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E l ő s z ó . 

Nagy igazság az, hogy senkisem próféta  a maga 
hazájában. Az is bizonyos, hogy senkisem próféta  a 
maga idejében. A nagy emberek közül csupán a po-
litikusoknak adatott meg, hogy munkájok gyümölcsét 
még életökbeu megérni és az emberiségnek hasznára 
válni lássák. A nagy tudósoknak, nagy filozófusok-
nak, nagy poétáknak sokszor kell inegküzdeniök 
koruk közönyösségével. Ha valahol, úgy nálunk sok 
tehetséget megbénít, sok ambiciót lehüt ez a közöny. 
De az igazi tehetség mégis mindég napfényre  jö. Az 
igazi idealizmus mégsem hal ki a költő szivéből. Év-
tizedek suhannak tova az idő szárnyain, uj irányok uj 
költőket tesznek híresekké, a régi nyomokon, az 
Arany János nyomdokain haladó költőket alig hogy 
észreveszik. Ilyen alig észrevett költő volt az utóbbi 
évekig Gajdács Pál i s . . . Carlyie a Termé-
szetet tartja a legigazságosabb birónak. „Veszünk bú-
zát, — úgymond — hogy azt a Földbe vessük; lehet 
az keverve ocsuval, szeméttel, porral s minden kép-
zelhető piszokkal; mindegy: a jóságos, igazságos 
Föld a búzát megnöveszti s a többi szemetet szép 
csendesen megemészti s egy kukkot se szói1. A sárga 
buza nöttön nő; a jó Föld hallgat mindéin más felől 



s egy panaszos szó sem tör ki belőle" . . . A milyen 
a Föld a Természetben, olyan az Idő az irodalomban. 
A ma még hangoskodó poétácskák ocsuhoz hasonihtos 
seregét el fogja  temetni az ismeretlenség homályába 
és napfényre  fogja  hozni az igazi tehetségeket. Ilye-
nek közé kell számitanunk Gajdács Pált is. Kitűnő hu-
moros versei vannak, jeles lyrikus, de legnagyobb, 
mint elbeszélő költő. Qajdács Pál kebelbarátja volt 
Mikszáthnak: a szellemökben is van némi rokonság. 
Mikszáth a magyar gentry tipusát festette  nagy sze-
retettel és művészettel, Gajdácsot folyton  a magyar 
nemzet dicsősége és lángoló hazaszeretete lelke-
síti . . . Nemzetközi eszmék feltűnhetnek  s kisebb-
nagyobb szerepet játszhatnak e föitiön,  de mig a lán-
goló hazaszeretet ki nem hal e nemzetből, addig 
Gajdács költeményei mindig a magyar irodalom leg-
értékesebb kincsei közé fognak  tartozni. 

Torda, 1910. 

Dr. Kemény Gábor. 



Gajdács Pál költészete. 
Néhány szó Hlö poétáról irni nehéz dolog, különö-
a »Holnap" s e n akkor, ha az ember az obiectivitás 
költőiről. mindenható törvényeinek akarja magát 
alávetni. Igaz, hogy azokról a poétákról, kiknek nevei 
a legújabb időben bukkannak fel  egy-egy /ap hasáb-
jain, szinte fölösleges  is irni. Hisz eleget irnak ők ma-
gukról. Verseik egyszersmind önkritikájukat képe-
zik. Elismerik, hogy ők a világító centrum, honnan az 
újkori költészet sugarai melengetően szétsugárzanak. 
Elismerik csaknem mindnyájan, hogy ők a Holnap 
hősei. Repüinek, repülnek ők az uj kor hajóján, nem 
akarnak ők azoknak a csendes, szürke embereknek a 
hegedősei lenni, kik elég naivak ahoz, hogy a szerény 
Arany Jánosban, vagy ósdi Petőfiben  is tudnak még 
gyönyörködni. Azt mondtam az elébb, hogy ezekről a 
modern poétákról fölösleges  irni. Tévedtem. Kellene 
hogy magyarázatokat írjunk hozzájok. Nem tárgyi 
magyarázatokat, mert ezek bizony nem volnának na-
gyon esztétikus dolgok, hanam stilisztikai megfejté-
seket. Aki p/. Ady Endrének „A disznófejű  nagy ur" 
és más verseit olvasta, va°"Tr aki Kosztolányi 
Dezsőnek, Somlyó Sándornak, Mohácsi Jenő-
nek s más modern poétáknak lyráját ismeri az meg-
döbbenve kérdezi: Q)uousque tandem abutere patien-
tia . . . Hova vezet ez vájjon? Hát vájjon a mai élet 
ezer tragédiájával s komédiájával nem ad más témát 
a poétának, mint azt, hogy kasszirnők bájairól, avagy 
saját testrészeikről zengjenek verseket? És milyen 
nyelven zengik dalukat! mintha csak a dór lyra csen-
dülne meg újra, csupa szakadozott, érthetetlen sóha-



jok láncolata, homályos metonymiák sorozata jel-
lemzi a Holnap költőinek nyelvét. 

Nem tudom egész pontosan meghatározni, kik 
számítják magukat a Holnap köktői közé, de a törté-
neti igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy 
legújabb poétáink között nem egy igazi költői lélekre 
és tehetségre akadunk. Bodor Aladárról, O 1 á h 
Gáborról, Gyökössy Endréről stb. csakis az elis-
merés hangján szólhatunk. Oláh Gábornak magasan 
szárnyaló gondolatai vannak, ezek poétikus, erőteljes 
nyelven jutnak kifejezésre,  csak az a kár, hogy ihlete 
nem egyszer öndicséretre ragadja őt. Petőfinél  ter-
mészetesnek találjuk, hogy magát Petrarcaval hason-
lítja össze, de Oláh Gábortól bizony még rossz néven 
vesszük, ha a költők királyának nevezi magát. Ez a 
köiítői „furor"  nagyon rossz, nagyon vissza tetsző 
hatással van ránk s ürömcsöppeket vegyit esztétikai 
élvezetünkbe. Gyökössy Endrének is igen heves 
a temperatuma; ez az ifjú  költő testileg-lelkileg Ber-
zsenyit juttatja eszünkbe, nem kevesebb benne a ha-
zaszeretet, mint a „Romlásnak indult hajdan erős 
magyar!" költőjében, nyelvének magyaros zamata, 
ereje is Berzsenyire emlékeztet, csak egy a különb-
ség: Berzsenyi mindig másokat lelkesített a 
magyarságra, Gyökössy meg folyton  a saját ma-
gyarságán lelkesedik: 

Nem szégy.ellem: a régi nyomokon 
S törött ugaron indulok előre 

De ott szivemből, viharos erővel 
Zeng a magam daia! 

Nem szégyellem: a régi nagyokat 
Megsüvegelem büszke ámulattal 

És köntösömet össze sem is tépem 
A mért magyar vagyok! Gy. E. 

Ismétlem: költői tehetségekben nincs hiány s 
mégis alig akad a Holnap verselői közt egy is, akire 
rámondhatnók: ez igazi poéta! ez egészen poéta! De 
hogy is mondhatnók csak egyről is, hogy egészen 



poéta, mikor ők maguk azok, kik túlzott hevességök-
kel, idegességükkel, önhittséggé fajult  költői büszke-
ségükkel megakadályozzák, lehetetlenné teszik, hogy 
egész poéták legyenek. Igaz, hogy „poéta non fit,  sed 
nascitur", hanem azért a legnagyobb poéták sem 
ugrottak még ki teljes vértezetben Pallas Athene 
módjára Zeus fejéből.  Gondoljunk csak végig a poé-
ták százain Homerostól kezdve Goetheig, Arany Já-
nosig, a lobbanékony Petőfiig,  a zaklatott életű Re-
viczky Gyuláig s látni fogjuk,  hogy habár mindegyik 
átmehetett aSturm und Drang költői gyötrel-
mein, de azért még a leghevesebb temperamentumu 
poétákban is voit annyi költői nyugalom, 
amennyi bizonyos v i lágnézet megérlelésére 
szükséges. És ez a v i lágnézet az, mely ifjú  köl-
tőinkben teljesen hiányzik. Nem tudjuk verseikből 
megérteni, hogyan gondolkoznak, milyen az igazi én-
jök, mennyire lehet nekik h i n n ii n k? Örökös forron-
gásban, örökös eilenmondásban élnek. S még egy 
fontos  dologra kell rámutatnunk. Más az é 1 e t ö k s 
más a költészetök. A nagy tudósnál megeshetik, hogy 
a katedrán rokonszenves, de ha onnan lelép, akkor 
már egészen más emberré válik. A vérbeli költőnél 
máskép áll a dolog. Az ő élete csupa költészet s az ő 
költészete csupa élet. Ilyen vérbeii költőt óhajtok én 
most ismertetni, akinek élete költői és akinek költé-
szete életének leghívebb tükrét képezi. 
Gajdács Pál Gajd á c s Pál neve az utóbbi időkig 
egyénisége n e m i g e n l e l i e t e t t ismeretes a magyar ol-

