelkedett.

Nálunk korábban kifejlődik a novella, mint a regény. 
Az első eredeti művészi novellát még a XVIII. század 
végén a fiatalon elhunyt, nagy műveltségű Kármán József 
(1769—1795) írja (1794). Fanni hagyományai a címe ennek 
s arról szól, hogy az ábrándos lelkű Fanni beleszeret egy 
ifjúba, de atyja útjában áll boldogságuknak. Erre az ifjú 
távozik, Fanni pedig bánatában çlhervad. Látszik róla, 
hogy a XVIII. század szentimentális levegőjében fogant 
Werther-utánzat. Lélekrajz és stílus szempontjából jelentős.

Sokat köszön a novellaírás Kisfaludy Károly-nak 
(1788—1830), a „magyar vígjáték atyjáénak. Víg elbeszé
lései sokáig mintaképül szolgáltak s mai is megnevettet
nek. A napló formában írt Tollagi Jónás-ban egy tapasz
talatlan fiatal ember mulatságos kalandjait olvassuk.

Bizonyos előzmények után a magyar regényt a múlt 
század harmincas éveiben az erdélyi származású Jósika 
Miklós báró (1794—1855) teremti meg. Hírnevét első 
regényével, Abafi~va\ (1836), szerezte. Walter Scott hatása 
alatt szívesen keresett tárgyat Erdély és a magyar nemzet 
múltjában (Az utolsó Báthori, A nagyszebeni királybíró, 
A csehek Magyarországon stb.). Megismerhetjük regényei
ből a régi erdélyi magyar udvarházak életét, a fejedelmi 
udvarok szokásait s a múlt idők embereinek életmódját.
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Olvasva regényeit, feltűnik, hogy sem a cselekménye, sem 
a nyelve nem gördül olyan símán, mint egy mai írónál. 
De nem szabad elfeledni, hogy úttörő volt a regényírás 
terén. Abafí-ban arra oktat, hogy az erős akarat mindenen 
győzedelmeskedik.

Abafi.

Abafi előkelő erdélyi családból származott, de korán 
árvaságra jutva, rossz társaságba kerül ; dorbézolással 
tékozolja ifjúságát s nemes hajlamai már-már elsorvad
nak szívében. A véletlen egy eltévedt gyermeket hoz út
jába, akit visszaad anyjának ; e jótett kellemes érzést 
kelt benne s arra készteti, hogy tovább is törődjék a 
gyermek sorsával. Élete, gondolkozása így új irányt vesz ; 
előmozdítja ezt újabb elhatározása, hogy a korhely 
környezetet kerülni fogja ; tanul, derék emberek társaságát 
keresi. Művelt, nemeslelkü rokona, Gyulafi özvegye, 
Mikola Margit is nagy hatással van rá, — úgyhogy Abafi 
gyökeresen átalakul. Részt vesz a közügyekben, a nemes 
ügyet bátran védi a fejedelemmel, Báthori Zsigmonddal 
szemben is, úgyhogy az általános figyelem feléje fordul s 
mindenki elismeri, hogy Abafi immár Erdély legderekabb 
daliája. Ekkor egy éjtszaka orgyilkosok támadnak rá : e 
jelenetnek tanúja a szelídlelkü, bájos leány, Csáky Gizella, 
Mikola Margit rokona. Gizellát a támadás annyira meg
rémíti, hogy nagy betegségbe esik ; lázában elárulja szíve 
féltett titkát, hogy szereti Abafit. Mikor ezt megtudja 
ápolója, Margit, ki szintén szereti Abafit, nagy lelki küz
delem után elhatározza, hogy lemond szerelméről s 
boldoggá teszi Gizellát. Az akaraterőnek Abafi mellett e 
nemesen kigondolt hölgy nyújtja a szép példáját. Abafi is
mét és ismét kitünteti magát a lovagjátékban, a harcban, 
nemes cselekedetek művelésével ; most a fejedelem ifjú
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szép neje ihleti, akit azonban Mikola Margit beavat Csáky 
Gizella titkába, A fejed elemasszony kívánságára Abati 
nőül veszi Gizellát s csak most tudja meg, mily kincset 
nyert e szép, nemeslelkü hölgyben : megtalálta élete 
boldogságát.

Második nagy regényírónk Eötvös József báró. Mélyen 
járó gondolatoktól súlyosak a regényei. Azt tartotta, hogy 
a regénynek akkor van értéke, ha nem csupán gyönyör
ködtet, hanem használ is. Ezért nemes célzatot (tendenciát) 
rejtett beléjük. — Leghíresebb regénye a szentimentális 
hangulatú Karthauzi. Benne .a szeretetre, az ideális életre 
tanít s azt hirdeti, hogy csak az önzőnek nincs vigaszta
lása a földön. A falu jegyzőjé-ben a régi vármegyei rend
szer avultságát mutatja be, a Magyarország 1514-ben c. 
történeti regényében pedig a Dózsa-féle parasztlázadást a 
maga szörnyűségében azért rajzolja, hogy a jobbágyság 
felszabadítására intse nemzetét. Eötvös minden regénye 
egy-egy jótett volt.

Jósikával és Eötvössel egy időben írta regényeit az 
erdélyi fejedelmi csajádból származó Kemény Zsigmond 
báró (1814—1875). Ö írta a legművészibb magyar regé
nyeket. Mint Jósika, ő is Erdély történeti múltjából merített 
tárgyat (Gyulai Pál, Rajongók, Özvegy és leánya. Zord 
idő). Megelevenedik bennük a Báthoriak és a Rákócziak 
kora. Csodálatos művészi szeme volt : rendkívül mélyen 
belelátott az emberi szívekbe és az elmúlt idők leikébe. 
Regényei igen szomorúak s nagy elmélyedést kívánó nehéz 
olvasmányok.

Zord idő.
Erdélyben, Dobokamegye egy csöndes várában hét

köznapi nyugalomban éldegél a két Deák-testvér : István 
és Dániel. El-elpoharazgatnak, különösen ha vendég akad, 
emlegetik a haza szomorú sorsát s büszkélkednek nagy 
rokonukkal, Werbőczivel. Mindkettőnek szemefénye a 
galambszívű szép Dóra, Dániel leánya, aki most fejlik 
leánnyá, most ébred szíve is szerelemre a nemeslelkü,
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daliás Komjáti Elemér iránt, akitől énekelni és citerázni 
tanul. Elemér előkelő származású ifjú ugyan, de török 
rabságba került, ahonnan épen Werbőczi váltotta ki s 
most helyzete alig több a vándor lantosénál. A két ifjú 
lélek szerelmét gyanakodva sejti Dorka, Deákék házve
zető asszonya, aki irtózatos múlt emlékeit hordozza öröm
től fosztott szívében. Nagyon előkelő családból szárma
zott, de borzasztó csapások érték, ellenségei mindenéből 
kifosztották s szeretteit iszonyú kínzások között végezték 
ki. Csak egy öccse maradt, Barnabás, akit az emberek 
gyűlöletében, bosszúra nevelt, hogy valamikor megtorolja 
mindazt az embereken, amit ellene vétkeztek. Ez a Bar
nabás a szomszédos klastrombán nevelkedik, de unja az 
örökös betűrajzolást ; lelkében már is ébredeznek a ször
nyeteg indulatok. Ugyanő tanította a bájos Dórát írni, 
olvasni, és szemet is vetett rá.

Hírnök jön Budáról, hogy Ferdinánd serege szoron
gatja Buda várát s mindenki, aki fegyvert foghat, indul
jon föl a gyermekkirály védelmére. A Deák-testvérek öre
gek, nem mehetnek ; maguk helyett nagy titokban, hogy 
Dorka semmit se tudjon a dologról, Barnabást küldik el, 
ami azért is ajánlatos, mert nincs Ínyükre Barnabás vi
selkedése Dórával szemben. Dorka pedig ugyancsak titok
ban Elemért veszi rá, hogy szálljon táborba, — ő is abban 
a hitben távolítja el Elemért, hogy meg fogja akadályozni 
azokat a bonyodalmakat, melyeket Dóra és Elemér sze
relme a családra hozhat. Elemér nehéz szívvel indul, de 
az a reménység kecsegteti, hogy kitüntetheti magát és 
így annál érdemesebb lesz Dóra kezére.

Elemér és Barnabás útjokban találkoznak, sőt össze 
is koccannak épen Dóra miatt. Utjok azonban továbbra is 
összehozza őket s bár képzelni sem lehetne két ellenté
tesebb jellemű embert, megbékülnek. Elemér szerencsétlen 
sorsa miatt szánja Barnabást, megoltalmazza, sőt való
sággal szövetséget köt vele : összetartanak, együtt emel- 
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kednek, vagy együtt buknak, de egymást el nem 
hagyják.

Buda ekkor már Szolimán kezében van. Izabella 
királyné és tanácsosai, Martinuzzi, Werbőczi, s a többiek 
a legnagyobb aggodalommal nézik az események fejlődé
sét ; a nehéz viszonyok között a magyarság valósággal el
veszti fejét. Alig,veszik észre, a török az úr mindenfelé, 
ő rendelkezik a királyné sorsáról s a tanácsosokéról egy
aránt. E zűrzavaros helyzetben Budán török fogságba 
kerül Elemér és Barnabás is. Mikor Werbőczi értesül 
Elemér sorsáról, kiváltja s Elemér kértére kész ezt Bar
nabással is megtenni, de rögtön nem teheti meg. Mi
kor Elemér egyedül hagyja el a börtönt, bár azzal a 
szándékkal, hogy minél előbb visszatér Barnabásért, ez 
Elemér távozását fogadása megszegésének tekinti s bizo
nyítva látja, hogy őt valóban mindenki megcsalja. Török
nek áll, bosszút esküdve a keresztények és Elemér ellen 
is. Ez hiába jön vissza érte, ekkor már eltűnt s nem 
tudja sehol megtalálni.

Deákék értesülnek Elemér fogságáról s Dániel Dó
rával és Dorkával Budára jön kiszabadítására. Elemér 
ekkor már szabad s Werbőczi jobbkeze ; elébe megy 
szeretteinek, az ifjú pár végtelenül boldog. Dániel öröm
mel írja haza Istvánnak, hogy vőlegénnyel fognak haza
térni.

A budai basa azonban gyanús szemmel nézi Wer- 
bőczinek, a törökké lett tartomány főbirájának és Ele
mérnek viselkedését és semmi eszköztől sem riad vissza, 
hogy megbuktassa őket. Egy alkalommal, mikor Wer
bőczi törvénykezésre megy Elemér kíséretében, a Barna
básból lett Hamza bég megtámadja őket s Elemért lefe
jezi. Ennek tanúja lesz Dorka, aki megátkozza Barna
bást, aztán eliporják őt is a törökök. Werbőczi elégtétel
képen Barnabás fejét kéri, amelyet meg is kap ; őt viszont 
a basa mérgezteti meg. Deák Dániel a borzalmak követ-
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keztében hal meg; még boldog az otthon levő beteges 
István, mert abban a hiszemben költözik el az élők so
rából, hogy övéit szerencse kiséri. Dóra összezúzott, meg
gyötört szívével egyedül marad, nem találva többé semmi 
örömet az éleiben. Izabella udvarába veszi s részvéttel 
enyhíti fájdalmát.

Termékenységben, a képzelet elevenségében és az 
elbeszélés művészetében senki sem multa felül a magyar 
nép nagy mesemondóját, Jókai Móri (1825—1904). Nevét 
az idegenek is jól ismerik, mert majdnem minden művelt 
nyelvre fordítottak regényeiből. Hatvan éven át írta szebb
nél szebb könyveit, amelyek összegyűjtve 120 terjedel
mes kötetet tesznek ki s még, ma is millió és millió pél
dányban forognak közkézen. Úgy amint együtt vannak: a 
magyar élet és a magyar lélek tükrei, a bámulatos te- ' 
remtő képzelet és az elbeszélő művészet remekei. Az ol
vasást az ő regényein megszerethetjük. Az Egy magyar 
ndbob, Kárpáthy Zoltán, Kőszívű ember fiai. Egy az 
Isten, Régi jó táblabírák, Szegény gazdagok, Mire meg
vénülünk, Az új földesúr, — még ma is párjukat 
ritkító regényei, amelyek már a harmadik nemzedéket 
gyönyörködtetik- Mestere volt a novellának is (A geinai 
leányvásár, A pünkösdi király, Melyikei a kilenc közül ? 
A nagyenyedi két fűzfa, Kedves atyafiak stb.) Jókai min
dig büszkesége lesz a magyar lélek költői teremtő ere
jének.