vasó közönség előtt. Pár éve jelent meg 
egy verskötete „Tisza Körös mentén" cimmel; ez 
évben adta ki Simonyi Józsefahiresóbes-
ter1 cimii tizenkét énekes költői elbeszélését is. Most 
készül kiadni Öszi alkony cimen ismét egy vers-
kötetet. Dolgozatom elején megemlítettem, hogy 
nehéz dolog irni élő poétáról, ha az obiectivitas tör-
vényeit be akarjuk tartani. Hát én ê eve kijelentem, 

1 Mindkettő Kner I.-nál jelent meg Gyomán. Az utóbbit 
illusztrálta G a r a y Ákos. 



hogy a szó legszorosabb értelmében nem akarok 
obiectiv lenni. Csak annyira, amennyire az igazság 
megköveteli. Nem a poéticai, hanem az ethikai igaz-
ság. A subiectiv érzéseimet sem akarom a köl-
tészettan szent nevében elnyomni. Ha el akar-
nám ezen érzéseimet fojtani,  akkor lehet, hogy én is 
csak ugy tennék, mint a napi és heti lapok legtöbbje 
tett Gajdács Pál költeményeivel. Elolvasták a köny-
veit, egy két chablonos szóval megveregették a 
szerző vállát, aztán napirendre tértek felette.  Az 
ilyen vállveregetés azoknak való, kiknek még pely-
hedzik az áiluk, kiknek lelkét még a Sturm und Drang 
tüze izgatja s kik alatt még makrancoskodik a szár-
nyas paripa. Gajdács Pál már nem ilyen ifjak 
közé, hanem az ifjúi  lelkülettel megáldott nagy-
apák közé tartozik ami fő  dolog, derekasan meg-
üli a Pegazust. 

Gajdács Pál a nagy magyar alföldnek 
egy kis tót szigetén lakik, mint lutheránus lelkész. 
Nem nagyhangú, de annál komolyabb munkát fejt  ki 
a magyarosítás terén; pánsziav izgatók sok kelle-
metlenséget szereztek neki, csendes munkáját 
sokan óhajtották megzavarni, ö azonban nyugodtan 
haladt mindig a maga utján és biztos vigaszt talált 
azokban az eszményekben, mik költészetének forrá-
sául szolgáinak. 

Vallásos gondolatok, a családi élet száz öröme 
s búja, a mindennapi élet humoros, apró esetei szólal-
tatják meg Gajdács Pál lantját. És mégis sokkal job-
ban hat reánk, mint sok más termékenyebb és erede-
tibb gondolatokban bővelkedő költőnek a lantja. Taián 
épen azért tud Gajdács Pál annyira hatni, mert nem 
nagyon termékeny, mert csak a k k o r ir, 
mikor valami nagyobbszerii gondolat, vagy érzés, 
vagy az é/etnek egyik-másik jelenete átmelegíti a lel-
két. Sőt ugy képzelem, hogy az eszméit és az érzéseit 
nem veti melegében a papírra, hanem elébb érleli ma-
gában s mikor már csordultig telt a pohár, mikor zo-
kogását, vagy jókedvű kacagását nem bírja többé ma-
gába fojtani,  akkor születnek meg dalai. Ezért van 



bennök annyi írisseség, közvetlenség, annyi szívhez 
szóló igazság. Nem azért veszi kezébe pennáját, hogy 
pompás rímek üres kongását hallassa, hanem azért, 
mert vele van az é r z é s, az i g a z s á g és az i h 1 e t. 
Csakis akkor ir, mikor az utóbbi is megszállja. Pedig 
a modern költők mintájára Írhatna többet is, többször 
is, mert költői technikája nem közönséges. Ö azonban 
nem teszi, mert ő maga a megtestesült kö l tő i be-
csület. Benne kételkedni nem tudunk, veie csak 
együtt gondolkozni, sirni, vagy kacagni lehetséges. 
Lyrai köl- O a j d á c s Pál elmondhatja magá-

. ról azt, amit ma nem sok köitő mondhat el, 
temenyei. h o g y a legboldogabb családi éietet éli. E 
sorok írójának alkalma volt nyolc évvel ezelőtt ottho-
nában látni Gajdács Pált. Családi éi'etének apróságai 
nem tartoznak nyilvánosság elé, csak azt a tényt kell 
megállapítani, hogy a család minden tagja tele van 
rajongással, ideálizmussal. Rajonganak egymásért, 
rajonganak a művészetért, a zenéért, a költészetért, 
minden szépért. Felesége, gyermekei a zeneművészet-
nek magas niveauján vannak, őket nemcsak a vér 
köteléke, de a művészetnek, a szépnek imádása is 
összetartja. A közélet durvaságaitól nem egyszer 
gyötört Gajdács Pált családjába vetett hite és 
rajongása vigasztalja. Hogy mi neki a család, azt 
gyönyörűen tolmácsolja ez a költeménye: 

Vadászaton. 
A nap éppen lemenőben, 
Gyilkos ón a puskacsőben, 
Erdő körül gát vonul; 
Majd figyelve,  majd merengve, 
Bámulok a rengetegbe: 
Vadra lesek szótlanul . . . 
Nemsokára puskám dördül 
S szivem ittas vad gyönyörtül. 

Két vad gerle száll a fára, 
Mely otthonuk szent oltára, 



Felbúg a hím édesen, 
S egyet-egyet édes párja 
Boldogságtól nevet rája, 
Mint énrám kis hitvesem. 
Aki, mint ők egy pár velem 
S puskámat föl  sem emelem. 

Zörren a fák  hulló lombja, 
Felpillantok a vadonba, 
S im egy kis őz tart nekem, 
Fiatal még, mint a harmat 
Egy éves sem, csak két harmad, 
Éppen mint kis gyermekem, 
Ah milyen szép fent  a gáton! 
S fegyveremet  — lebocsátom. 

Várok egyre elmerengve . . . 
S im riad az erdők csendje, 
Jajtól rémül fent  a lég: 
Kis madár sir, hogy ne sértse, 
Ne üldözze őt a vércse . . . 
Szól a cső s van martalék: 
Hull a vére vad vércsének 
S én nyugodtan hazatérek. 

Költészetének nem egy virága hü felesége  iránti 
szerelméből sarjad. Ezek közüí való például ez is: 

Nőmnek. 
Ugy-e szép öregem már huszonegy éve, 

Majd egy negyed század. 
Hogy a rózsás járom a nyakunkba téve, 
És hogy odahagytuk az apai házat. 
Épitve magunknak csendes kicsi fészket, 
Honnan ránk az élet, 
Szép családi élet, 
Illatos rózsái mosolyogva néztek . . . 



Huszonnégy esztendő! nagy sor ám az ottan, 
Hol a lét határa 
Szük korlátok között rövidre szabottan 
Alig merészkedik egynehány órára. 
Nagy idő ez! főképp  ahoi át van szőve, 
Mint búval a bordal, 
Küzdelemmel, gonddal, 
És nekünk ugyancsak kijutott belőle. 