Az új földesúr.
Ankerschmidt lovag, nyugalmazott osztrák generális, 

a szabadságharcot követő abszolutizmus korában meg
veszi Garamvölgyi Ádám birtokának egy részét, melyet ő 
sógorasszonyának, Corinnának, adott haszonélvezetre. Az 
új földesúr kastélyt épít és megkezdi a gazdálkodást a 
cseh inspektorral s a sok cseh és német munkással. Azon
ban gazdálkodásuk tömérdek bajjal jár, mert nem ismerik 
sem a földet, sem a népet, a magyar földesúrtól pedig 
nem kérnek tanácsot. Kampós, a Garamvölgyi kasznárja,
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egy szegény bujdosót rejteget egy ideig, aki magát Petőfi
nek mondja, de mikor megtudja róla, hogy közönséges 
csaló, kiadja útját, mire az a másik kastélyba állít be 
Bogumil néven, mint lengyel menekült. Itt aztán, hogy 
bosszút álljon, a rebellis Garamvölgyit el akarja áztatni 
Ankerschmidt előtt. Ankerschmidt kisebbik leánya, Eliz, 
német levélben tudósítja Garamvölgyit Bogumil árulkodá- 
sáról. Garamvölgyi azonban olvasatlanul visszaküldi Eliz 
levelét azzal az üzenettel, hogy „nix dájts“. Erre Anker
schmidt átmegy hozzá, hogy a sértő üzenet miatt kérdőre 
vonja. Mikor azonban az öreg úr elmondja, mi mindent 
kellett neki ezekben az időkben elfelejtenie, sok minden egyéb 
között unokaöccsét, Aladárt is, ki tizenkét évre van Kuf- 
steinba zárva, — a tábornok haragja nemes részvétté vál
tozik s elhatározza, hogy Aladárt kiszabadítja. Pestre siet 
Corinnához, ki Aladár jegyese s folyamodványt akar vele 
íratni. Corinna azonban már elhidegült Aladár iránt s a 
tábornok kedvetlenül tér haza. A nevelőnő azzal fogadja, 
hogy a kastélyban is van rebellis : Eliz megtanult magya
rul s magyar folyamodványt írt a fogoly érdekében. E tit
kos rokonérzés megilleti a tábornok szívét, a folyamod
ványt maga viszi Bécsbe s Aladár csakugyan kiszabadul. 
Míg odajárt, idősebb leánya, Hermin, megszökött Bogu- 
millal. Mikor Ankerschmidt megtudja, hogy Bogumil iga
zában Straff, a bécsi kémhivatal tagja, kitagadja leányát, 
aki azonban Eliz segítségével nemsokára mégis haza jön 
meghalni. A rög, mit atyja a sírjára dobott, e naptól kezdve 
a magyar földhöz köti őt testben s lélekben egyaránt. 
Leányát már Erzsikének nevezi, Garamvölgyivel mind job
ban megbarátkozik. Kiárad a Tisza, elönti a kastélyt, a 
veszedelemből Aladár menti meg őket s nagybátyja kas
télyába viszi. Itt Aladár és Erzsiké megszeretik egymást 
s a jó barátokká lett régi meg új földesúr nagy örömére 
egymáséi lesznek.
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Még Jókai nagy népszerűsége mellett is közön
séget tudott hódítani a maga korában Vas Gereben 
(1823—1868). Olvasói ma már nagyon megfogyatkoztak, 
pedig becsületes, színtiszta magyar világ az, mit regényei
ben rajzol (A régi jó idők, Nagy idők, nagy emberek, 
A tekintetes urak, Jurátus élet stb.). Jóízű adomázgatásá- 
val földerít', zamatos magyarságával pedig magunkra esz
méltet.

Az újabb kor magyar regényíróinak sorából három 
ismert név magaslik ki : Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, 
Herczeg Ferenc.

Mikszáth Kálmán (1847—1910) tovább fejlesztette a 
magyar mesemondás művészetét. Sok gyönyörűséget szer
zett néhány regényével (Szent Péter esernyője, Beszterce 
ostroma, Üj Zrinyiász) és számtalan szebbnél szebb no
vellájával és rajzával (A kis csizmák, A kaszát vásárló 
paraszt, Zboró, A lohinai fű, A beszélő köntös, Két kol
dusdiák, Huszár a teknőben, A kis prímás, A tót atyafiak, 
A jó palócok, Prakovszky a siket kovács, A fekete kakas, 
A ló, a bárányka és a nyúl, Németke stb.). Ezekben való
sággal megelevenítette a régi módi nemes urak, városi 
polgárok és falusi emberek alakjait. Olvasni nagy gyönyörű
ség, mert valami lebilincselő, derült, meleg jókedv ömlik 
el írásain, ő a legnagyobb humoristánk.

Szent Péter esernyője.
Glogova felvidéki községben meghalt az öreg pap, s 

helyébe egy ideális lelkű ifjú került, akinek édesanya — 
szegény özvegy tanítóné — Haláp községben jobbléíre 
szenderült, árvául hagyván két éves kis leánygyermekét 
is. A fiatal pap eklézsiája végtelenül nyomorúságos volt ; 
kapott ugyan vagy 500 hold földet, de nem volt benne 
köszönet. Csupa rossz, művelhetetlen hegyoldal és tető 
volt a papi birtok, amelyen annyi sem termett, amennyit 
maga elfogyasztott. Alighogy elfoglalta állomását, beállít 
hozzája Billeghy Máthé uram, a halápi gazda, hozván a 
kis Veronkát, a pap kétéves húgát, akit addig a község 
tartott el. A fiatal lelkész csak most tudta meg anyja halálát
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s mélyen megilletődött. Mivel a gazda szavaira nem igen 
felelt, egy kosárba odatették eléje az alvó gyermeket s 
eltávoztak. Ô pedig, mint mindig, valahányszor lelke tanács
talanul küzdött, átment a templomba s buzgón fohászko
dott Jézusához; csodát kért Istenétől, hogy nagy árvasá
gában ne hagyja el és adjon neki módot a megélhetésre, 
íme itt van most már a gyermek is, akit neki kell felnevel
nie, s ő anyagiakban oly szegény, hogy Isten segítsége 
nélkül még elegendő táplálékot sem tud neki adni.

Ekkor vette csak észre, hogy nagy zivatar keletkezett. 
Hirtelen eszébe jutott a gyermek, akit úgy hagyott ott künn, 
amint a halápiak letették, s most a zivatar teljes erővel 
zuhoghat rája. Odarohant a gyermekhez s látta, hogy egy 
csíkos, piros szövetű esernyő — folt hátán, folt rajta — 
van a kicsike fölé feszítve, amely megvédte a gyermeket 
az esőtől. Csoda történt ! Glogován nincsen esernyője sen
kinek sem. Megfoghatatlan, hogy honnan kerülhetett oda 
a csodálatos és csak hírből ismert szerszám. A babonás 
tót nép körében elterjedt a híre, hogy az égből szállt alá 
s mivel épen Péter-Pál napja volt, sokan készek voltak 
megesküdni, hogy látták, amint Szent Péter — kezében 
az esernyővel — leszállt a gyermekhez s föléje tette a 
tarka jószágot.

Ez az ütött-kopott portéka szerencsét hozott a papra. 
Jézus meghallgatta imádságát s csodát tett. A pap ugyan 
jól tudta, hogy a népből a babona beszél és az egész 
Péter-históriából egy szó sem igaz, de ő isteni beavatko
zást kért s a váratlanul megjelent esernyőben ilyesmit 
sejtett. A nép vakon hitte az esernyő égi eredetét s nem 
sajnálta a pénzt, hogy papja temetéseken, sőt esküvőkön 
is — ha volt eső, ha nem — ezzel a mennyei szerszám
mal jelenjen meg. Az esernyő híre még jobban növekedett, 
mikor egy ilyen esernyős temetésen a halottat leejtették, 
s az felébredt mély álmából. Persze, hogy mindenki 
az eserhyőnek tulajdonította a csodát. A csodatevő esernyő
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hírét meghallották messze földön, sokan járlak a csodájára, 
s ez nemcsak a papnak szerzett gazdagságot, hanem ma
gát Glogovát is jómódhoz juttatta.

Az esernyőnek valódi története sem volt érdektelen. 
A közeli Besztercebányán élt egy Gregorics nevű különc, 
aki idők folytán nagy vagyonát még nagyobbra növelte. 
Ennek volt egy fia. Mint afféle különc, hogy rokonait 
megtréfálja, vagyonának nagy részét utalvány alakjában 
egy ütött-kopott esernyő nyelébe rejtette s ezt az esernyőt 
mindig magával hordta. Utolsó órájában is emlegette eser
nyőjét, ezt hagyván fiára, az ügyvéddé lett Wibra Györgyre.

Gregorics fiának ügyvédi irodája kitünően jövedel
mezett, s gazdája mégsem volt elégedett : lelki békéjét 
egészen feldúlta az a hír, hogy atyja a halálakor át akart 
neki adni egy esernyőt, s az a másik, hogy atyja minden 
vagyonát egy utalványba tette le. Megindult a hajsza az 
esernyő után. Wibra Gyuri felfedezte, hogy a hagyaték 
elárverezésénél Müncz Jónás, a fehér zsidó, vette meg az 
ernyőt két forinton ; de ez meghalt s így az esernyőt az utó
doknál kell keresni. Az ügyvéd ravaszul nyomozott a fehér 
zsidó özvegyénél, de nem ért el eredményt. A rokÖnság 
mégis tudott annyit mondani, hogy a vén zsidó Glogován 
egy gyermek fölé feszített ki egy agyonfoltozott, tarka
barka esernyőt. A nyomok csakugyan idevezetik a kutató 
ügyvédet. Megismerkedik a pappal és bájos húgával, a 
már felserdült Veronkával, de megtudja azt is, hogy a 
szent esernyőnek új, ezüst nyelet csináltattak, a régit pedig 
elégették. így a vagyon elveszett, de Wibra Gyuri meg
békélt a sorssal, mert megszerette a pap húgát, Veronkát, 
s feleségül is vette.

Gárdonyi Géza (1863—1922) érzésben és nyelvben a 
legmagyarabb az utóbbi évtizedek íróinak sorában. Négy 
évtizedig forgatta a tollat, s negyven év alatt majdnem ugyan
annyi kötet könyvvel gazdagította a magyar szépprózát,
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Gyönyörűbbnél gyönyörűbb történetekben mutogatta be a 
magyar élet és a magyar lélek szépségeit s olyan pompás 
szép magyar alakokat mintázott, hogy szinte megeleve
nedve lépnek ki a holt betűsorokból. Aki az olvasásban 
gyönyörűségét leli, az ne mulassza el megismerni Az én 
falum c. kötetét, mely a magyar falu életének poétikus 
rajza, a múltba ringató Egri csillagok c. regényét,mely az 
1552. évi várostromnak s Bornemissza Gergely deák 
életének prózában írt költeménye, A láthatatlan embert, 
mely Attila korának megvesztegetően hű megelevenítése 
és az Isten rabjait, mely a középkori klastromi életnek 
mesterien festett képe.

Egri csillagok.
Bornemissza Gergelyt, aki később Egervár egyik leg

híresebb védője lett, gyermekkorában a kis Cecey Évával 
együtt fogságba ejtette egy török vitéz, s már a többi ra
bokkal együtt el akarta szállíttatni a gyermekeket, amikor 
ezek Gergely ügyessége folytán megszöktek és értesítették 
a fakezű Ceceyt, — akinél épen ott időzött Dobó István, 
— hogy a törökök az ő faluját készülnek megtámadni. 
Cecey és Dobó István ekkor a kóbor csapatot méltóképen 
fogadták : jórészüket leöldösték, a magyar foglyokat pedig 
szabadon eresztették.

Dobónak azonban a gyermek Gergely annyira meg
tetszett, hogy beszerezte apródnak Török Bálint udvarába, 
ahol a két Török-fiúval együtt diákká és vitézzé nevelő
dött. Egyszer Gergely Török Bálint papjával merényletet 
készített a teljes seregével közeledő szultán ellen : puska
porral telt aknát akartak a császár alatt felrobbantani, de 
a merénylet rosszul sikerült : nem a szultán repült a 
levegőbe, hanem csak egyik vezére. Maga a pap is oly 
súlyosan megsebesült, hogy csakhamar belehalt, a fiú 
pedig fogságba került. De Gergely rayasz furfanggal kisza
badult s Buda várába menekült. A merénylet, meg a török 
ravaszsága nagy bajba döntötte Török Bálintot. Mivel a
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merénylő papban saját papját ismerte fel, s mivel a török 
el akarta némítani az országnak e legeszesebb és leg
bátrabb védelmezőjét, Buda vára alatt — bár követség
ben járt Szolimánnál — fogságba ejtette, amelyből soha 
ki nem szabadult, jóllehet Bornemissza Gergely feleségé
vel, Cecey Évával, meg Török Jánossal és Mekcseyvel 
kiszabadítására Sztambulba is elment. Ott pusztult el a 
nagy hős a Jedikula börtöneiben, miután a török szultán 
ajánlatát, hogy Buda kormányzója legyen, visszautasította.

Buda elestével Bornemissza nejét kis fiacskájával 
együtt Sopronba helyezte el, maga pedig 250 főnyi sere
gével Eger felé sietett, melyet Dobó István erősítgetett az 
előrelátható török ostrom visszaverésére. 1552 őszén támadta 
meg az egyesült török sereg Egervárát. Dobónak nem' 
volt sokkal több harcosa 1000 embernél, de bízott ágyúiban, 
az erős falakban, katonái hősiességében, meg a császár 
segítségében. Az ellenség leveleit el sem olvasták, hanem 
élet-halál harcra szánták el magukat. Még az ostrom meg
kezdése előtt a bátor védők ki-kicsaptak a rendetlen 
törökre, sok zsákmányt ragadtak el tőlük, majd hősies 
önfeláldozással visszaverték az első nagy ostromot. A 
vár tisztjei közé tartoztak Dobón és Bornemisszán kívül 
Mekcsey, Zoltay és Fügedy főhadnagyok, akik megosz
tották maguk között a feladatot, s mindegyik rettenthetet
len hősként állotta meg helyét, míg a fővezér helyről- 
helyre járt, szigorúan ügyelvén parancsainak megtartására. 
Még a második nagy ostromot is vissza tudták verni, 
de már ekkor óriási pusztulás volt mind a két fél 
seregében. Hogy a visszaverés sikerült, abban legtöbb 
érdeme Bornemissza Gergelynek volt, aki robbanó kézi 
bombákat készített, melyekkel az ellenség faépítményeit 
felgyújtották. Bornemissza lankadatlanul küzdött az igaz 
ügyért, pedig gond emésztette lelkét : a török táborból 
értesítést kapott, hogy kis fiát, Jancsit, elfogta Jumurdzsák 
— ugyanaz, aki őt ejtette gyermekkorában rabságba —
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s a bekiáltozó török azzal fenyegette, hogy megöli a fiút, 
ha amuletjét Gergelytől vissza nem kapja. Tán be is 
váltja szavát, ha a kis Jancsit tőle is el nem lopják : az 
a török asszony rabolta el tőle, akinek gyermeke viszont 
Egerben volt fogságban.

Eközben Éva elindult gyermekének keresésére. Hosz- 
szas utazás után Eger alá érkezett, ahova egy alaguton 
keresztül be is jutott. De a törökök felfedezték a nyílást 
s maguk törtettek be a vár szívébe. Az egriek mindamel
lett jól védelmezték magukat. Tüzes csóvákkal, puska
porral és egyéb robbanószerrel töltött eszközöket, forró 
vizet, köveket hajítottak az ellenségre. A munkában részt 
vett a vár egész népe — köztük az asszonyok is, — úgy 
hogy Eger a harmadik nagy ostromot is visszaverte. De 
ekkor már a török katonaság annyira elkeseredett, hogy’ 
megtagadta az engedelmességet. A vezérek pedig látván, 
hogy a katonák inkább fellázadnak, semhogy a vár ellen 
menjenek, bosszúsan visszavonultak, mire Eger népe uj
jongva adott hálát az Egek urának. Dobó István ezután 
lemondott rangjáról, s a város kapitánya Bornemissza 
Gergely lett.

Herczeg Ferenc (sz. 1863.) napjaink legolvasottabb 
regényírója. Nagyobbrészt a mai társadalmi életből veszi 
tárgyát (Gyurkovics lányok, Gyurkovics fiuk, Szabolcs 
házassága, Aranyhegedű), de a letűnt korszak lelki vilá
gába is bele tudja élni magát (Pogányok, Az élet kapuja, 
Fogyó hold). Finom lélekrajzot látunk nála, előkelő, szel
lemes társalgási módot és elegáns stílust hallunk tőle, 
regényeiben épúgy, mint novelláiban (A trombita, A majom).

Pogányok.
Alpár vezért kereszténynek nevelték, papnak adták, 

de a lelke mélyén lappangó érzelem egyszer csak kitört 
belőle és Alpár a lázadó Vathával együtt fegyvert fogott
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a keresztények ellen. Ô, aki azelőtt irtózatos dühvei zúzta 
össze a klasszikus kor remek, de pogány gondolkodásra 
valló szobrait, most fegyverrel védte a holdat tisztelő, 
nomád pojányságot. Sok templom keresztjét leverte, száz 
papot meggyilkolt vitéz besenyői élén s nem fogott többé 
lelkén a papok ájtatos beszéde.

E lelki átalakulást a puszta asszonya, Seruzád, idézte 
elő szerelmével. Alpár bünhődését is a szerelem okozta. 
Seruzádot sohasem szerette, mert szíve mélységes szere
lemmel a keresztény Zenóbiához vonzotta. A leányt Seru
zád utasítására rabló besenyők meggyilkolták, s ettőlfogva 
Alpár vezér szótalanná lett. Felkerekedett népével Konstanti
nápoly ellen s a Dunán nagy tutajokon ereszkedett alá. 
A Vaskapunál útjuknak tanúja volt a puszták leánya, 
Seruzád ; egy magas sziklán oly mereven állt lovával, 
mint valami kőszobor. A tutajok elvonulása után leug
ratott a szikláról s a Dunában lelte halálát. Alpár népe 
pedig csendesen úsztatott a vizen lefelé.

A (elsorolt nagy regényírókon kívül még egy egész 
sereg neves írónk van. Ilyenek :

Baksay Sándor (1832—1915) a kálvinista falu népét 
és a kálvinista papi házak belső életét mutatta be ritka 
művészettel, lelkes magyarsággal, csak a szépet és jót 
kereső törekvéssel (Gyalogösvény, Szederindák, Dáma).

Gyulai Pál művésze volt a szépprózai előadásnak, 
éles megfigyelő és biztos jellemrajzoló. Novellái maradandó 
értékek (A vén színész, Az első magyar komikus, Egy 
régi udvarház utolsó gazdája).

Az erdélyi származású tehetséges Petelei István (1852— 
1910) művészies, szép novellákat írt a boldogtalan életű, 
megtört szívű emberek szomorú sorsáról (Elet).

Kiváló stiliszta volt Tóth Béla (1857—1907), kinek 
könyvei a legtanulságosabb olvasmányok közé tartoznak 
(Szájrul szájra, Mende-mondák, Magyar ritkaságok, Ma
gyar anekdotakincs, A mi Urunk Jézus Krisztus gyermek
ségéről írott könyv.)

Mesterien rajzolta a magyar parasztot Tömörkény
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István (1866—1917) a szegedi nép életéből, különösen a 
tanyák világából merített elbeszéléseiben (Mihály szóbeli
zik; Jegenyék alatt, Homokos világ, Förgeteg János mint 
közerő). Minden írása a magyarság megbecsüléséből és 
szeretetéből fakadt.

Szép sikereket aratott Rákosi Viktor (sz. 1860). Ó az 
a tréfálkozó Sipulusz, ki bohózatba illő ötleteivel sok 
derűs órát szerzett olvasóinak (Humoreszkek).

A magyar ifjúság kedves mesemondója az Erdélyben 
élő Benedek Elek (sz. 1859). A székely nép eszményítője, 
a családi érzések magasztalója, nemes irányú, költői tollú 
író. Vannak könyvei, melyeket el kell olvasnia minden 
magyar ifjúnak (Magyar mese- és mondavilág, Testamen
tum és hat levél).

Bársony István (sz. 1855.) a magyar erdők és mezők 
világának költője. Kiválóan sikerült vadásztörténeteket és 
természeti képeket rajzolt (Erdőn-mezőn, Vadászrajzok, 
A rab király szabadon.)

Az 1919. óta önállóan fejlődő lett erdélyi magyar iroda
lomban nehány erős tehetség tűnt fel. Különösen Balogh 
Endre, Berde Mária, Gyallay Domokos, Kovács Dezső és 
Nyirő József könyveiből megkapóan sugárzik ki az erdélyi 
magyar lélek.



II. RÉSZ.

ELMÉLET.





Bevezetés.

Az irodalom és ágai.

Az irodalom az ember szellemi tevékenységének az 
az ága, mellyel általános érdekű és maradandó értékű 
gondolatait, érzéseit és akaratát írásba foglalja, terjeszti 
és fenntartja.

Az irodalomnak formailag két nagy köre van-: prózai 
irodalom és költői irodalom.

A prózai irodalommal a prózai írásművek elmélete 
(retorika), a költői irodalommá a költői írásművek elmé
lete (poétika)’j foglalkozik. Az irodalom fejlődését az iro
dalomtörténet tekinti át.

A retorika köre és felosztása.

A retorika a régi görögöknél és rómaiaknál szónok
lattant jelentett. Köre azóta rendkívül kitágult : magában 
foglalja ma az összes értékes prózai műveket. Az irodalmi 
értéket tartalmilag a gondolat, az érzelem vagy az akarat, 
formailag a kifejezés gondossága és művészete adja meg.

A prózai irodalom három nagy ága : I. szónoki 
próza, II. tudományos"próza, III. széppróza.

1. SZÓNOKI PRÓZA.

A szónoki próza célja az, hogy akaratunkat tettre 
sarkalja. Ezt csak úgy éri el, ha értelmünket meggyőzi és 
érzelmeinket felkelti. Meggyőz és megindít, fejünkhöz és 

Dr.György Lajos, : Irodalmi olvasókönyv. 14.
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szívünkhöz szól. Kiválóan gyakorlati jellegű. Hatása köz
vetlen, szembeszökő, rögtöni.

A szónoki prózának két csoportja van: 1. szónoki 
beszéd, 2. írott szónoklat. Az élőszóban, ez írásban végzi 
a rábeszélést.

1. Szónoki beszéd.
Szónoki beszéd minden olyan jelentős beszéd, mely 

tartalmilag közérdekű s formailag művészi színvonalú.
A szónok hatásra törekszik ; ki nem elégítheti az, ha 

csupán meghallgatják. Beszédének magvakat kell elhin
tenie, melyekből tettek keljenek ki. A gondolat csak akkor 
hódít, ha megfelelő keretbe foglaljuk. A beszéd felépítése 
tehát körültekintő megfontolást igényel attól, ki emelvényre 
áll és százakhoz intézi szavát.

Hogy készül a szónoki beszéd?
A szónoki hatás leglényegesebb föltétele a beszéd 

művészi megszerkesztése. Ebből a célból jól meg kell 
gondolnia a szónoknak :

a) mit mond?
b) milyen rendbe szedi a mondanivalóit?
c) minő kifejezésekkel mondja el?
d) hogyan adja elő?

a) Mit mond?
(A beszéd tárgya, tartalma. Egység, teljesség, alapgondolat.)

Sokféle tárgyról (politikai, törvényszéki, vallásos stb.) 
beszélhet a szónok. Amit tárgyáról mond, az beszédének 
a tartalma. Egy beszédben azonban csak egy tárgyról 
szónokolhat. Az egység elmaradhatatlan föltétele (sine qua 
non-ja) as zónoki beszédnek. Épen ebben különbözik a kö
zönséges beszélgetéstől (discursus—discurrere = ide-oda 
csapongani), mely eltér a tárgytói, folyton ide-odacsapong.
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Azt az egy tárgyat azonban alaposan, a legutolsó 
rostjáig fejtse ki, a gondolat szálait bontogassa ki. Tegye 
ezt oktató, figyelmetkeltő, lelkesítő módon, hogy hallgató- 
ságánák értelmét, kedélyét és akaratát célja érdekében 
kedvezően hangolhassa. Ha e követelménynek eleget ' 
tesz, beszédéről azt mondjuk, hogy teljes.

Nem elég azonban mindent elmondani. Az sem elég, 
ha egymásra rakja vagy egymás mellé sorakoztatja a 
gondolatait. Szükséges, hogy belső összetartozás fűzze 
egybe őket. Eléri ezt azzal, ha egész beszédét egy gon
dolat hatja át. Ez az alapgondolat, — bármilyen hosszú is 
legyen a beszéd, — minden mondatán sugározzák át.

b) Milyen rendbe szedi a mondanivalóit ?
(Rendszer. A beszéd gondolati és érzelmi tartalma. Szerkezete.}

Az egység mellett a rendszer a másik lényeges felté
tele a szónoki beszédnek. Fontos teendője a szónoknak, 
hogy állítsa csatarendbe a gondolatait. Amint nem a nagy
számú, hanem a hős sereg dönti el az ütközetet, akként 
a szónok is nem a nagy ismerettel hódít, hanem a fe
gyelmezett és rendezett gondolatmenettel.

1. A beszéd gondolati tartalma. A rendszer megkí
vánja, hogy jól fontolja meg célját, melyet el akar érni. 
E cél érdekében beszédének tárgyából kiválogatja a célját 
támogató. bizonyítékokat, mert eszünk, hogy valaminek 
igazságát kétségoevonhatatlanul elismerje, bizonyítékokat, 
érveket (argumentum) követel. Az összegyűjtött bizonyíté
kok, mérlegre téve, nem egyformán súlyosak : az egyik 
nagy erővel esik a latba, a másik alig nyom valamit. 
Ezért nem elég csak logikailag rendbe szedni az érveket, 
nem elég, ha csak arra gondol, hogy oly szilárdan kapcso
lódjanak egymásba a gondolatok, mint a láncszemek ; szá
mot kell vetnie a hallgatóság pszichológiájával is s oly ügye
sen kell csoportosítania érveit, hogy a hatás lépésről-lépésre

14*
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fokozódjék. Cicerónak ide vonatkozó tömör tanácsa min
dig érvényes lesz : fortiora, fortia, fortissima.

A bizonyítékok összeszedése és rendbeállítása köz
ben rájön a szónok arra, hogy álláspontja egyik másik 
oldalról megtámadható. Talán az, aki nem hatolt mélyére 
a tárgynak, tévesen látja a dolgokat. Jól meg kell vizs
gálnunk, hol lehet félreérteni bennünket s mit lehet ellenünk 
felhozni. Az érvelésnek másik módja tehát az lesz, 
hogy a valóban felhozott vagy esetleg felhozható ellenté
tes érvekről kimutatjuk, hogy valótlanok, tévesek s a be
lőlük levont következtetések is helytelenek. Ez a tagadó 
érvelés a cáfolás (refutatio), igen hatásos szokott lenni s 
döntő győzelmet lehet vele aratni.

A beszéd első nagyobb felében a szónok a beszéd 
gondolati tartalmát vagyis az érvelést (argumentatio) ren
dezi el. Arra is figyelemmel van, hogy az állító érvelést 
nyomon kövesse a tagadó érvelés, a cáfolás.

2. A beszéd érzelmi tartalma. A beszéd nagy részét 
lefoglaló argumentatio csak az értelmünket győzi meg. 
A szónok ezt nem tartja elégnek ahhoz, hogy sikert aras
son. Jól tudja, hogy a tettre késztető akarathoz a szíven 
keresztül visz az út. Ezért arra fog törekedni, hogy a 
hallgatóság érzelmeit felkeltse, akaratát megindítsa s a 
tettek irányába terelje.

Az érzelmi rész a beszédben nem foglal el olyan 
külön helyet, mint az értelmi rész. Áthatja az egész be
szédet : hiszen ettől nyer az életet, színt és melegséget. 
Egyik-másik helyen észrevehetően kidomborodik; általá
ban minél inkább közeledik a beszéd a befejezéshez, hol 
az elhatározás beáll, annál jobban fokozódik.

Az érzelemnek retorikai szempontból két fajtája van : 
érzület (ethos) és indulat (pathos).