Kijutott belőle tetejesen mérve 
A mi osztályrészünk: 
Ha vissza tekintünk a huszonegy évre, 
Bizony több bánatra, mint örömre nézünk. 
Mig mások az Isten gazdag kegyelmében 
Dúslakodnak, túrnak, 
Addig mi az Ürnak 
Aiig vagyunk más, mint felesei  épen. 

Nyolc hajtása vala a szép rózsatőnek, 
Mind annyi gond nékünk, 
De felcseperedve  ha magasra nőnek. 
Annyi boldogságunk, annyi büszkeségünk! 
De ime szavával az Ür közbevágott: 
„Sok ez két embernek!'4 — 
S négyen már pihennek, 
Megfelezte  az Ür a nagy boldogságot. 

Ámde azért panasz nem érinti ajkunk, 
Soh'se is érintse! 
Ha az ég áldása nem is oly nagy rajtunk, 
Marad még szivünknek elég gyöngye, kincse: 
Négy kedves gyermekünk, négy angyali létek, 
És azután a hit, 
Mely tűrni megtanít, 
Szeretet és remény s jó lelkiisméret. 

Sőt fényben,  vagyonban haladunk előre, 
Fordul nyár. kerül tél — 
S Te szert téve okos engedelmes vőre, 
Az anyósok tisztes céhébe kerültél; 



S nyomtalanul nem száll egy év se' felettünk. 
Mert lám minden uj ad 
Régi címhez ujat: 
Mult évben szülőkből nagyszülőkké lettünk. 

„Vagyonban is épen igy haifedunk?"  mondod, 
Hogyne, minden évben! 
Minden év meghozza számunkra a gondot, 
De uj barázdát is hoz magával szépen. 
Így bár sújtson a sors, nem vesszük azt zokon, 
Hiszen gyarapodunk. 
Terjed állapotunk: 
Barázdáink nőnek— az arcon s homlokon. 

Ezért nem érinti panasz, zokszó ajkunk, 
Soh' se is érintse! 
Ha az ég áldása nem is oly nagy rajtunk, 
Marad még szivünknek elég gyöngye, kincse: 
Négy kedves gyermekünk, négy angyali lélek, 
És azután a hit, 
Mely tűrni megtanít, 
Szeretet és remény s jó ielkiisméret. 

Ki kell emelnem Gajdács Pál leiró költemé-
nyeit. Ha a költészetben utánzandó példákról le-
hetne beszélni, akkor Gajdács Pál ieirásai bizonyára 
ezek közé volnának sorolandók. A kondorosi csárdát 
(A csárda emléke, a csaplárné emlékezete) a legap-
róbb részletekig leirja ugyan, de unalmassá nem 
válik, mert aranyos humorral van átszőve minden 
szava. A csárda leírásába oly ügyesen szövi bele a 
csaplár, csaplárné jellemzését, hogy a régi jó élet 
élénken megelevenedik előttünk. De hallgassunk 
meg a második részből néhány versszakot: 

Vándorol a nagy kancsó bolondul, 
Vacsoráig, az alatt s azon tul, 
Mig csak éjfélt  nem jelent az óra — 
A mámoros jókedv akkor szállt el nyugovóra ... 



S ha egytül az álom távol jára, 
A szép asszony rájött a nyitjára: 
Altatgatta, dédelgete jókkal, 
Mint a rivó kis gyermeket édes anyja — csókkal. 

Szólván, nevén hogy ne essék csorba 
így altatta, dédelgette sorba, 
Addig-addig, inig aztán egy este 

Holdvilágnál bizony hiba esett a rétesbe. 

S ezért pálcát ki törhet telette? 
Szive jó volt s ő szivét követte: 
Ha vendég jő, ha hozzájuk tér be, 
Kapja, birja, amit kiván, tetejesen mérve. 

Hát a borát? azt is bőven mérte — 
Áldott legyen az emléke érte — 
Nem törődött azzal: nyer-e, veszt-e? 
Az itcéjét egy-két korttyal mindig megszerezte. 

Hej, de bezzeg nem szerzi meg többé, 
Kit a nehéz fekete  hant föd  bé . . . 
— S hogy végezzem, mert már lantom restül, 
Oda a mult pandurustul, szegény legényestül! 

Mind oda van, csak egy maradt épen — 
A diákok-mult emlékeképen, 
S reményeként a gövőnek, honnak . . . 
A csaplárné fejfájára  koszorút ők fonnak. 

Arra menve, sírjához eljárva, 
Rágyújtanak olykor a nótára 
Min ő titkon mosolygott kicsinkét . . . 
Fölzeng a daí: „Korcsmáros ur, ej no eb az ingét!" 

Lyrai verseinek második „őszi alkony" c. köte-
tében is nem egy helyen ragyogtatja humorát. Ked-
vesen rajzolta ie Csabának, szülővárosának ötven 
év előtti képét. Jobb világ volt akkor. Nem volt oly 
nagy fény,  nem voltak olyan ragyogó üzletek, de 



az Isten házába akkor még többet járt a nép. íme 
hogyan ir le egy ötven év előtti boltot: 

A kereskedésnek a központja volt a 
Görög Ficsónénak kicsi szatócsboltja. 
Ki, ha medvecukrot vásároltunk tőle. 
Fogta a rudacskát s harapott belői'e, 
S amit léliarapott, volt egy garasáru, » 
S mégis igen fogyott  a fekete  áru. 

Humoros Már az eddigiekből is láthatjuk, 
v e r s e i hogy Gajdács Pál költészetében humoros 

vénák lüktetnek. Ez Gajdács lelkének 
specifikus  vonása. Komolyabb költeményein is nem 
egyszer átrezeg a derűs világnézet, de még tréfás  ver-
seiben sem válik humora gúnnyá, bennünket ugyan 
nem egyszer megkacagtat, de mindig érezzük, hogy ő 
maga csendesen, néha talán fájdaitnas  rezignációval 
mosolyog. Egész sereg verse van, melyben az egész-
séges humor csillog. Legtöbbször nem is maga a 
tárgy humoros, amit elmond, hanem az a mód, ahogy 
elmondja. Az ő humorát a Jókai, vagy a Mikszáth 
humorához lehetne hasonlítani. Nem magából a 
tárgyból, hanem az író jókedélyébői/ fakadó,  igazi 
vérbeli humor. Egyik versében a szellemidézőkön 
mosolyog és kacagtat meg bennünket. Egy másikban 
a mennyország kapuját zörgeti egy a földi  életben 
boldogtalan férj,  ámde midőn a Péter által kinyitott 
kapun keresztül élete párját, Klorindát pillantja meg, 
felkiált: 

„Mit? Nőm itt az égben? Ej milliom adtát! 
Hogyan? Klorindát is az égbe fogadták? 
Ugy köszönöm szépen jó vendéglátásuk': 
Én már csak megszállok majd valahol másutt." 

Sok humoros verset ir a saját költészetéről, a ja-
vithatlan borivókról, azokról a képmutatókról, kik 
testöket-leiköket beíátyolozzák és nem egy versében 
jellemző példáját adja annak, hogy „Du sublime au 
ridicule il n'y a qu'un pas." 



Az érthetetlen pont. 
Előttem a bölcsességnek könyve, 
Melyet irtak ihletett kezek, 
Jámbor telkem igazságra törve, 
Benne olvas s békéhez vezet; 
De amint igy lelkemben épülék 
S összerakom ami érthető még, 
Az egészet részeire bontom: 
Tekintetem megakad egy — ponton. 

És megdöbben itt a véges elme, 
Dúl benne a kételyek hada: 
Nincs tudata, nincs arról sejtelme, 
Bölcsek ujja így hogy irhata . . . 
Kételyeim egyre nőnek jobban. 
S már szivem is csak remegve dobban, 
Gondolkozom . . . ejnye teringette! 
Hisz e pontot egy buta légy tette. 