Az érzület azoknak az esztétikai és etikai (vallásos, 
hazafias, kötelesség, igazság, jóság, szépség) érzelmeknek 
a foglalata, amelyek gondolkodásunkat áthatják s egyéni-
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ségünket meghatározzák. Mindenkinek az egyéniségén 
átsugárzik az érzülete s mivel a beszéd maga az ember 
(qualis vir, talis oratio), minden gondolatunk és szavunk 
elárulja erkölcsi érzületünket. Ezt a hallgatóság rögtön 
megérzi s pusztán a beszédünkből kivillanó érzület révén 
rokonszenvet vagy ellenszenvet ébresztünk, ami az ered
ményt kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolja. Az 
érzület fontosságát bizonyíthatjuk a legnagyobb szónokok 
példájával, kik egyszersmind nagy jellemek is voltak. 
Demosthenes, Cicero, Deák Ferenc és a többi világhírű 
nagy szónok azért tudott hatni, mert tiszta, nemes egyéni
ségük eleve megnyerte a hallgatóság jószándékát (ethikus 
beszéd).

Az indulat az érzelemnek a legmagasabb foka. Csak 
abban az esetben szabad a szónoknak az indulat elra
gadó erejére bíznia magát, ha erkölcsileg nemes cél érde
kében gyors és erélyes cselekvésre akarja sarkalni a 
hallgatóságot. -Feleslegesen felkorbácsolni az indulatokat, 
nem célszerű. Hatása igen nagy : a hévvel és tűzzel be
szélő szónokok (Cicero, Kossuth) kézzel fogható eredmé
nyeket értek el (pathetikus beszéd). Az erőltetett hév az 
álpáthosz, mosolyt, nem pedig hatást vált ki a hallgató
ságból.

A nagy szónokok példája arra tanít, hogy a beszéd 
alaphangja legyen ethikus, értelemmeggyőző, s csak a 
befejezésnél vegyen pathetikus lendületet.

Rendszeres lesz tehát a beszédünk, ha a gondolati 
és érzelmi tartalmat úgy csoportosítjuk, hogy a hallgatóság 
értelmét meggyőzhessük s érzelmeit megindíthassuk.

A beszéd szerkezete.
A gondolati és érzelmi anyagból a következőképen 

szerkesztünk művészi, kerek egészet.
a) Bevezetés. A bevezető részben törekedjünk arra,
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. hogy hallgatóink készségét nyerjük meg szavaink meg
hallgatására. Egy pár szóval, alkalmas módon, ébresszük 
fel figyelmét tárgyunk iránt s ragadjuk meg az érdeklődé
sét (captatio benevolentiae). Tájékoztatjuk e végett, hogy 
miről beszélünk és milyen szempontokból szándékozunk 
fejtegetni a tételünket (propositio) s a világos áttekintés 
végett esetleg részekre is bontjuk beszédünket (partitio), 
hogy annál könnyebb legyen gondolatmenetünket figye
lemmel követni. Csak ilyen előkészítés után térhetünk át 
tárgyunk tulajdonképeni kifejtésére.

A bevezetés legyen: 1. tárgyhoz illő, 2. természetes : 
se.nagyon hosszú, se nagyon rövid, 3. csak előkészítő, 
nem pedig a tárgyba benyúló.

Ha a tárgy nagyon ismeretes s ennélfogva az ér
deklődés oly élénk, hogy az előkészítés fölösleges, a be
vezetés el is maradhat. Cicerónál arra is látunk példát, 
hogy teljesen mellőzi a bevezetést (Quousque tandem...) 
Az ilyen in medias res, vagy ex abrupto bevezetés igen 
hatásos lehet, de csak gyakorlott szónok tudja, hogy 
mikor alkalmazhatja s hol szőheti bele beszédébe azt, 
mit előre kellett volna elmondania. Kellő gyakorlottságot 
kíván az is, hogy a bevezetés és a tárgyalás között 
az átmenet síma, zökkenés nélküli, szinte észrevétlen 
legyen.

b) Tárgyalás. Beszédünk zöme a tárgyalásra esik. 
Célja a tárgy kifejtése. Ezt minden áron meg kell való
sítani. Aki megvalósítja, kitünően beszélt.

Ide illesztjük be a beszéd gondolati anyagát (argu
mentatio) s itt sorakoztatjuk a „fortiora, fortia, fortissima“ 
elve alapján a bizonyítékainkat. Majd áttérve a tagadó 
érvelésre, a cáfolás rendjén visszaverjük azokat a táma
dásokat, amelyekkel az igazunkat bármi tekintetben is 
meg lehetne ingatni.

A tárgyalás tehát a bizonyítékok felsorolása. Bizo
nyítani pedig kétféleképen lehet. Vagy úgy, hogy felállítunk



215

egy általános igazságot s abból vonjuk le következteté
seinket (deductio), vagy pedig úgy, hogy az egyes tények 
kifejtéséből jutunk az általános igazsághoz (inductio). 
A bizonyítás e kétféle menetének megfelelően deduktív, 
vagy induktív lesz a beszédünk.

Mihelyt bizonyítékainkat kimerítettük, a tárgyalás 
véget ér.

c) Befejezés. Itt van a döntő pillanat, amikor hallga
tóinkat tettre kell buzdítanunk s akaratukat végleges el
határozásra kell bírnunk. Ezért röviden összefoglaljuk a 
mondottakat (recapitulatio) s még egyszer emlékezetébe 
véssük a tárgyalás eredményét. Az összefoglalás valóban 
csak rövid foglalata legyen a mondottaknak. „Foglald 
össze, de ne kezd újra!“ — mondja Cicero (ut memoria, 
non oratio renovata videatur). Mivel itt kell a legma
gasabbra emelkednünk, ide kell tartogatni a legjobb gon
dolatokat, a legszebb eszméket. Itt csapjanak a legma
gasabbra az érzelmek (pars pathetica). Követve Cicero 
tanácsát, — itt ontsa a kebléből kitörő tüzet á szónok 
(oratio in fine ardere debet). Azután egy csattanó mon
dattal vagy megkapó gondolattal igyekezzünk véget vetni 
beszédünknek \conclusio), épen akkor, mikor már látjuk, 
hogy hallgatóinkban az érzelmek magasan lobognak.

A beszéd megszerkesztése alaposan próbára teszi 
a szónok tehetségét. Munkájával csak akkor lehet meg
elégedve, ha e három részt sikerül olyan nagy egésszé 
kovácsolnia, amelyben minden egyes rész, egységes 
egésszé forrva, egymással szervesen összefügg. Szilárd, 
szétbonthatatlan gondolatláncolat vegye körül *a beszédet, 
hogy ne ingadozzék, meg ne dőljön az.

c) Minő kifejezésekkel mondja el ?
(A beszéd stílusa és előadása.)

A szónoki beszéd minden más prózai műtől abban 
különbözik, hogy élőszóbeli előadásra van szánva. Az
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élőszónak pedig rendkívüli a hatása. Jó szónok veszen
dőbe menő ügyet is meg tud menteni, viszont a legigazibb 
okfejtésen alapuló beszéd is hatástalanul hangzik el, ha 
a beszélő nem ura a szónak, a stílusnak.

Az értelemhez csak úgy férkőzhetik a szónok, ha 
világosan, nyelvtanilag helyesen, szabatosan és magyaro
san beszél. A pillanat alatt elhangzó élőszó nem enged 
időt a gondolkozásra, a világos stílus kellékeinek tehát 
fokozott mértékben kell érvényesülniök. Minden szónoki 
szépség, a leghelyesebb okoskodás is kárba vesz, ha 
értelmetlen, pongyola és magyartalan a beszédünk.

A szónoknak az érzelmeket is meg kell mozdítania ; 
ezért szemléletesen és hangulatosan is beszél. Igyekszik 
mindent megérzékíteni, elevenen és fordulatosán kifejezni, 
akárcsak a költő. Érzelmi lendületet épen a szép stílustól 
nyer a beszéd.

A beszéd a fülnek szól, nem a szemnek ; ezért ki
váló gondot kel’ fordítani a jóhangzásra. Legyen művészi 
zenéje a beszédnek, hogy élvezettel hallgathassuk.

Túlságba azonban nem szabad mennünk. Óvakod
junk a száraz stílustól épúgy, mint a dagályosságtól. Az 
untat és fáraszt, ez pedig riasztja a hallgatókat.

A szónoki beszéd előadásának főszabálya az őszinte
ség és a természetesség. Engedje át magát a szónok szíve 
érzelmeinek, merítsen lelkesedést tárgyából. Hallgatói 
legyenek meggyőződve arról, hogy leikéből fakad minden 
szava. Az igazságot és lelkesedést csak a meggyőződés 
erejével lehet belopni a hallgatóság szívébe.

d) Hogyan adja elő?
(A szónok magatartása és egyénisége)-

Az érzelmes, hangos beszédet a mindennapi kölcsö
nös érintkezésben, a társalgó nyelvben is, megkívánjuk. 
Még inkább megköveteljük a szónoktól, hogy érthetően 
ejtse ki a szavakat s helyes hangsúlyozással emelje ki 
az értelmet.
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Tehát hangunk minőségére is vigyáznunk kell. A kia
bálás époly élvezhetetlen, mint az érthetetlen halk beszéd. 
A hang terjedelmét különben mindiga helyiség nagysága 
szabja meg. Mint az énekben, fontos itt is, hogy az alap
hangot jól eltaláljuk. Ez azért lényeges, mert beszéd köz
ben folyton módosítanunk kell hangunkat, hogy a gondo
latok és érzelmek különféle árnyalatait kellőképen szí
nezhessük.

Magatartásunkban legyünk egyszerűek, természete
sek, fesztelenek és tiszteletet parancsolok. Kerüljük a gőgös, 
fennhéjázó hányavetiséget épúgy, mint a túlságos meg- 
hunyászkodást. Szerény, de önérzetes fellépéssel lehet 
bizalmat és jóindulatot nyerni. A merevség, a ferde moz
dulatok, a túlságosan heves, vagy ügyetlen taglejtések 
(gesztus) könnyen lerontják a szónoki hatást. Manapság 
a szónokok csak igen mérsékelten használják a taglejtést.

Megköveteljük végül a szónoktól, hogy tiszta, erköl
csös jellem, szilárd egyéniség legyen. Nem elég a nagy 
tudás, a széles ismeretkör, a meggyőződés és lelkesedés ; 
egész ember kell nekünk, aki jellemével is nyomatékot 
adjon a szavainak. A szónoklat igen közel áll a tetthez ; 
tehát csak olyannak a szavaira hallgatunk, aki maga is 
erkölcsi magaslaton áll. Az ilyent tekintélynek, mintegy 
magunk felett állónak ismerjük el, kit készséggel meghall
gatunk és követünk. Akinek jellemén folt van, attól jóin
dulatunk önkéntelenül is elfordul.

A szónoki beszéd fajai és története.
Idők folyamán a szónoki beszédnek a következő 

fajai fejlődtek ki :

a) Politikai v. parlamenti szónoklat.
1. Ez a legrégibb szónoki faj. Tárgya mindaz, ami 

az állam életére fontos (alkotmány, közigazgatás, igaz-
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ságügy, pénzügy, hadügy, külügy, közoktatásügy, ipar, 
kereskedelem, közlekedés, stb.). Igazi otthona a nemzetet 
képviselő parlament. Az itt elhangzott beszédek az egész 
országhoz, néha más nemzetekhez is szólanak, sa hatá
suk alatt hozott határozatok a nemzet életére és jövőjére 
döntő jelentőségűek. A hely tekintélye, a hallgatóság 
magas értelmi színvonala és a szóban forgó ügyek fon
tossága megköveteli a szónoktól, hogy beszédének tar
talmára és formájára kiváló gondot fordítson.

A politikai szónoklat csak teljes függetlenségben élő 
népnél, alkotmányos állami berendezkedés között fejlőd
het. Az alkotmányos föltételek ideálisan megvoltak az 
ókor két legműveltebb népénél : a görögöknél és a rómaik
nál. A politikai szónoklat náluk a virágzásnak oly magas 
fokára jut, hogy később is mintaképül szolgál. A görög 
szónokok közül kettő válik ki : a peloponnesosi háborúk 
idején Perikies, Athén legnagyobb államférfia, és a make
dón uralom kezdetén Demosthenes, minden idők utol
érhetetlen szónoka (Philippikák). — A görög hatás alatt 
nevelődött római szónoklatot Cicero emelte világhírre 
(Catilináriák, Philippikák, Verres elleni beszéd.) A szó
noklat egyetemes történetében Demosthenes után őt illeti 
meg az első hely.

A római szellem elmúltával a politikai szónoklat 
több mint ezer esztendőre sírba száll. A középkor hosszú 
évszázadai alatt hiányzott a gondolatnyilvánítás szabad
sága : a szónoklat virágzásának éltető eleme. Az újkor 
állami berendezkedése azonban megint alkalmas talajt 
teremt a virágzására. Minden nép áttér a parlamentáris 
kormányformára s a XIX. században általánosan nagy 
lendületet vesz a parlamenti szónoklat fejlődése.

Az antik világ eltűnése óta a politikai szónoklat a 
XVIII. században Angliában aratta legnagyobb diadalait. 
A Pitt testvérek, Fox Károly és Bürke Edmund e század 
legnagyobb szónokai. A XIX. században Palmerston,
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O'Connel Dániel, Maculay, Cobden, Bright váltak ki, a 
legújabb időben pedig Disraeli, Gladstone és Lloyd George 
szerzett hírnevet az angol politikai szónoklatnak. — A fran
ciáknál a forradalmi idők óta virágzik e szónoki faj s az 
első nagy sikerek Mirabeau, Danton és Robespierre nevé
hez fűződnek. A XIX. század legnagyobb politikai szó
nokai : Lamartine, Montalembert, Gambetta és Thiers. — 
A németek Bismarck Ottót, az olaszok Cavourt, a spa
nyolok pedig Castelart tartják leghíresebb szónokuknak. 
— A román parlamenti szónoklat virágzása Barbu De- 
lavrancea, Titü Maiorescu és Mihail Kogálniceanu nevé
hez fűződik; napjainkban Bratianu neve a legemlege- 
tettebb.