A d y és a Holnap, sőt: Holnopután költői tanul-
hatnak belőle. Kedvesen búcsúztatja el a földi  világ-
tól a jó Gyuri bácsit, ki a bort nagyon, de nagyon 
szerette. Ugyanolyan célzata van a versének, mint 
Petőfi  Pinty urfiának,  meg Pató Páljának, csakhogy 
rnig az juvenalisi keserűséggel és epésséggel fűsze-
rezi versét, Gajdács horatiusi szelídséggel „nevetve 
mondja el az igazat". Igen, a szelid, a bölcs Horatius 
lelke szunnyad Gajdács Pálban. Hány apa tudna 
ugyan a mai világban ugy vigasztalódni és megnyu-
godni, mint Gajdács Pál a fia  sorsában, aki érettségi 
előtt áll, de még kissé éretlenül és remények nélkül. 

„Neki indult innen s tul a 
Hájolvasztó nagy meleg, 
Pedig nem a kánikula — 
Érettségi közeleg. 

Mint a juhsajt, hogyha tették 
Présbe, izzad vastagon, 



Ki-kiserked a verejték 
S gyöngyözik a homlokon. 

Csak ugy fujtat  a sok Múzsa 
Hétköznap és ünnepen, 
Mint a ló nagy terhet húzva, 
Vagy futtatva  a gyepen. 

Mint kit vesztőhelyre tettek, 
Mind bánatba öltözött, 
Ki nem féi  és ki nem retteg, 
Csak egy van a sok között. 

És ez az egy, a kivétel — 
Az én Marczi magzatom, 
Mig más küzd a verejtékkel, 
ö heverész a napon. 

S én nem szidom: ezer átok! 
S rá öklömmel nem ütök, — 
Hiszen nagyon jól tudjátok: 
Napon érik meg a tök. 

És itt zárójelben elmondhatom, hogy a költő 
megnyugvása helyes volt, a tök megért a napon, a 
gymnasium hallatlan rossz tanulójából az egyetemen 
a philosophia legkomolyabb hallgatója lett akinek 
könyvei igazán esztendőn át az ágy alatt hevertek, 
az most egy német egyetemen komoly tanulmányok-
ban mélyedt ei. Lám, lám milyen jól járt, hogy az 
apja „öklével" nem ütött rá, különben talán agyon-
ütötte volna benne a szunnyadó ambíciót. 
Népdalai. Gajdács lyrai költészetének tárgya-

lása nem volna teljes, ha nem szólnánk 
népdalairól, melyek a maguk nemében tökéletes alko-
tások. Kedves szöveg, kitűnő verselés, elevenség jel-
lemzik népdalait. Álljon itt példának a következő: 

Zakatol a Maros-vizén a malom, 
Közel hozzá ne mossái szép angyalom: 



Keszkenődet elkapja a viz árja, 
S a malomba belehajtja 
S zálogba majd visszatartja 
A malomnak göndörhaju molnárja. 

Keszkenőmet én nem féltem,  nem bánom: 
Visszaváltom szombat este csókvámon, 
S ha ott marad, az sem lesz baj, nem, de nem!... 
Ha már szivem, ez az árva 
Zálogban van ugy is náía, 
Legyen nála keszkenőm is, mindenem! 

Epikai köl- Most pedig térjünk át Gajdács Pál 
tészete. munkásságának főterére:  epikai költé-

szetére. Hogy munkásságának főereje  is 
itt nyilatkozik-e meg, azt a kérdést egyelőre hagyjuk 
eldöntetlenül, de azt a tényt már itt meg kell állapita-
nunk, hogy Gajdács lelke rajongással csügg a mult idők 
dicsőségén és hogy megtudja látni a történet-
nek költészetbe való alakjait s ezen alakokban az 
igazi értékes vonásokat. Költői tapintata képessé te-
szi arra, hogy hőseinek a történetből ismert gyarló-
ságait ügyesen elhallgassa. De nemes lelke még az 
ellenségben is keresi s meglátja a jót. 

„Simonyi József,  a hires óbester" Gajdács első 
nagyobb elbeszélő költeményének a hőse. Most ké-
szül „Kun Béla" és tervben van egy eposz a Hu-
nyadiak korából is. Ha ma egy költő elbeszélő költe-
ményt ir, annak különös ideálistának kell lennie El 
kell rá készülnie, hogy az olvasók ezrei és ezrei meg 
sem fogják  tudni létezését, de mégis éreznie kell Ho-
ratiussal: „non omnis moriar". A mai eposzköltő 
örök gyermek marad. Feje felett  elsuhannak 
az uijkor szelei, a világosság mellett idegességet, 
rombolást is okozva mindenfelé,  az ő szemeláttára ki-
veszhet a népből az a bizonyos régi jó ideálizmus s ö 
látja mindezt, de nem törik meg a jóban való hite. El-
beszélő költeményeiről irván Gajdács Pál, többek 
között ezeket mondja: „Én nem a kritikusok, hanem 
jó magyar népem számára irom ezeket, hogy nem-



zeti öntudatát ébren tartsam s hasonló honszeretet-
ben erősítsem. S hogy célomat elérjem, bizony, ha én 
valahol olyan adatra akadok, amely akár a sze-
mélyes bátorság és vitézség, akár pedig az 
önfelái'dozó  hazaszeretet illusztrálása, biz én azt el-
mondom, ha mindjárt a szerkezet rovására is." Hogy 
e célját Gajdács mennyire eltudja érni, az kitűnik tizen-
két énekes eposzából, a Simonyi óbesterből. 
„Simonyi Jó- Nagv öröm van Simonyi Pálék há-
zsef,  a hires zában. Kis fiók  született, kit érkezése 
óbester" tar- napjáról Jóskának neveztek el. Már pó-

lyás korában majd kiteszik a szűrét 
ő-kegyelmének, oly roszul viselkedik, öt-hat éves 
korában fenekestül  felforgatja  a rendet Nagy-Kálió 
községben. 

„S jött is egyik-másik, szomszéd, szomszédasszony 
Apjánál ellene, hogy panaszt támasszon; 
Jöttek a zsidók is, jött ám valamennyi, 
Nem mervén miatta templomba se menni: 
Hogy ha közéjök csap, mint az éh t-s kánya. 
Ennek a szakála, annak pajsza bánja; 
S mint a darázsfészek,  rá ha öntünk lúgot, 
Nagy-Kálló községe ugy háborgott, zúgott. 

Majd a csikósok jönnek panaszra. Jóska gyerek 
kinézi, melyik legszilajabb a csikók közül, annak a 
hátára üi s elnyargal vele. így aztán hiába való any-
jának az a kivásánga: 

„Hogyha lelkem rátér a mesze jövőre, 
Ügy szeretném, hogyha pap fenne  belőle." 

Hiába vitték a fiút  Debrecenbe, hogy ott nagy 
kanállal egye a tudományt. A duhajkodában, vere-
kedésben azonban sokra vitte. 

„Hej de egyszer ő is bizony pórúl jára: 
Szelid oktatói, sok kegyes tanára, 
Hogyha csodálták is sok vitézi tettét, 
Ördöggel, pokollal egyre fenyegették;  — 



„No hát majd megnézem, milyen az az ördög? 
Hogyha véle engem már annyit gyötörtök." 
Szólt s két kicsi társat szépen rábeszélve, 
Éjfélkor  mennének kereszt-utra véle. 

Megvárták, mig éjfélt  üt a torony-óra: 
A pokolban ez a „kanonika hora", 
S tudva, hogy az ördög csak latinul érthet, 
Elkezdtek éktelen lármával tömérdek 
Latin szót hadarni, egész szótárt végig. 
Hogy az ördög végre megjelenne nékik; 
Majd szitokkal hivták, majd meg kérték szépen, — 
S végre is megjelent — éji őr képében. 

Ez meg aztán fogja  botja boldog végit, 
Az éji hősöket lasnakolja végig, 
Táncoltatva botját szörnyen azok hátán: 
„Kell-e nektek ördög, kell-e nektek sátán?" 
No volt ám ez lakzi, szép lovagi torna, 
Tán a pokolban is még számot tett volna; 
Háborgott is erre Jóska úrfi  lelke. 
Hogy törököt fogott,  szörnyümód restelte. 

Debreczenben többé nem volt maradása, 
Éjjel ment el onnan, senki ne is lássa, 
Másnap hazaérvén, harmadnapon estve 
Vitték őkigyelmét egyenest föl  Pestre: 
Szelídebb erkölcsök tanulása végett; 
Ámde lelke itt is más vágyaktól égett; 
Másról álmodozott Simonyi Pál fia: 
Ki minek született, azzá keli' válnia! 

Simonyi József  felmegy  Budára s beáll kato-
nának. Atylja érte megy, hogy hazavigye, de József 
az uton megszökik tőle. Sokszor próbálgatták még a 
szülök hazacsalogatni, de sem az apa átka, sem az 
anya könnye nem használt, mert 

„ő csak arra vágyott 
Mint egykoron Toldi, szedjen hirvirágot.4" 



3 erre volt is módja bőven. Pancsovánál a török-
\cl oit az első csatája a még fiatal,  leányképü, de 
léuikaru gyermeknek. Paripája az ehenség közé ra-
gad, a s alighanem ott is marad, ha János káplár meg 
nem menti őt. 

A törökkel békét kötöttek, de akkor meg a fran-
cia háború fenyegetett.  Egész Európa megretten, 
csak a harcvágyó Simonyi örvend. Metz városa 
tájékán tizenhatod magával támadja meg a kékdol-
mányos franciákat.  A francia  vezér elesik, Simonyit, 
a vicekáplárt raportra hivják és egy ezüst érdem-
pénzt adnak neki hőstettéért. Fegyverszünet lesz. 
Fegyverszünet alatt Simonyi, Melas osztrák tábor-
nok megbízásából, kémkedni megy tizenhat huszárral 
s megszállja Hamburg városát s zsákmánynyal meg-
terhelve tér vissza. 

Simonyi hírneve egyre növekszik. Zweibrucken, 
Trier, a Garda-tó, Ulmenhain, Neuburg, mind az ő 
dicsőségének színhelyei. Fegyverével leveri az ellen-
séget, szivével pedig magához emeli. Trierben a 
leányok is bomlanak a nemesszivü Simonyiért, de ő 
előtte a harci dicsőség az első. Hősiessége jutalmául 
a Mária Terézia rendet kapja. 

A harci felhők  eltűnésével Simonyi nem érzi jól 
magát. Szerelmi kalandok nem kötik lé. Még arra 
sem büszke, hgy a stuttgarti udvari bálon a westpháli 
királynéval járja el a skót táncot. Majd újra harc lesz 
és Simonyi a hőstettek és csodás kalandok egész so-
rozatát éi'i át. Elfoglal  a ellenségtől egy francia  hadi-
pénztárt és egy gyógyszertárat. Az utóbbit 20.000 fo-
rinton válták vissza. Vitézségének nemcsak dicsőség 
a jutalma: Ferencz császár cimert véset számára, a 
Vitézvári előnevet és bárói cimet adja Simonyinak. 

A hős érdemeit bízzák aztán tollra, 
Az adomány -levél mind elősorolja, 
Amely őriztetik hiven mostanában 
,Zabolch vármegyének leveles tárában/ 
Mert kiről zeng a dal, kiről zeng az ének, 
Fia a hírneves, nemes vármegyének . . . . 



Hősöm neve tehát nem olyan alpári, 
Bárói cim előtt e név: Vitézvári. 

Töplicz-íürdőhelyen lovagi játékait megbámul-
ják, Coburg herceg gazdagon megajándékozza. Itt 
gyullad iránta szerelemre B. Nina bárónő. 

Ott a kies park nyújt fényes  panorámat, 
Sétálván benne sok kecses uri dámák, 
Uri gavallérok szép tüzes lovakon, — 
Még az is elbámul, ki született vakon; 
Szemök', szájuk' tátják, kik Simonyit látják, 
S angol hires lovát, azt a szép „Vivát"-ját, 
Mit Coburg hercegtől ajándéka kapott... 
Hej hogy lobogtatnak keszkenőt, kalapot! 

Nem látott még ilyet az a sok cseh, német, 
A világ kincseért más nem is tenné meg; 
Szinte mesebeli csodahősnek látszott, 
Járva hires lován szép lovagi táncot; 
Utána csinálni azt meg hogy is merjék: 
Sziklán épült „rajcsul" magas barrierjét 
Mikor átugrotta merész lova hátán. — 
Hajmeresztőn szőrm7" szép pokoli látvány. 

A lélekzet áll el első pillanatra, 
Ezernyi apró tü nyilai a talpakba, 
Másik percben eget vivó riadalom: 
„Bravó! vivát!" — hangzik mindenik oldalon 
Csak a legszebb lányok legszebbike hallgat, 
Sőt épp' pityergésre állnak a szép ajkak, 
B. Nina baroness könnyezni se restell: 
Hátha meghalt volna Simonyi óbester! 

Az ezredes nevét mindenütt kiálltják, 
S ő ismét ugrásra biztatja „Vivát"-ját, 
Ekkor hozzáfut  a szép báró kisasszony, 
Kérve, iszonyatot többet ne támasszon, 
„Vakon ne keresse a bajt, veszedelmet, 
Ha magát nem, — engem sajnáljon Kigyelmed; 



Feltett szándékához magát ugy ne kösse; 
Összetörve magát, engem tör majd össze!" 

így az a kis petty száj, az az enni vaió, 
Hát még a menny üdvét magában foglaló, 
Ragyogó szép szemek, az az egy pár kék szem, 
Az azután éppen kivallja egészen, 
Mit a sziv titkául a száj el nem árul 
Ez oszt le is vette Simonyit lovárul; 
És ama szép szemek észveszejtő kékje 
Viszi a bajnokot ragyogó vidékre. 

A töpelburgi hires tündérkertbe többször kirán-
dul Simonyi a bájos bárónévai* de az idyllikus napok 
nem tarthatnak örökig, Simonyit másfelé  szólítja hi-
vatása. A kis baronesz szemei forró  könnyekkel tel-
nek meg a bucsu pillanatában. De mindhiába. Simo-
nyinak oda kell mennie, ahol vérrózsák teremnek: a 
csatatérre. 

Wagram felett  tornyosulnak a sötét harci felie-
gek. Simonyinak egy hidat kell megvédenie. Rosen-
berg főparancsnok  meghagyja Simonyinak, hogy 
addig védje a hidat, mig „lehet". Simonyi szóról-
szóra betartja a parancsot, mert egymaga védi meg 
a hidat. , 

Simonyi a hidnak közepén megálla, 
Mintha pokiot verő szent Mihállyá válna, 
És mint egy újkori Horatius Cocles, 
Nem kérdve, az ellen kevés avagy sok lesz? 
Halált osztogatva rettenetes kardja, 
A rohanó ellent egymaga feltartja, 
A mig háta mögött minden lánggá válik 
A utolsó lécig, az utOiSó szálig. 

Akkor maga is a harcot abba hagyva 
Utolsónak nyargal át a túlsó partra; 
Leperzselt bajusza, haja szemöldöke, 
Mintha mind kérdené: ember-e, ördög-e? 



Tábornoka elé ekképen érkezett, 
Mutatva a hidra: „ime most is lehet!" 
Hőstette megmenté az utócsapatot 
S az Znaim városig visszahúzódhatott. 
Simonyi 1814-ben megszállja embereivel a fon-

tainblaui kastélyt, megnézik a császárné szobáit, a 
trónterembe is behatolnak, de nem bántanak semmit. 
Lovagiasan, a magyar huszárhoz méltóan viselked-
nek. A magyar huszári tisztességet más alkalommal 
is fényesen  bebizonyítják. Bourg en Bress e-ben 
a naiv polgármester a város leányait a pincébe zárja 
a Simonyi-huszárok előtt. Nagy a meglepetésök a 
bortkereső huszároknak, amint a lányokra akadnak, 
ám ezeknek még a hajukszála sem görbül meg. Si-
monyi ekkor már a Lipót-rend bajnoka. A hires wa-
terloi ütközet után Simonyi Marcigny kormányzója 
lett. Nőküldöttség érkezik hozzá, kérve őt, legyen ke-
gyes a városhoz. Simonyi ezt készséggel megígéri s 
Ígéreteit be is váltja annál is inkább, mert a küldött-
ség egyik márkinője igen megnyeri a tetszését. A lo-
vagias Simonyinak kormányzósága nagy örömmel 
tölti el a marcignybeliek szivét. Nagyobb hőstettek 
már nincsennek róla följegyezve.  Párbaja volt a hen-
cegnö francia  tiszttel, kit nagy sokaság előtt legvőzött. 