A magyar politikai szónoklatnak messzire vissza
nyúló tekintélyes múltja van. A mohácsi vész előtti idő
ből politikai jellegű szónoki emlék nem maradt ránk, de 
tudjuk, hogy Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Mátyás 
király és Werbőczi István szép szónoki sikereket arattak. 
A múltban még Pázmány Péter, Eszterházy Miklós, Wes
selényi Miklós nádor, Zrínyi Miklós és II. Rákóczi Ferenc 
tűntek ki az országgyűléseken mondott beszédeikkel. 
Modern politikai szónoklatunk fejlődésének a reform
országgyűlések adnak nagy lendületet. Megindítói 
Felsőbüki Nagy Pál, Széchenyi István gróf s külö
nösen Kölcsey Ferenc, az első művészi szónokunk. A 
magyar politikai szónoklat aranykorát Kossuth Lajos és 
Deák Ferenc nagy neve képviseli. Ók kelten a világ leg
nagyobb szónokai közé tartoznak. Az utóbbi félszáz év
ben Andrássy Gyula gróf, Tisza Kálmán, Szilágyi Dezső 
és Tisza István gróf váltak ki. Napjainkban Apponyi 
Albert gróf európai hírű szónok.

b) Törvény széki szónoklat.
A politikai szónoklattal majdnem egyidős a törvény

széki szónoklat. A szónoklat e faja a jogrendet az igaz-
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ságot támogatja- az állami életben. Tárgya a közrend 
ellen irányuló vétkes cselekmény elbírálása. Célja az 
igazság végrehajtó közegeinek, a bíráknak, az akaratára 
hatni, hogy a bűnös megbűnhödjék s az ártatlan fel
mentessék. A törvényszéki szónok a szakbíróság vagy az 
esküdtszék előtt beszél : vagy vádol (magánvádló, ügyész) 
vagy véd (ügyvéd). Kétféle lehet : szakbírósági és esküdt
széki beszéd. Az előbbi szakszerű, az utóbbi az érzel
mekre ható színes és meleg szónoklat.

Az ókorban a görögöknél és rómaiaknál a törvény
kezési eljárás alkalmul szolgált a beszéd e fajának virág
zására. Demosthenes mellett (Koszorú) Cicero volt az ókor 
legkiválóbb ügyvéde (Archias). — A középkorban hiányoz
tak a törvényszéki szónoklat feltételei s így e beszédfaj 
nem virágzott (istenítéletek). Az újkorban az esküdtszék 
intézménye a törvényszéki szónoklat virágzását jelenté
kenyen elősegítette.

Az újkorban az angol és francia népnél fejlődött ki 
klasszikus törvényszéki szónoklat. Az angolok legünne- 
peltebb védőügyvédé Erskine Tamás volt, a franciáké 
pedig Pierre Berryer. Ez utóbbi az újkor legnagyobb tör
vényszéki szónoka.

Irodalmunk legszebb törvényszéki beszédeit Kölcsey 
Ferenc szónoklatai közt olvashatjuk (Védelem P. J. szá
mára). A magyar törvényszéki szónoklat csak 1867 óta 
fejlődik. Híres magyar ügyvédek : Eötvös Károly, Polonyi 
Géza, Kenedi Géza.

c) Egyházi szónoklat.

Az egyházi szónoklatot a kereszténység teremtette meg. 
Valamennyi szónoki faj között ez a legmagasztosabb. 
Magyarázza a hit elveit s terjeszti a szentírás tanítását. 
Hivatása az ember legnemesebb részéi, lelkét, Istenhez 
emelni s az erkölcsös életre buzdítani. Több faját ismer-
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jük. Legáltalánosabb az u. n. prédikáció, azaz templomi 
szentbeszéd. Egy-egy szentírási szakaszt értelmező beszéd
nek homilia a neve. Lehet szigorúan tudományos fejte
getés vagy egészen népszerű magyarázat.

Az egyházi szónoklatnak Krisztus Urunk volt a meg
alapítója és utolérhetetlen mestere (Hegyi beszéd). Áz ő 
nyomdokaiba léptek az apostolok (Péter és Pál). Arany
korát a szentatyák idejében éri. Legragyogóbb volt közöt
tük Chrysostomos : Arany szájú Szent János (Az alamizs- 
nálkodásróD. Hozzá mérhető nevezetes középkori szóno
kok még : Szent Ambrus (Ambrosius), Szent Ágoston 
(Augustinus), Aquinói Szent Tamás és Asszizi Szent 
Ferenc.

Az újkorban minden népnél kifejlődik a nemzeti hit
szónoklat. Az elsőség pálmája a franciáké. Közülök ke
rültek ki a legcsodáltabb egyházi szónokok : Bossuet, a 
keresztény világ legköltőibb szárnyalásu szónoka ; Bour- 
daloue, a „szónokok királya“, Massilon és Lacordaire. Sok 
és jelentékeny egyházi szónokkal dicsekedik Itália : a láng- 
lelkü Savonarola az olasz nép Demosthenese és Segneri 
a legnépszerűbb prédikátor. A spanyol Ferrerei Szent 
Vince, a német Regensburgi Berthold és Főrsfer Henrik, 
az angol Wiseman és Newman világhírűek még a kath. 
egyházi szónoklat terén.

A magyar egyházi szónoklat legrégibb emléke a XIII. • 
század elejéről való Halotti Beszéd. Kódexeink bizonyít
ják, hogy a dömések, ferenciek és pálosok a középkorban 
szépen buzgólkodtak. Hírnévre először a XV. században 
Kapisztrán János és Temesváry Pelbárt ferencrendi szer
zetes tett szert. Legmagasabbra emelkedik egyházi szónok
latunk a XVII. században. Ekkor mondta maradandó ér
tékű beszédeit Pázmány Péter, a magyar prózai stílus 
megteremtője. Kortársai Telegdi Miklós és Kálfly György. 
A XIX. században megint kiváló képviselői akadnak a 
kath. egyházi szónoklatnak ; Haynald Lajos, Schlauch
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Lőrinc és Vaszary Kolos. Napjainkban a legkiválóbb 
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök.

A ref. egyházi szónoklat világhíres képviselői a nagy 
vallásalapítók : Luther, Melanchton s különösen Kálvin. 
Tőlük, valamint a francia Du Boc Péter-töl és Saurin Ja- 
kab-tól sokat tanult a magyar ref. prédikáció. Első magyar 
prédikátorok voltak : Dévai Biró Mátyás, a magyar Luther, 
Melius Juhász Péter, a magyar Kálvin, és Bornemissza 
Péter. — A ref. egyházi szónoklat két virágzó korszaka 
Erdélyre esik. A XVII. században, az erdélyi fejedelemség 
fénykorában Alvinczi Péter, Medgyesi Pál, Séllyei Balogh 
Isván és Geleji Katona István nevei híresek A XIX. szá
zad közepén Péterfi József, Herepei Károly, Nagy Péter 
püspök és Tompa Mihály a költő fejlesztette az egyházi 
szónoklatot. Ma kiváló ref. egyházi szónok Ravasz László 
dunamelléki püspök.

Az unitárius egyházi szónoklat alapvetője Dávid 
Ferenc. Méltó tanítványa az emelkedett szellemű Enyedi 
György. Az utóbbi száz évben az unitárius prédikációt 
igen szépen fejlesztették : Péterfi Sándor és Kriza János 
püspök. Nagy hatással volt rá az amerikai Channing és 
Ferencz József püspök.

d) Akadémiai szónoklat.
A tudományok művelésére hívatott akadémiák fej

lesztették ki az újkorban az akadémiai szónoklatot. Ezek 
a tudós testületek elhunyt tagjaik emlékére ünnepet szen
telnek. Felújítják azon a pályafutásukat s magasztalják 
az abból levonható tanulságos eszmét. így a magasztos 
élet követésére s a nagy eszmék szolgálatára buzdítják a 
hallgatóságot.

A külföldi akadémiai szónokok közül a leghíresebb 
Arago Dominique francia fizikus és csillagász. A magyar 
akadémiai szónoklat megalapítója és legkitűnőbb művelője 
Kölcsey Ferenc volt (Emlékbeszéd Kazinczy s Berzsenyi 
felett). Eötvös József báró emlékbeszédei (Körösi Csorna
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Sándor felett) a magyar akadémiai szónoklat remekei. 
Gyulai Pál emlékbeszédei ma is a legszebbek (Arany 
János felett).

e) Alkalmi szónoklat.
A legújabb kor élénk egyesületi és társadalmi élete 

fejlesztette ki az alkalmi szónoklatot. Az alkalom termé
szete szerint sokféle fajtája van (hódoló, üdvözlő, 
búcsúzó, beiktató, szoborleleplező, jubileumi stb.). A szó
noknak az a feladata, hogy az alkalom eszmei tartalmát 
kiemelje Irodalmi jelentősége csak akkor van, ha az 
előadás szépsége fokozza a tartalmi értéket.

Kiváló alkalmi szónok volt Jókai Mór nagy regény
írónk. Berzeviczy Albert-nek, a M. Tud. Akadémia elnö
kének, szabatos és szépen kidolgozott alkalmi beszédei 
mintákul választhatók.

Az alkalmi beszédek közé tartozik az intő vagy buz
dító (paraenetikus) beszéd, mely rendszerint az ifjúság 
számára magasztos erkölcsi éietelveket fejteget. Ilyen Köl
csey Parainesis e : irodalmunk gyöngye, a magyar ifjúság 
imádsága.

2. írott szónoklat.
A szónoki beszéd jellemző vonása az előszóbeliség. 

Külön csoportba sorakoznak tehát azok a szónoki művek, 
melyek nem elmondásra készülnek, hanem olvasásra 
vanak szánva. Csupán az írásbeliség különbözteti meg 
őket a valóban elmondott beszédtől. Céljuk, tárgyuk s 
eszközeik ugyanazok, csak terjedelmük részletezőbb. Eze
ket, a közvélemény irányítására szolgáló s tettekre buzdító 
írott szónoklatokat irányműveknek is szokás nevezni.

Az írott szónoklatnak egyik legrégibb és örök emléke 
Szent Pál-nak, a „nemzetek apostoláénak, keresztény 
híveihez írt levelei : az egyházi szónoklatnak még ma is 
kimeríthetetlen forrásai.
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Az újkorban legszívesebben politikai tárgyat választ 
s mint politikai röpirat nagy számmal terem minden iro
dalomban. A legnevezetesebb magyar politikai röpirat 
Zrínyi Miklós profnak a török veszedelem elhárítása érde
kében írt Áfium-a.

A legújabb időben az újságok, napilapok, szolgálnak 
arra a célra, hogy az író szónokias hangú írásaival a köz
véleményt irányítsa. Az időszerű politikai, társadalmi, 
vagy közművelődési kérdésekkel foglalkozó vezető cikkek 
a napilapok hasábjain ugyanazt a szerepet töltik be, mint 
a szónok, mikor kiáll a térre s ezrekhez intézi szavát.

Ma már az újságnál alig van jelentősebb sajtótermék. 
Mindenüvé eljut, s mivel a mai embernek mindennapi 
olvasmánya, a közvéleményt erősen befolyásolja. A leg
első írott hírlap Olaszországban jelent meg (XVI. sz.), az 
első nyomtatott újság pedig Németországban (XVII. sz.). 
Számuk ma már 45 ezer körül jár. Vannak világszerte 
olvasott hírlapok (Times, Figaro, Petit Journal, Journal 
de Génévé, Neue Freie Presse, Berliner Tagblatt stbj.

A magyar újságírásnak közel 150 éves múltja van. 
Az első magyar nyelvű hírlap 1780. január 1-én jelent 
meg Magyar Hírmondó címmel, Ráth Mátyás szerkeszté
sében. A cenzúra szigorúsága kezdetben a fejlődését meg
gátolta. Kossuth Pesti Hírlapja nyitja meg nagyarányú fej
lődésének korszakát. Kitűnő szolgálatot tett a maga ide
jében a Kemény Zsigmondtól szerkesztett Pesti Napló. 
A 80-as évektől kezdve a sajtószabadság biztosította za
vartalan fejlődését. Nagy tekintélyre tett szert a Budapesti 
Hírlap. A legelterjedtebb és egyik legrégibb erdélyi ma
gyar hírlap az Ellenzék.

Kiváló magyar újságíróink: a ragyogó tollú Kossuth 
Lajos, a „magyar hírlapírás fejedelme“ Kemény Zsigmond 
báró, Bartha Miklós és Rákosi Jenő.



225

II. Tudományos próza.

A tudományos próza értelmünk felvilágosítására, 
tudásunk gyarapítására törekszik. Nem sarkal tettekre, 
csupán megvilágít valamely kérdést s meggyőz annak 
igazságáról. Az írásbeliség és az érzelmi rész mellőzése 
élesen elválasztja a szónoki prózától.

A tudós és munkája.

A tudós az emberiség boldogításán, az élet szebb 
és jobb berendezésén fáradozik. Ehhez igen sok ismeretre 
van szüksége. Ismereteit egész életén át gyűjti : könyvek
ből, tapasztalásból, megfigyelés és elmélkedés útján. A 
nagy’ tudás és a mély gondolkodás képessé teszi arra, hogy 
nagy ismerethalmazából bizonyos új megállapításokat szűr
jön le. írói munkája akkor kezdődik, mikor az új tudo
mányos észrevételeit be is akarja bizonyítani. Minden 
bizonyításhoz bizonyítékokra van szükség. A bizonyítéko
kat tehát kritikai elmeéllel összegyűjti s addig boncolgatja, 
míg érvényességükhöz kétség nem fér. Aztán kifejti, meg
állapításait tetszetős formába önti, hogy az új igazsághoz 
mások is hozzáférhessenek.