Legfelsőbb  parancsra szülőföldjére  megy: Nagy-
váradra. Itt várta aztán Simonyi, hogy majd csak 
akad egy kis háború. De bizony nem akadt és Si-
monyi szép napjainak is vége volt. Rút hálátlanságot 
kellett éreznie, mint egykor az öreg Toldinak. Bár 
a béke „leköté" a kardot, a szigorú Simonyi mégis 
nagy rendet tartott katonái között. 

Szigorúságáról sok mindent regélnek: 
Fele is sok volna egy egész mesének . . . 
így egy hadapródot — a fáma  ugy mondja — 
Hazabocsátott, de legyen, úgymond, gondja, 
Hogy pontos időben legyen ismét jelen, 
Különben Istennél lesz most a kegyelem; 
Ezt pedig fogadja  becsület-szavára: 
Ha egy órát késik — golyó halál várja! 



Az ifjú  eljött — ép egy órát — késve . . . 
Bajtársai másnap gyűlnek — temetésre, . . . 
Mert amit kimondott, amit fogadott  a 
Szigorú ezredes, szavát megtartotta . . . 
De ezt zokon vették a legfelsőbb  helyen, 
Számára sincs tehát elnézés, kegyelem: 
Nincs, aki számtalan érdemét tekintse, — 
Kardja helyett kezén csörög a bilincse. 
Három esztendeig ült Simonyi a börtön sötétjé-

ben, bánattól, szégyentől megtörve került ki onnan. 
Hiába biztatták, felesége  s családja, ő már semmi örö-
met nem talált az életben. Érezte, hogy közeledik 
vége s közönyösen várta halálát. 

„Egy egyszerű márvány helyezve a sirra, 
Rajta nincsen egyéb, csupán a név irva, 
De e név fennmarad,  korról korra szállván 
Még akkor is, ha már szétporladt a márvány, 
S hivatottabb dalnok állván a sir felett, 
Lantját dalra hivja a hálás kegyelet: 
„Hős Simonyi neve" — igy zeng majd az ének — 
„Örök csillaga lesz nemzetünk egének." 

Epizódok Ez nagyjában a tartalma Gajdács 
Simonyi óbesterének, melyet igen ked-

ves epizódok szőnek át. Ezek nála arra valók, hogy 
Simonvi jellemét teljessé tegyék. Hogv megismer-
jük a félelem  nélkül való hőst lelki finomságában,  tré-
fáiban,  gyöngédségében. Hogy megismerjük a ke-
ménykaru és látszólag kemény szivü embernek hajlit-
hatóságát is ... Már osztani kezdik a francia  foglyok-
nak a nekik itélt „botokat", midőn a könyörgések eiől 
elzárkózó Simonyinak emeleti szobájába bátran hatol 
fel  egy márkinő s kéri, hogy ne osztassa ki mind a száz 
botot a foglyoknak.  Mikor a vitéz francia  matróna 
fent  az emeleten meghallja, hogy lent az udvaron már 
megkezdődött az Ítélet, tiz körmével esik neki Simo-
nyinak. Simonyi, az erős Simonyi kelepcében van, 
nem tudott mást tenni, minthogy megfogta  s ölbe 
vonta a szép ellenséget s csókjaival engesztelte. 



„A hős kapitulált e kezecskék alatt . . . 
Lent a szám tizen túl csak kettőig haladt . . . 
A francia  legényt bocsátják szabadon 
S kiengesztelődik erre az amazon. 
A megkent deliquens csupán csak a végett: 
Megköszönje most már ezt a szívességet, 
Siinonyihoz jön fel  s tőle még kérdezé: 
l ettéért másnak is bántódása lesz-é? 
Kedves epizód a batár felforditása  Töpelburg-

ban; a baszkirok részvétele a harcban, Marcigny 
város fűzfapoétájának  megtréfáiása,  Simonyi és hu-
szárjainak részvétele a bécsi szinház egy baiett-
előadásán. Ez utóbbi epizód annyira kedves és kiváló, 
a magyar huszárvirtusnak oly megkapó jellemzését 
— s egyszersmind Gajdács Pál költői tehetségét oly 
íényesen mutatja be — hogy érdemesnek talátom az 
egésznek idézését: 

Abban az időben dívott ott egy ballet, 
Vagy kétszázszor adták, miből aztán a'lett 
Hogy Simonyi egyszer az eszébe vette, 
Ha a sor rákerül ismét a balletre. 
Az egész ezredet viszi a színházba; 
Hogyan?Az egészet? Meg van babonázva? 
Nem egyszerre egy nap, hisz tán be se férne. 
De megosztva szépen, két egyenlő félre. 

S midőn már a kivánt alkalmat kileste 
Jön a parancsolat: „hat órára este 
Fél ezred kirukkol, az is, ki félhalott, 
Egész parádéban, de ló nélkül, gyalog!" 
„Gyalog!? Mi lesz ebből?" — egymástól kérdezte 
A huszár: „cimborám, hogy fogod  fel  ezt te? 
Ezt más nem értheti, csak az Isten maga: 
Huszár gyalogoljon, mint egy rongyos baka!" 

Simonyi a közben jegyeket előre 
Vétetett nem ugyan a „kakasülőre" 
De hová legalább nyolcszáz ember fér  be, 
Vette a második emeletet bérbe, 



S azzal parancsszóra leülteti szépen 
A szép huszárságot három sorba éppen, 
És azok ott várnak szótlanul csendben, 
Mint mikor lóháton ülnek hadirendben. 

Napi parancs az volt: „Egyenesen ülni, 
Mindent jól megnézni, társalgást kerülni!" 
Végül: „le nem köpni publikum fejére!" 
így parancsolja azt az ezred vezére; 
És a huszár fiuk  ezt meg is feladták, 
Pedig egyszer sem szólt nek k a „hapták" 
De mert ez az ordé, mind ugy ültek ottan. 
Mint egy-egy pikkdáma, csendeses nyugodtan. 

S mikor az átlátszó tiindérszitiben játszó 
Kurta rokolyáiju s angyaloknak látszó 
Lányok kilibbentek a fényes  színpadra, 
Hol itten keringve, hoí oda szaladva, 
Lábbal mutogatnak hol arra, hol erre, 
S kábítón észvesztő tagiejtést mivelve: 
Erre a huszár még csak simít a bajszán, 
Némelyik elpirul, pislogatva, kajszán, 

És magában dörmög, zajt hogy ne támasszon: 
„Nem ártana hosszabb kantus, húgomasszony!" 
Másik meg rámondja: „Ejnye az angyalát! 
Ennyi becsületes nép elé legalább 
Ki ne jönne ilyen reggeli gúnyába, 
Szégyen, gyalázat ez aszondom, hiába!" 
Egy harmadik ismét fölszisszen  hirtelen: 
,Ni hogy felemelte  a lábát, szemtelen!" 

Végre megnyugtatón a szavukba vág a 
Vén őrmester, a szót, mint a bagót, rágva: 

„Hogy hiszen ezek nem igazi lányok ám, 
Csak dróton billegő rongy figurák  csupán, 
Mind hamis: e kéz itt és ama lábszár ott!" 
Erre megnyugodtak mindjárt a huszárok: 
Az őrmester tudja jól a doiog sorját, 
Öt az ily alakok tűzbe nem sodorják. 



De aztán egyszerre a színpadra hajta 
Husz szép paraszt legény, magyar ruha rajta; 
Tulipiros kendő a mándli zsebében, 
Darutollas kalap félrecsapva  szépen; 
És husz magyar leány, — hogy az, minden rávall: 
Pántlikás hajfonat,  pillangós ingvállal, — 
A százráncu szoknyát kecsesen riszálja; 
S recseg a szép piros kordován csizmája. 