A tudományos foglalkozás sokoldalú, kiművelt elmét, 
nagy rátermettséget, rendkívüli kitartást, lankadatlan szor
galmat és elmélyedést kíván. A tudós jutalma a lelki 
öröm, melyet a tudományos igazság megállapításán érez, 
a közönség részéről pedig a hálás elismerés, mely soha
sem lehet olyan nagy, hogy méltóképen viszonozhatná a 
tudós értékes szolgálatait.

A tudós feladata részben ugyanaz, mint a szónoké : 
be kell láttatnia az igazságot. Ô is tehát bizonyítékokkal 
dolgozik, s induktive vagy deduktive vezet az igazsághoz. 
Lépésről lépésre halad, okról okozatra, szigorú követke
zetességgel fűzi egymáshoz a gondolatait, ki nem hagy 

Dr. György Lajos: Irodalmi olvasókönyv. 15
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egyetlen mozzanatot sem, ami a megértéshez szükséges 
s nem megy tovább, míg az olvasó fel nem fogta az 
az illető tételt. Ilyen lassú, óvatos, megfontolt és céltudatos 
haladás biztosíthatja csak, hogy az olvasó is követni tudja 
gondolatait s lépést bír vele tartani, míg az igazsághoz 
érkezik. Könnyű és síma ez az út, ha csak egyetlen tételt 
kell bizonyítani ; mihelyt azonban a bizonyítékok is bizo
nyításra szorulnak, bonyodalmas művelet áll elő. Az eliga
zodást ebben az esetben csak a szabatos rend biztosítja.

A bizonyító művelet kétféle alakjának megfelelően 
az elrendezés is kétféle lehet. Eljárhat az író úgy, hogy 
keresi a tételt, felsorakoztatja a tényeket s a bizonyító 
művelet végén nyeri az eredményt (analitikus = nyomozó, 
elemző eljárás) ; vagy pedig előre felállítja a tételt, azután 
részletezi s utólag igazolja helyességét (szintetikus = ma
gyarázó, szerkesztő eljárás). Mindkét eljárásban az a fon
tos, hogy a tények kétségtelenül bizonyosak legyenek s 
okozati összefüggés kapcsolja .egybe őket.

A tudományos munka szerkezete ugyanolyan, mint 
a szónoki beszédé. Itt is megvan az előkészítő beveze
tés, a tárgy kifejtésére szolgáló tárgyalás és az ered
ményt leszögező befejezés ; itt is megvan a bizonyítékok lo
gikai és pszichológiai csoportosítása, az ellenérvek cáfolása. 
Formája ma kizárólagosan a folyó beszéd ; az ókor azon
ban (Sokrates, Plato) nagyon szerette a párbeszédes for
mát (dialogus). Ez utóbbi igen megkapó, mivel az igazság 
kiderítése szemünk láttára történik. Stílusa világos, egy
szerű, szabatos. Hellyel-közzel hangulatos is lehel. Az 
élvezhetetlen szárazságtól mindenesetre óvakodnia kell. 
Előadásában a tárgyilagosságot követeljük meg. Nem fer
díthet, nem változtathat, igaztalan dolgokat nem mondhat, 
sőt az igazat is minden színezés nélkül, őszintén kell 
előadnia. Széleskörű érdeklődésre és fennmaradásra csak 
azok a tudományos művek számíthatnak, melyek nem
csak tartalmukkal, hanem formájukkal is kitűnnek.
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A tudomány terjesztése, fejlődése és 
osztályozása.

A tudományhoz nemcsak a nyomtatott könyvekben 
lehet hozzáférkőzni. A tudományos társulatok bizonyos 
meghatározott időben (hetenként, havonként) üléseket tar
tanak, hol a tagok felolvassák munkájuk eredményét. Ezt 
közzé is teszik, hogy ne csak a jelenlevő hallgatóságnak 
legyen belőle haszna. A havonként, negyedévenként, esetleg 
évenként megjelenő folyóiratok is közük a tudományos 
kutatások eredményeit Ilyen magyar folyóiratok: a több 
mint félszáz éves Budapesti Szemle (irodalmi, történelmi, 
közgazdasági tartalmú), Magyar Nyelv (nyelvészeti), Szá
zadok (történelmi), Magyar Paedagogia (nevelési), Termé
szettudományi Közlöny, Mathematikai és fizikai lapok stb. 
A szaktudósok a felolvasásokat és a folyóiratokat állan
dóan figyelemmel kisérik, hogy lépést tarthassanak a tudo
mány haladásával. A tudósok gondoskodnak, hogy a 
nagyközönséget is részesítsék a tudományos eredmények
ben. Számára külön felolvasásokat, előadásokat tartanak, 
ahol egyszerű nyelven és szórakoztató módon adják elő 
a főbb tudnivalókat, a napi és heti lápokban pedig élve
zetes és tanulságos módon tudományos cikkeket írnak. A 
művelt ember nem is mulasztja el az ilyen felolvasásokat 
meghallgatni, a népszerű tudományos cikkeket elolvasni.

A tudományt már a keleti népek művelték, de a mai 
értelemben először a görögöknél fejlődött ki. A rómaiak 
tovább fejlesztik. A klasszikus világ letüntével az egész 
középkoron át jelentősebb haladást nem tesz. Annál ha
talmasabb lépésekkel rohan előre az újkorban, , a renais- 
sance óta. Különösen az utóbbi száz év alatt mutat szé
dületes eredményeket. Köre is egyre tágult. Régente a tudo
mány csak egy-egy osztályra szorítkozott : az ókorban 
az előkelő emberek voltak tudósok, a középkorban csak

15’
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a papok. Ma már általánosan hozzáférhető ; áldásaiban 
egy kis fáradsággal mindenki részesülhet.

A tudomány át nerh tekinthető, ki nem meríthető. 
Végeláthatatlan területén három olyan nagy kör vonható, 
mely a tájékozódást valamennyire megkönnyíti, u. m. :
a) bölcseleti próza, b) természettudományi próza, c) törté
neti próza.

a) Bölcseleti (filozófiai) próza.
Bölcsnek nevezzük az olyan embert, aki belátó, az 

okok láncolatát felismeri, a következményeket meggon
dolja s jó célból mindig a leghelyesebbén cselekszik. 
Nemcsak tudja az igazságot, hanem követi is azt. Böl- 
cseség az a tudás, mely az okok összefüggését, egységét 
keresi; nem elégszik meg a közkeletű véleményekkel, 
hanem igyekszik a dolgok lényegébe is behatolni. A böl
cselet, görög szóval filozófia (a. m. bölcseség szeretete), 
egyetemes tudományt jelent, mely a dolgok végső gyöke
reit nyomozza. Míg a szaktudományok a részletekbe me
rülnek, a bölcselet az egyes tudományok eredményeit 
egységbe igyekszik foglalni.

Több ága van. Ilyen bölcseleti tudomány az etika 
(erkölcstan), esztétika (széptan), theológia (vallástudomány), 
politika (államtudomány). Jellemző vonásuk az elvont 
gondolkodás.

Az első nagy gondolkodókat a görögség adta az 
emberiségnek. Három nagy elme világítja meg az ókor 
lelkét : Sokrates, ki egyszerű, világos párbeszédeiben a 
józan, erkölcsös, gondolkodó életre tanította az ifjúságot; 
Platon, ki a keresztény tanokra emlékeztető magasztos esz
méket hirdetett és Arisztotelész, sok tudomány alapvetője, 
aki kétezer esztendeig irányt szabott az emberi gondolko
dásnak. ök hárman a görög filozófia alapvetői.

A középkorban a vallástudomány vesfz nagy lendü
letet. A keresztény egyház legnagyobb gondolkozója és
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tudósa Szent Ágoston (Augustinus) és Aquinói Szent Tamás, 
az „angyali doktor“ (doctor ecclesiae). A középkor végén 
Kempis Tamás egy világhírű könyvet ír, mely még ma 
is sok embernek nyújt benső megnyugvást. — Irodalmunk
ban a vallásbölcseleti prózának kiváló képviselője Páz
mány Péter, ki hatalmas terjedelmű Kalauzában a katho- 
likus hitigazságokat összegezte. Faludi Ferenc szigorú ke
resztény szellemű, erkölcsnemesítő könyveket írt. Mind
ketten nagy érdemű mesterei voltak a magyar prózának.

Az újkorban az államtudomány (politika) ébreszt 
széleskörű érdeklődést. A nemzeti államalakulások idején 
kiváló elmék foglalkoznak a? állam életére fontos kérdé
sekkel. Világhírű e téren az olasz Macchiavelli, ki az ural
kodói hatalom megszerzésére osztogat nem épen erkölcsös 
tanácsokat (macchiavellizmus). Nagy hatása volt a XVIII. 
században két francia tudósnak: Rousseau-nak és Montes- 
quíeu-nek. Rousseau politikai eszméit a francia forradalom 
igyekezett megvalósítani, Montesquieu nagy mértékben segí
tette az államtudományok fejlődését. — Irodalmunk politikai 
tárgyú tudományos művei közül kimagaslik Széchenyi István 
grófnak a magyar nemzet történetében új korszakot nyitó 
„egekbe nyúló hármas piramisa“ : a Hitel, Világ, Stádium. 
Tudományos irodalmunknak első számottevő nagy alko
tásai; ezek a könyvek rázták fel nemzetünket a közö
nyösségéből s terelték a modern európai művelődés útjára. 
Európai viszonylatban is igen nagy a tekintélye Eötvös 
József br. állambölcseleti könyvének, mely a szabadság, 
egyenlőség, nemzetiség eszméivel foglalkozik.

Az irodalom iránt érdeklődő művelt ember ma szíve
sen olvassa a művészi alkotásokban rejlő szépségek esz
tétikai fejtegetését és a műremekek értékének elfogulatlan, 
részrehajlatlan megállapítását. Az esztétikának és a kritiká
nak nagy a jelentősége : neveli a közízlést s gondját viseli 
az egészséges szellemi fejlődésnek. Irodalmunk kiváló 
esztétikusai: Bajza József a magyar kritika megalapozója,
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Greguss Ágost Arany balladáinak mélyreható fejtegetője, 
Gyulai Pál a legnagyobb magyar kritikus ; továbbá Beöthy 
Zsolt és Ambrus Zoltán.

Sok filozófiai mélység van a nagy gondolkodók tar
talmas' és művészi formájú gondolataiban. Világszerte 
híresek a francia Pascal gondolatai, Rochefaucauld maxi
mái. Irodalmunkban Széchenyinek vannak tartalmas eszméi 
és Eötvösnek nemes gondolatai.

b) Természettudományi próza.
A természettudomány a természet jelenségeinek leírá

sával, vizsgálatával, törvényeinek megállapításával és ma
gyarázatával foglalkozik. Alája tartozik az egész szerves 
és szervetlen világ s minden folyamat és tevékenység, ami 
a természet életében bizonyos okszerűséggel és törvény
szerűséggel megy végbe. Rengeteg anyagának igen sok ága 
van (fizika, kémia, biológia, kozmográfia, mineralógia, 
botanika, zoológia, antropológia, geológia.)

Az ókor természeti ismeretei kezdetlegesek, e tudo
mányág még nagyon fejletlen. Legkiválóbb természet
tudósa id. Plinius, ki az óvilág természettudományi isme
reteit összegezte. A középkor hosszú évszázadai nem 
gyarapítják a természettudományi ismereteket. Annál 
nagyobb mértékben ébred fel az érdeklődés a természet 
iránt az újkorban. Az utóbbi kétszáz év alatt az emberi 
szellem elmerül a természet tudományos vizsgálatában s 
ennek eredményeképen óriási fejlődést tesz e tudományág. 
Ma már a természettudományi műveltség általános. A mű
velt közönség is szívesen olvassa a megfelelő formában 
írt természettudományi könyveket.

E tudomány művelői ' felsorolhaíatlanok. A szak
embereken kívül (Linné, Darwin), kik fejlesztették, nagy ér
demük van azoknak a tudósoknak, kik e gazdag tudományt 
népszerűsítve, a természetet megszerettették. A francia 
Buffon 36 kötetes természettudományi munkáját oly szé
pen írta meg, hogy a főúri körök is kedvet kaptak ehhez
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az új tudományhoz. Hozzá hasonló népszerűsítő munkát 
végez még ma is a német Brehm Alfréd 10 kötetes 
Állatvilága.

A magyar irodalomban először Apáczai Cseri János 
kísérelte meg az összes tudományokat magyar nyelven 
megszólaltatni. Lexikona óta a természettudományi próza 
igen sokat fejlődött. Különösen az utóbbi évtizedek
ben néhány kiváló tudósunk buzgólkodása révén tett 
olyan haladást, hogy ma tartalomban, nyelvben és 
formában művészi színvonalon áll. Ilyen érdemes tudó
sunk volt Greguss Gyula, ki a természettudományi ismere
teket ügyesen népszerűsítette és Hermann Ottó, természet
tudományi prózánk legkiválóbb magyar mestere, kinek 
munkái a zamatos, tősgyökeres magyar stílusnak is 
remekei. Ma már nekünk is vannak tartalmas, ügyes 
népszerűsítő munkáink (Természettudományi Közlöny, 
Urania, Universum).

c) Történeti próza.
A történeti próza körébe tartozó tudományos művek 

valóban megtörtént, általános érdekű eseményeket beszél
nek el és belőlük bizonyos tanulságos megállapításokat 
vonnak le. A történettudomány felöLeli az emberiség és 
a nemzet életének minden fontos mozzanatát. Két ága 
van: politikai történet és művelődéstörténet. Az előbbi a 
történeti eseményekkel, az utóbbi az anyagi és szellemi 
műveltség haladásával foglalkozik.