S midőn rázendítik a legszebb toborzót, 
Azt a lelkesítőt, szivet-lelket orzót, 
S elkezdik a párok lejteni délcegen, 
Hogy lelkesül rajta az is, ki idegen, 
Hát akit magyarnak teremtett az Isten, 
Hozzá még huszárnak, azt mondom én nincsen 
A világnak az a szép magyar huszárja, 
Aki ezt szó nélkül, nyugodtan kiállja. 

De már e hangokra és eme látványra 
A mi huszárjaink szeme szikrát hánya . . . 
Lelkesítő zene, párok kurjantása, 
Kendő lobogtatás, tányér csattogása, 
A jó huszárokat mind ez hogy tüzelte! 
Több ez, mint mit elbir egy huszárnak lelke! 
Ha tenyerük viszket, hogyha talpuk ég is, 
Meg van tiltva, tehát megtartották mégis. 

Nem mozdult meg tehát se szemük, se szájuk, 
Maga Simonyi is vigyázott reájuk, 
Ki az átelleni páholyban ült vala, 
Mint huszárbecsület őriző angyala; 
De gondoskodása bármennyire halfadt, 
Azt mégsem láthatja, mi foly  a pad alatt, 
Mert egyszer csak uj hang vegyül a zenébe, 
Ugy illik az bele, mint dal a mesébe. 

A huszárok elébb csak csendesen, halkan, 
Majd meg erősebben, egyre szilajabban, — 
Szívok, telkük szinte működvén itt közre, — 
A sarkantyúikat pönögtették össze, 



S kiverték a taktust, hogy az olyan forma, 
Mintha csak karmester dirigálta volna . . . 
A közönség erre feléjük  fordulva, 
Nekik kezd tapsolni s „újra!" mondja „újra!" 

Játék után Simonyi megdicséri jó katonáit, ami-
ért a huszárnévnek újra becsületet, jó hírnevet és sze-
retetet szereztek. 
Nagy Pál a mi magát a költemény tárgyát 
Simonyiról e tekintetben Qajdács Pál eredeti-

ségre nem tarthat és nem is tart igényt. 
Mint Qajdács maga mondja: „Simonyi óbesternek 
voltaképpeni apái Jókai és Nagy s én legfeljebb 
a kereszt — vagy bérmaapaságra tarthatok 
igényt, mint a címlapon olvasható: „Jókai Mór és 
Nagy Pál müvei" nyilt, őszinte vallomás is bizonyít." 

Gajdácsnak e nyilt vallomását tudomásul vesz-
szük, de nem a költő érdemeinek a rovására, hanem 
csak szerénységének a javára írhatjuk. Az igazság 
az, hogy Nagy Pálnak, meg Jókainak az érdeme a 
Simonyi óbester tárgya körül ugyanaz, ami Ilosvai 
Selymes Péter érdeme Toldit illetőleg. Vegyük csak 
röviden szemügyre Nagy Pál és Jókai hagyatékait? 

Nagy Pál müvében csakugyan minden benne 
van, ami Gajdács költeményében. De csak a matéria 
van benne, minden költőiség nélkül. Ilosvai monoton 
verseiből erőteljes hangok is csendülnek ki, melyek 
éreztetik irójuk poétikus lelkét. Némely száraz króni-
kából poétikus részletek domborodnak ki, éreztetve 
az olvasóval az ihletett hegedüst és egy ihletett, me-
sét hallgató tömeget. De Nagy Pál rideg müvéből 
melegebb sugarak nem igen törnek elő. Azt sem tud-
juk. minek nevezzük Nagy Pál munkáját. Költemény-
nek nem költemény; regénynek sem jó; krónikának 
sem nevezhető. Mégis leginkább az utóbbi felé  hajlik. 
Legjobb volna „fizetett  krónikának" nevezni, mert 
hiszen Nagy Pál, a nagyváradi akadémián a törté-
nelemnek komoly, „rendszerént való professzora"  bi-
zonyára nem irja meg munkáiját, ha erre Simonyi Jó-
zsef  őt fel  nem fogadja.  Hosszas latin és magyar cim-



mel látja el könyvét, melynek teljes elsorolása a philo-
Iogia körébe tartozik. A címlapon többek között egy 
latin és magyar párvers olvasható. Ezek mint versek 
rosszak, egyébként pedig azt mutatják, hogy irójuk 
Simonyival együtt a saját homlokára is óhajtott egy 
kis babért. 

A latin felirás  ez: 

SIMONI tam spectes HEROS inertem 
Simoniden docto Paulus in ore refert. 

A magyar felirat  pedig ez: 

„Simonyi több van bár, Kire nézve csak egy, 
de Vitézvár 

Melyet is irt Nagy Pál', tudd meg örökre 
ez áll." 

Ezzel a néhány sor verssel k is van meritve Nagy 
Pál költői tehetsége. Ezt a világért sem megrováskép 
mondom. Miszen Nagy Páltól többet nem várhatunk, 
mint amennyit igért. Ö pedig csak annyit igért, hogy 
Vitézvári Báró Simonyi József  hires ezredes kapi-
tánynak példás élete  leírását nyújtja, melyet ő\ — 
mint írja — „nemzeti örömből készített és kiadott." 
Hogy Nagy Pálnak költőiségek nélkül szűkölködő, 
egyébként nagy gonddal készített munkája mennyire 
felel  meg a históriai bizonyosságnak, azt itt ne fejte-
gessük, de áLapodSunk meg abban, hogy Gajdács 
ugyan Nagy Páltól vette költeménye tárgyát, de 
ezért neki nem kell „mea culpát" kiáltani, mert 
hiszen ő volt az, aki teremtő leikével életet lehelt a 
száraz anyagba. 
Jókai vázlata. Hogy áll a dolog a második apá-

val: Jókaival? „A legvitézebb huszár" 
cimü novellájában a Nagy Pál féle  adatok leg-
többjével találkozunk. Persze Jókai Simonyi kor-
társaival is beszélhetett, hiszen Simonyi 1832-ben 
halt meg 61 éves korában, tehát nagyon való-
színű, hogy Jókai nem cupán Nagy Pál munkájá-



ból merítette tárgyát. Ez a novella különben inkább 
vázlatnak tekinthető, mely Simonyi jeles tetteit, híre-
sebb kalandjait sorolja el. Végezetül kifejezést  is ad 
Jókai azon óhajának, vajha akadna költő, ki a hír-
neves óbestert megénekelné. Hogy Qajdács Pál 
Jókait olvasta-e először, vagy Nagy Pált, az nem lé-
nyeges dolog. 
Arany János Sokkal lénygesebb egy nagy köl-
hatása. tőnk befolyásának  megemlítése. Ez nem 

más, mint Arany János. Az ő szellemé-
nek ajánlja Qajdács a müvet s tényleg Arany 
János szellemét érezzük mi is Qajdács költe-
ményében. De ez nem esik Qajdács egyéniségének 
rovására. Arany János Homerost olvasta, az Iliast 
ette, de azért, amit alkotott, az az igazi Arany János 
müve mind. Még a Buda halálában is az ő igazi egyé-
niségét kell éreznünk, pedig e müvén leginkább meg-
látszik Homeros hatása. Talán nincs is poéta, kire 
egy másik nagy költő mély befolyást  ne gyakorolt 
volna. Hogy miben mutatkozik Arany hatása Qajdács 
Pál müvében? Ilyesmit pontosan kimutatni, aprólékos 
és kétes értékű fáradság  lenne. Arany János is, Qaj-
dács Pál is akkor vannak elemökben, ha elbeszélő 
költeményt irnak. Arany János lelkületének elégikus 
alaphangulata legszebben elbeszélő költeményeinek 
sorai között nyilatkozik meg; Qajdács Pál szelid hu-
morát legjobban élvezhetjük, ha meséjét fűszerezi 
vele. Arany nyelvezete stilisztikai alakzatokban gaz-
dagabb, de Qajdács stilusa is magyaros, zamatos, 
tömör stii'us. Verselésében Qajdács nem áll Arany 
mögött. Nagyon könnyedén versel, a versmértékek 
betartása sehol sem esik terhére, rímei szépen csen-
gők, tökéletesek. 