A történettudomány nemzeti fontosságú : emlékezete 
a népnek, forrása a nemzeti öntudatnak. Ezért minden 
más tudománynál közelebb áll az általános érdeklődéshez.

A történetíró munkája.
A történetírónak első feladata az, hogy anyagát 

összegyűjtse. Ezért bizonyos ismeretforrásokra van utalva. 
Ilyen források . • '
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a) szájhagyomány, az élők előadása ;
b) írott kútfők, egykorú vagy az illető korhoz közel 

eső feljegyzések (évkönyv, napló, oklevél, jegyzőkönyv, 
lajstrom stb.) ;

c) maradványok : a mindennapi élet szükségleteinek 
kielégítésére szolgáló eszközök (épületek, pénzek, ruházat, 
harci, gazdasági stb. eszközök) ;

d) emlékek : olyan maradványok, melyeknek készítői 
az utókorra is gondoltak (szobrok, festmények, sírkövek, 
templombk stb.).

Mindezek a források igen fontos adatokat szolgál
tatnak a történetírónak, amikor az elmúlt időket akarja 
feleleveníteni. De csakis úgy, ha valóban történeti érté
kük van.

Ezért második feladata a történetírónak az, hogy 
összegyűjtött adatait tudományosan tisztázza. Vizsgálat 
alá veszi, hogy valódiak-e, megbízhatóak-e ? Mellőzi, ki
rostálja belőlük mindazt, ami a tényekkel ellenmondásban 
van. A bírálat biztosítja műve hitelességét.

Az anyaggyűjtés és a birálat után következik a tények 
összefüggésének megállapítása. Valaha a történetírás meg
elégedett a külső kapcsolattal ; a tényeket meg sem vizs
gálta, hanem időrendi egymásutánban egyszerűen el
sorolta (referáló forma). Ma már a történettudós megkeresi 
a tények közötti belső összefüggést, kikutatja az esemé
nyek okait (pragmatikus forma), a politikai és művelődési 
viszonyok fejlődéséből és hanyatlásából származtatja a 
történeti eseményeket (genetikus forma).

Csak e tudományos műveletek után foghat a történet
tudós a szerkesztéshez és előadáshoz. Munkájának ez a 
művészi oldala : anyagát a történet képévé kell alakítania 
lelkében, az eseményeket csoportosítania kell, a főbbeket 
kidomborítani, a mellékeseket alárendelni ; óvakodnia kell, 
hogy vallási, politikai, nemzeti elfogultság a tisztán látását 
el ne homályosítsa (objektivitás); az elbeszélés szálait
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világosan és ügyesen szövi, értelmesen, élvezetesen s a 
tárgyhoz illő komoly hangon ír. Az igazi történetíró tudós 
is és elsőrangú író is egy személyben.

A történetíró munkájának tehát négy mozzanata van :
1. anyaggyűjtés, 2. bírálat, 3. a tények összefüggésének 
megállapítása, 4. szerkesztés és előadás.

A történeti próza felosztása.
A történetírás is, mint a többi tudomány, csak 

lassanként vált tudománnyá. Régente megelégedtek az 
események, a tények kritika nélküli feljegyzésével. Ma 
már csak a szigorú tudományos módszerrel végzett munka 
tartozik a történettudomány körébe.

Vannak tehát : I. pusztán adatokat szolgáltató forrás
művek (kútfők) és II. vannak kritikával készült tudomá
nyos történelmi művek (történelem, történettudomány).

I. Kútfők.
1. Évkönyv (annales): fontos eseményeknek éven

kénti feljegyzése. A történetírásnak ez a legkezdetlegesebb 
formája. Nem rendszeres és nem összefüggő. Mivel nagyon 
régi időből való, igen értékes. A keleti népek, a rómaiak, 
sőt a középkori kolostorokban a szerzetesek is vezet
tek évkönyveket. A mi évkönyveink megsemmisültek. 
Ránk nézve nevezetesek a IX. századból való fuldai év
könyvek. Bencédi Székely István a XVI. században az 
első magyar nyelvű történeti művet még'évkönyv formá
jában írta.

2. Krónika : az összefüggéstelen évkönyvvel szem
ben időrendben s összefüggően beszéli el az eseménye
ket. A középkor kedvelte ezt a formát ; többnyire szerze
tesek írták latin nyelven. Rendszerint a világ teremtésén 
kezdették s elbeszélésükben a valót és a mesét össze
keverték. A krónikaíró mindent elhisz, az események
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okaira nem kíváncsi, kritikája nincs. Ennélfogva meg
bízhatósága csekély. A történetíró, mielőtt tudományos 
célra felhasználná, adatait kritikailag megvizsgálja.

A külföldi krónikaírók közül ránk nézve értékesek az 
őseinkről megemlékező arab Ibn Roszteh, a perzsa Gurdézi,
IV. (Bölcs) Leó császár, és a szentgalleni kalandozások 
megörökítője, Eckehart szerzetes.

A magyar krónikairodalom igen gazdag. Ideje a 
XV. századdal záródik le s főképen 3 név emelkedik ki 
belőle. Legrégibb az 1200 táján élt Anonymus, III. Béla 
névtelen jegyzője, Kézai Simon IV. László udvari papja 
és a színes képekkel gazdagon díszített Bécsi Képes 
Krónika írója Márk barát.

3. Napló : az író naponként jegyzi fel a vele történt 
eseményeket. Módszere ugyanaz, mint az évkönyvé. 
Történeti értéke csak a közéletben nevezetes szerepet be
töltő kiváló ember naplójának van.

A naplóírás a XVIII. és XIX. században divatozott. 
Irodalmunknak több értékes naplója van. Mindszenti 
Gábór János király utolsó napjairól írt megható hangú 
naplót. Széchenyi István gróf magyar és német nyelven 
följegyezte a vele történt eseményeket. Kölcsey Ferenc 
országgyűlési naplója a reformkorbeli magyar ország
gyűlések hű képe. Déryné-nek művelődéstörténeti szempont
ból igen értékes naplója a múlt század kultúrális viszo
nyaira és a magyar színészet múltjára vet fényt.

4. Emlékirat (memoire): az író a vele történt esemé
nyeket az országos eseményekkel kapcsolatban beszéli el. 
Tökéletesebb a naplónál, mivel összefüggő előadásban 
általános érdekű eseményeket csoportosít. Közvetlen hang
jánál fogva kedvelt és olvasott műforma.

Már az ókorban találunk emlékiratokat. Xenophon 
megírta a 10 000 görög híres visszavonulását a kunaxai 
csata után s hálás szeretettel emlékezett meg nagy mes
teréről, Sokratesről. A római irodalomban Julius Caesar
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a nevezetes galliai hadjáratot, továbbá a közte és Pom
peius között lefolyt polgárháború eseményeit örökítette meg.

Az újkorban a francia irodalom termelt legtöbb me- 
moire-t. Leghíresebb emlékíró a XIV. Lajos udvarában élt 
Saint Simon, aki II. Rákóczi Ferencről is rokonszenvesen 
emlékszik meg. Az olasz irodalomban Silvio Pellico em
lékirata híres.

A magyar irodalomban a XVII. században, Erdély
ben, virágzott ez a műforma. Szalárdi János, Kemény Já
nos, Cserei Mihály, Altorjai báró Apor Péter, II. Rákóczi 
Ferenc és Mikes Kelemen — történeti és művelődéstör
téneti szempontból igen értékes emlékiratokat hagytak 
hátra. Újabb irodalmunk gazdag anyagából számottevő 
Kazinczy Ferenc és Kossuth Lajos memoire-ja.

5. Levél. Becses adatokat találhat a történetíró a 
levelekben is. Történeti értéke csak a kiváló személyek 
levelezésének van. Kétféle a levél : gyakorlati célból ké
szült, valóban elküldött (missilis) levél és irodalmi jellegű 
(fiktív) levél. Csak az utóbbi készül irodalmi célból, de 
az előbbi is lehet irodalmilag értékes, ha írója gondot 
fordít a tartalomra és a formára.

A levélnek e két fajtája minden irodalomban ren
geteg számmal található. Az ókor legnagyobb levélírója 
Cicero. Az újkorban a franciák vitték legtöbbre a levél
írásban. Leghíresebbek Madame Sévigné és Voltaire szel
lemes levelei. A magyar nyelvű levélirodalom szintén igen 
gazdag. Régi irodalmunkból nagy számmal maradtak fenn 
történeti és művelődéstörténeti szempontból értékes leve
lek. Első művészi levélírónk Mikes Kelemen. Újabb iro
dalmunkban Kazinczy Ferenc választékos nyelvű, érdekes 
tartalmú és magy műgonddal készült levelei a levéliroda
lom gyöngyei, ö a legnagyobb magyar levélíró. Igen ked
ves hanguak Petőfi és Arany levelei. Belőlük egyénisé
güknek sok szép vonását ismerhetjük meg.
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II. Történettudomány (történelem).

A tudományos történelemnek a feldolgozott anyag 
nagyságához képest a következő fajai vannak :

1. Életrajz (biographia) : kiváló ember életének és 
munkásságának története, kapcsolatban kora eseményeivel. 
Az életrajzíró az illető egyénnek nemcsak a tetteit beszéli 
el, hanem bemutatja a jellemét is, kideríti hogyan lett 
azzá és milyen hatással volt korára.

Az ókor legnevezetesebb életrajzírója a görög Plutan x 
chos és a római Tacitus, Ma már minden nemzet köte
lességének érzi, hogy kiváló embereinek emlékét hozzájuk 
méltó életrajzokban örökítse meg. Ezért minden nép iro
dalma gazdag az életrajzokban. A magyar irodalomban 
e téren főképen Toldy Ferenc buzgólkodott. A legszebb 
költői életrajzot Gyulai Pál írta. A Magyar Történelmi 
Életrajzok-ban minden kiváló emberünkről olvashatunk 
részletes életrajzot.

2. Korrajz (monographia) : egy-egy nevezetesebb tör
ténelmi időszaknak vagy kisebb történelmi egységnek 
kimerítő rajza, kplső-belső életének s eszméinek részletes 
feltüntetése.

Ma is kedvelt műforma, az ókorban pedig majd
nem kizárólagos volt. Herodotos, a görög történetírás atyja, 
a görög-perzsa háborúról, Thukydides, az első oknyomozó 
történetíró, a peloponnesosi háborúról, Sallustius Catilina 
összeesküvéséről, Tacitus, a legnagyobb római történetíró, 
pedig a császárkori Rómáról írt nagyszabású monográfiát.

Irodalmunkban Horváth Mihály nemzetünk átalaku
lásának nevezetes huszonöt évét és a magyar szabadság
harc történetéi, Teleki József gróf a Hunyadiak korát, 
Salamon Ferenc pedig a török hódoltság idejét rajzolta meg.

3. Nemzeti történelem : összefüggő előadásban egy 
nép egész történetét előadja alakulásától a jelenkorig. 
A történelmi részletmunkák összefoglalása.
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Az ókorban csak a római Titus Livius írt nemzeti 
történelmet. Munkája mintául szolgált az utókornak. Az 
újkorban minden nép tudományosan feldolgozta a saját 
történetét.

Nemzetünk történetét kritikailag először Katona István 
tudós szerzetes írta meg latin nyelven. Magyarul Virág 
Benedek tette az első kísérletet. Az első teljes magyar nem
zeti történelmet Horváth Mihály készítette. Vele egy idő
ben Szalay László is megírta nemzeti történelmünk egy 
részét. A legnagyobb terjedelmű magyar történelem a 
Szilágyi Sándor-féle 10 kötetes millenáris történet. A romá
nok leghíresebb történetírója Jorga Miklós.

4. Egyetemes történelem : a nemzeti történelmek tu
dományos rendszerbe foglalása. Az emberiség politikai és 
szellemi fejlődését tünteti fel.

Az ókor még nem ismerte az egyetemes történet 
fogalmát. Csak a XIX. században készülnek egyetemes 
történelmek. A francia, angol, olasz és német irodalom 
végzett e téren szép munkát. A franciák nagy történet
írója Guizot, az angoloké Gibbon, az olaszoké Cantu 
Cesare. A németek közül Oncken, Schlosser, s különösen 
a világhírű Ranke Lipót neve a legismertebb.

Magyarul először Bajza József próbált világtörténel
met írni. Sok ideig Ribáry Ferenc világtörténelme forgott 
közkézen. Ma a Marczali-féle 12 kötetes képes világtör
ténet a legkimerítőbb, de jól használható a Márki-féle 
egyetemes történelem is.

III. SZÉPPRÓZA.

A szónoki próza rábeszélő, a tudományos próza 
ismeretközlő. Tárgya mindkettőnek a reális valóság. A 
prózának az a faja, mely képzeletünket és érzelmeinket 
foglalkoztatva gyönyörködtet s az ideális valóságot tárja 
elénk, a széppróza.
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Két fajtája van : a kisebb terjedelmű novella s a 
nagyobb terjedelmű bonyodalmas regény. Tárgya való
szerű esemény, amelyet elbeszél. A mi mindennapi éle
tünk szépségeit és eszméit igyekszik visszatükrözni. Sze
replő személyei tehát ugyanolyanok, mint mi, ugyanabban 
a világban élnek, mint mi ; ugyanúgy éreznek, gondol
koznak, cselekszenek. Életünknek ez a költői megjelení
tése érdekel. Érdekessége révén a legkedveltebb szóra
koztató olvasmány. A jó regény azonban nemcsak mulat
tat, hanem maradandó nyomokat is hagy lelkűnkben : 
nemes érzelmeket ébreszt, kellemes hangulatba ringat s 
okulást nyújt.

A szépprózában a művészi elem az uralkodó ; en
nek át kell hatnia minden részletéi: szerkezetét, nyelvét, 
előadását egyaránt.

Benne csak egy főcselekménynek szabad lenni egy 
főhőssel. Az epizódok ugyan növelhetik a cselekmény 
terjedelmét, a mellékszemélyek gyarapíthatják a szereplők 
számát, de csak úgy, ha a főcselekményhez és a fősze
mélyhez kapcsolódnak. Az egység minden művészi alko
tás alaptörvénye.

Feladatát az író nemcsak az érdekkeltő cselekmény
ben látja, hanem arra is törekszik, hogy szép emberi jel
lemeket rajzoljon. Tudja, hogy minden eseménynél job
ban leköti az érdeklődést a lélek, mely cselekszik. A 
nagyterjedelmü regény azt is céljának tekinti, hogy sze
replőinek lelkén át bevilágítson az illető kornak a lei
kébe : gondolkozásába és érzéseibe. A jellemrajz és a 
korrajz adja meg a regény súlyát.

Stílusában egyesíti a prózai és költői stílus minden 
szépségét. Előadásában változatosságra s élénkségre tö
rekszik. Szereti a hangulatos leírásokat, megszakítja 
az elbeszélés fonalát s gyakran átadja a szót a 
személyeinek. Az ügyes író sokat beszélteti személyeit. 
Az is előfordul, hogy a hőssel mondatja el a történetet, 
napló vagy levélformában írja meg.
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A regényt és novellát a következő szempontokból 
figyeljük meg: 1. valószerüség, 2. érdekesség. 3. erkölcsi 
világnézet, 4. szerkezet (egység), 5. jellemzés (egyéni és 
kor), 6. stílus, 7. előadás, 8. forma.

A regény fajai.
A regény korképet ad. Vagy a jelennek, vagy a múlt 

időknek a társadalmi életét rajzolja. Ennek megfelelően 
két faja van : 1. társadalmi regény, 2. történeti regény.

1. A társadalmi regény az író korának, vagy a közel
múlt társadalmának életéből meríti tárgyát s vagy a felső 
körök, vagy a polgári osztályok vagy a nép életét festi 
(Az új földesúr).

2. A történeti regény a régmúlt időket eleveníti meg 
(Abafi). Tárgya rendszerint nem valóságos történeti ese
mény, mely megköti az iró fantáziáját, hanem képzelt 
esemény, melynek a történeti esemény és a történeti sze
mélyek csak hátterül szolgálnak. A történeti regénytől hi
telességet és korhűséget követelünk. Hiteles akkor, ha a 
beszőtt esemény a történeti valóságnak megfelel ; korhű 
akkor, ha az elmúlt idők szellemét híven adja vissza.

Mind a társadalmi, mind a történeti regény lehet 
irányregény, ha az iró valamely fontos eszme érdekében 
írja regényét (Beecher Stove, Verne, Eötvös). Vigyáznia 
kell azonban, hogy a célzatosság (tendencia) szemmel 
láthatóan ki ne tűnjék, mert ez könnyen lerontja a mű
vészi hatást.

A regény története.

a) A világirodalomban.

A regénynek igen tisztes múltja van. Már az ókor
ban olvasták s napjainkban el sem tudnánk lenni nél
küle. Igazi fejlődése azonban csak a középkorban kezdődik.
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Ekkor nyer művészi fórmát a novella az olasz próza 
atyjának, Boccaccío-nak, világhírű novellagyüjteményé 
ben (Dekameron). Ekkor virágozlak a lovagi regények, 
a fantasztikus, valószínűtlen Amadisok, melyeknek a 
spanyol Cervantes Don Quijote-ja vetett végett. Ez az 
első igazi regény, mely ettől kezdve járja a fejlődés helyes 
útját. A XVIII. század még két nevezetes regényt termel : 
az egyik Defoe Dániel világhírű Robinzon-ja, a másik 
Swift szatirikus Gulliver-je.

A XIX. században óriási arányokat ölt minden nép 
irodalmában a regény fejlődése. Az angol, francia, olasz 
és orosz a regényíró nemzet.

Az angoloknál Scott Walter megteremti a történelmi 
regényt. Tőle tanulja el minden nép, a mi Jósikánk is, e 
regényfajt. Kimagasló tehetség a derűs humoru Dickens, 
ki szebbnél szebb regényekkel ajándékozta meg az .em
beriséget, és Thackeray, a társadalmi életnek keserű hu
moru rajzolója. Rajtuk kívül híres regényírók még : Bulwer 
Pompei utolsó napjai-nak, Wallace a Ben húr-nak és Wi
seman a Fábiolá-nak írója. Ma Kipling Rudyard dzsun
gel könyveit olvassuk szívesen. Amerikai regényírók : Co
oper, Beecher Stowe és a humorista Mark Twain. Mind
három jó ismerőse az ifjúságnak.

A franciák számos világhírű regényíróval dicseked
nek. Kivételes tehetség volt Victor Hugo és Balzac, az 
emberi lélek és társadalmi élet élesszemü rajzolója ; 
rendkívül termékeny és kalandos meseszövő Durnas és 
mulattatva oktató Verne. Híres még Zola Emil és Anatol 
Francé neve is. x

Az olasz Manzoni a világirodalom egyik legjobb 
nevelő hatású regényét írta meg. Az egész világon ismert 
Amicis az ifjúság számára írt remek elbeszéléseket-

Bámulatosan gazdag és magas színvonalú az orosz 
regényirodalom. Írói egytől egyig világirodalmi magaslaton 
állanak : az orosz falusi élet rajzolója Turgenyev, a nemes
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szociális irányú Dosztojevszkij és a magasztos eszméket 
hirdető Tolsztoj.

A németeknél Goethe írt egy nagyhatású szentimen
tális regényt. Kívüle Keller, Mayer és Scheffel váltak ki. 
Az ifjúság népszerű regényírója May Károly, kinek tiszta 
levegőjű és emelkedett szellemű regényeit ma is világ
szerte olvassák.

Páratlan kedvességüek a dán Andersen csodálatosan 
szép meséi ; megnyugtatók és felemelő hatásúak a svéd 
Lagerlöf Zelmának, a jelenkor legnagyobb írónőjének, 
regényei és elbeszélései ; nemes tartalmúak a lengyel 
Sienkieivicz történelmi rajzai.

A román regényirodalmat a múlt század derekán 
Nicolae Filipescu alapozza meg s kiválóan fejleszti Zam
firescu, Delavrancea és Slavici. Manapság Sadoveanu és 
az erdélyi Agǎrbiceanu szereznek sok élvezetet olvasóiknak

b) A magyar irodalomban.
A magyar regényirodalom közel száz éves múltra tekint 

vissza. E rövid idő is elég volt arra, hogy rendkívül meg
gazdagodjék s a világirodalmi viszonylatban is helyet vívjon 
ki magának.

Nálunk is korábban kifejlődik a novella, mint a regény. 
Az első művészi novellát Kármán József írja. Kisfaludy 
Károly víg elbeszélései ma is megnevettetnek.

A magyar regény megteremtője az erdélyi szárma
zású Jósika Miklós báró. Nagyszámú regényével olvasó 
közönséget teremtett. Történeti regényei a legsikerültebbek. 
Megismerjük belőlük az ősi várkastélyok berendezését, a 
nemesek életmódját, a fejedelmi udvarok szokásait, a 
múlt dicsőségét s megtanuljuk múltunk szeretetét. Nem 
feledkezik meg arról sem, hogy a jóra buzdítson.

Eötvös József báró, második nagy regényírónk, mé
lyen járó gondolatoktól súlyos regényeket írt. Nem
csak gyönyörködtetni akart, hanem használni is, ezért

Dr. György Lajos : Irodalmi olvasókönyv. 16
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nemes célzatot rejtett beléjük. Minden regénye egy-egy 
jótett volt.

A fejedelmi családból származó Kemény Zsigmond 
báró a legművészibb regényírónk, ó is Erdély történelmi 
múltjához fordult tárgyért. Az emberi lelket és az elmúlt 
idők szellemét csodálatos éles szemmel rajzolta. Olvasásuk 
azonban igen komoly elmélyedést kíván.

A legtermékenyebb magyar regényíró Jókai Mór volt. 
Páratlan fantáziája és rendkívüli elbeszélő készsége világ
szerte meghordozta a nevét. Képzelete bekalandozta a 
magyar élet múltját, jelenét és jövőjét. Nagy erényei mellett 
hibái is voltak : a korfestés igazságával, a szerkezet mű
vészetével és meséi valószínűségével nem sokat törődött. 
Legsikerültebbek azok a regényei, melyeknek tárgyát saját 
korából merítette. — Még az ő nagy népszerűsége mellett 
is olvasókat tudott hódítani a kedvesen anekdotázó, népies 
hangú Vas Gereben.

A Jókait követő kornak három nagy regényírója 
van : a derült, meleg jókedvű Mikszáth Kálmán, legna
gyobb humoristánk, ki tovább fejlesztette a magyar mese
mondás művészetét ; a múlt időket és a magyar falu életét 
poétikusan festő, erős magyar érzésű, tiszta tollú Gárdonyi 
Géza ; a közelmúlt társadalom életét finom lélekrajzzal 
és elegáns stílusban ábrázoló Herczeg Ferenc, napjaink 
legolvasottabb regényírója. — E három íróval le is záródik 
azoknak a sora, kik a magyar regényt tovább fejlesztették.

Azért számosán vannak még írónk, kiknek tartalmas 
regényeit és mulattató elbeszéléseit szívesen olvassuk. 
Ilyenek : Baksay Sándor, Gyulai Pál, Petelei István, Tóth 
Béla, Tömörkény István, Rákosi Viktor (Sipulusz), Benedek 
Elek, Bársony István stb.

Az 1919 óta önállóvá lett erdélyi magyar irodalomban 
szintén feltűnt néhány erős tehetség. Különösen Balogh 
Endre, Berde Mária, Gyallay Domokos, Kovács Dezső és 
Nyirő József könyveiből megkapóan sugárzik ki az erdélyi 
magyar lélek.
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BEFEJEZÉS.

A magyar prózai stílus fejlődése.

A magyar prózának Pázmány Péter az első jeles 
mestere. Értelmes és világos stílusában erő és méltóság 
van. Még ma is sokat tanulhatunk tőle. A vele egykorú 
Zrínyi Miklós gróf sűrűn használt latin szókat és kifeje
zéseket, de az erő, lendület és határozottság stílusától meg 
nem tagadható. E vonások egyéniségében is megvannak.

Kimagasló prózaíró volt Faludi Ferenc, ki választé
kosabbá és gördülékennyebbé iparkodott tenni a magyar 
prózát. Kiváló stílusérzékének és gyökeres magyarságának 
sokat köszönhet a magyar próza. Mikes Kelemen nyel
vének kedvességét és természetes frisseségét ma is élvezzük. 
Művészivé tette a székely beszédet.

Kármán Józset mestere volt a kellemesen hangzó 
mondatoknak. Ritka választékossággal és arányosan írt. 
Kazinczy Ferenc stílusának gördülékenységét és kifejezé
seinek választékosságát kortársai nem győzték magasztalni. 
Kölcsey Ferenc művészi formában, zengzetesen és hangza
tosán, numerózusan és tömören írt. Kisfaludy Károly 
választékos szép stílusa érdemes a tanulmányozásra.

Kossuth Lajos prózája világos, eleven és lendületes. 
Könnyedén írt, amellett szerette a költői ékességeket. Deák 
Ferenc prózája egyszerű, világos. Kerüli a pongyolaságot 
és soha sem keresett. Költői ragyogás kevés van prózá
jában. mert nem tetszeni, hanem meggyőzni akart. Eötvös 
József báró költői lendülettel írt. Stílusa szónokias, szereti 
a körmondatokat. Jókai Mór igazi művésze a nyelvnek. 
Szókincse rendkívül gazdag, kifejezéskészlete kimeríthe
tetlen. Regényíróink közül senki sem írt nála színesebben 
és élénkebben. Naivsága, humora, érzelmessége utánoz
hatatlan. Akik utána kövelkeztek, mind az ő nyomán

16'
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haladtak. Gárdonyi Géza magyarosságával, Herczeg Fe
renc stílusának elegánciájával tűnik ki.

Gyulai Pál elsőrangú mestere volt a magyar prózá
nak. Feltűnő választékossággal, világosan, szabatosan és 
gördülékenyen írt. Hermann Ottónak a természettudományi 
próza köszön sokat. Ritka stílusművész Beöthy Zsolt; 
prózája színes és költői.

A magyar prózai stílus fejlődéséből két fontos dolgot
• állapíthatunk meg: 1. igen gazdag kifejlett prózánk van, 

melyet számos kiváló írónk hajlékonnyá tett a gondolatok 
és érzelmek legfinomabb árnyalatainak a tolmácsolására 
is ; 2. arról meggyőződhettünk, hogy minden tudománynak, 
a prózai művek minden ágának megvan a maga külön
nyelve : szókincse, kifejezéskészlete és stílusa.
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Az olvasott könyvekről jegyzeteket kell készíteni. Erre 
a célra külön füzetet kell szentelni. Abba írja bele a tanuló 
a szebb részeket, erkölcsi eszméket, szép mondásokat, a 
könyv gondolatmenetét s egyéb megfigyeléseit. Ezekből a 
feljegyzésekből bármikor feleleveníthetjük az olvasottakat.

A tanuló törekedjék arra, hogy mindennemű írásbeli 
munkájában érthetően fejezze ki magát. írjon egyszerűen, 
világosan, magyarosan. Hosszabb mondatait rövid mon
datokkal vegyítse. Ne használjon idegen szókat, kerülje
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a terjedelmes összetett mondatokat s lehetőleg tartózkodjék 
az alárendelt mellékmondatok halmozásától.

Segítheti ebben a munkájában : Kelemen Béla : Hogyan 
írjunk ? Jó Magyarság. — Simonyi Zsigmond : Helyes 
magyarság. — Tolnai Vilmos : Magyarító szótár. — Radó 
Antal : Idegen szavak szótára.
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