Van azonban ez elbeszélő költeménynek egy 
oly követelménye is, melyben nem tudja utóiérni 
mesterét, Arany Jánost. Ez a költemény egységes 
volta. Arany Jánosnál az elmondott események 
szorosan egymásba kapcsolódnak és szépen kidom-
borítják a főhős  jellemét. Qajdács rengeteg eseményt 
halmoz fel,  ami itt teiljengőssé teszi a költeményt. 



Az igaz, hogy a felhozott  harci és szerelmi kalandok 
külön-külön mind érdekesek és jellemzőek. Gajdács 
egyik bírálója, Dr. Rell Lajos, igen helyesen jegyzi 
meg, hogy a szerzőnek a hőst erős összeütközés elé 
kellett volna állítani s e köré kellett volna anyagát 
csoportosítania, hogy egységesebb szerkezete legyen. 
De Rell Lajos azon véleményét, hogy Simonyi házas-
ságát költői szempontból érdekes lett vofaa  a müvé-
ben feldolgozni,  nem irom alá. Mert Gajdács Pál nem 
a kritikusoknak ir, hanem az egész magyar népnek; a 
harci kalandokból ugy sem hagyott volna el egyet 
sem s akkor a köi'temény szerkezete lazább lett volna. 
Legjobban tenné Gajdács Pál, ha abban is Arany Já-
nost követné, hogy, miután a „fejét  és a lábát" meg-
alkotá a miinek, megalkotná külön a derekát is, mely-
ben Simonyi házasságát mesélné el. No de hagyjuk el 
a tanácsokat, miket a kritikusnak igen könnyű meg-
adni, de amit a költők ugy sem szoktak követni. 

Habár a mü szerkezetében van némi lazaság, 
azért mégis szépen diadalra juttatja a szerző az egész 
mü magvát képező alapeszmét. A magyar huszár 
typikus alakját akarja elénk tárni s ez sikerül is neki. 
Simonyi József  a harcban bátor, kemény katona, a 
társaságban szellemes, udvarias ember, az ellenség-
gel szemben nagylelkű, a szerelemben gyöngéd, 
figyelmes.  Ö, kinek utján vérrózsák nyiltak min-
denütt, igazi rózsákkal hinti be azt az utat, melyen 
kedvese, B. Nina bárónő naponként elhalad. Nagy 
költői tapintatra mutat, hogy az ellenséget is, hacsak 
alkalma nyilik rá, nagynak, nemesnek szereti feltün-
tetni. 
Mits hogyan Nem végeznék teljes munkát, ha 
használt fel  nem térnék vissza még néhány pilla-
GajdácsNagy natra Na?v Pál müvéhez, hogy meglát-
Páimüvóbői? hassuk, mit vett át belőle Gajdács, mit 

tartott jónak az elhallgatásra s mit ala-
kított át a maga költői felfogása  szerint. Nagy Pál töb-
bek között ezeket irja Simonyi gyermekségéről: „Küz-
ködésben gyakorolván magát oly erőre jutott, hogy 
kevés gyermek találkozna a városban, kit már jól meg 
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nem ütlegelt. Amiért József  másoktól is, de főképp  az 
Attyátúl sok veréseket kapott: meiy kemény báná-
sok után a gyermek, ki azonban is csupa tüz indulat és 
érzékenység vala, oly maga elszánásban jött, hogy a 
tengereken tul bujdosni indulatosan kivánna; mely fel-
tételétől egyedül édes annyának vele való különös bá-
nása édesgette, mert a legnagyobb lehetőségig min-
den okozott károk helyreállításával József  fiát  ipar-
kodott a veréstől megmenteni; melly anyai gondosság 
legfőbb  oka lett, mi Józsefet  olly sokszor feltett  szán-
dékátúl feltartóztatná."  Ezen idézet azon részletek 
közül való, miket Gajdács teljesen felhasznált.  így 
legalább az írott hagyományt is követte s egyszers-
mind oly részleteket is vett át, melyek a költői (jel-
lemzésre alkalmasak. Gajdács mindent elmond Si-
monyi vásottságáról, de elénk állítja a gyöngéd 
anyát is, ki nagy jámborságában azt szeretné, ha pap 
i'enne fiából. 

De nem minden adatot vesz át Gajdács változat-
lanul. a históriai igazságot — igen helyesen — nem 
egyszer költői igazsággal helyettesíti Gajdács. így 
például Simonyi szerelmi kalandjainak a rajzolásá-
nál. Éppen nem lehet mondani, hogy Simonyi idegen-
kedett a nőktől s hogy az ő szomjúságát a harci dicső-
ség kielégítette. Ugy látszik, tudott is a nőkkel bánni 
s a tudományát nem hagyta parlagon heverni. 

„Simonyi hire oly nagy lett, — mondja Nagy 
Pál, — hogy főbb  uraságok is kedvét minden szives-
séges barátsággal s vendégeskedéssel keresnék; sőt 
a legszebb dámák is örömandalodással ölelgetnék 
annyira, hogy a többi között egyszer egy gyülekezet-
ben egy szép alak, kinek gyöngymódra cuppogó 
csókjait Simonyi legjobban szenvedhette, hangos 
örömmel azt kiáltá, hogy Simonyi megérdemelné, ha 
ruhája darabját örök emlékjelül templomunkban ten-
nénk is." Ha Nagy Pál azt mondja, hogy „a többi 
között" igy kiáltott fel  egyszer egy szép alak, akkor 
könnyen elképzelhetjük a hátterét is — a többi dámá-
val együtt. Szerencséje valószínűleg elbizakodottá 
tette Simonyit. Ugyancsak leverhette őt a thionvil-



lei „sikertelenség". A harci tusában ott is győzött 
ugyan, de nem győzött egy másikban. E másik tusá-
ban az ő szive volt az ostromló, a gazdasszonya 
szive az ostromlott, de „noha Simonyi szép gazdasz-
szonyának kezeit szüntelen csókolgatta, mégis fá-
radtságos tettei sikertelenek maradtak". Látjuk, hogy 
Qajdács tudja, mit kell átvenni, de azt is tudja, mit 
kell „meg nem látni". 

Mint emiitettük, Qajdács nagyon röviden bánik 
el Simonyi életének végével. Igaz, hogy erről magá-
nak Nagy Pálnak is kevés a mondani valója. Vagy 
talán többet szeretne elmondani, mint amennyit lehet. 

Ami pedig Simonyi utolsó éveinek eseményeit 
illeti, ezek nagyon titokzatosak. 1820. táján megnő-
sül' Tarnopolban. Hegelfiirsti  Leiner Ferenc tábornok 
leányát, Terézt veszi feleségül.  Két gyermekök szüle-
tik: Laios és Katalin. Ugy látszik, hogy a harcokban 
elteit évek után a csendes családi boldogság révébe 
jut Simonyi. 1828-ban váratlanul elfogják,  lefokozzák, 
börtönbe vetik, hol három évig sínylődik. Ekkor ki-
szabadul, búskomorságba esik s egy évre meghal. 
Mi lehetett megaláztatásának oka, nem lehet tudni. 
Ennek a kiderítése a históriának is, az irodalomnak 
is feladata.  De míg perének iratai a katonai irattár 
aktái között maradnak, addig a felderítésre  nem igen 
lehet remény. 

Eme dolgokról persze Nagy Pál! nem irhát, mert 
nem is esnek az ő könyve írásának idejébe. Amit Si-
monyi végső idejéről ir, azok elég érdekes dolgok. 
Simonyi is ugy lehetett a tudományokkal, mint a 
római Cato a görög nyelvvel. Cato öreg korában ta-
nult meg görögül, Simonyi mint idős ember kedvelte 
meg a tudományokat, amitől gyermekkorában irtó-
zott. Azt irja róla Nagy Pál, hogy „valamint hires vi-
tézségét az Ellenség országában bámulásig lobog-
tatta; ugy békesség idein a Tudományok becsülését 
cé>ba vévén; Váradon, midőn a Királyi Academiában 
lélesztendőnként tartatott, nagyobb tudományoknak 
szorgalmas tanulói fáradhatlan  szorgalommal szer-
zett tudománybéli előmenetelének dicséretes próba-
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tételeket adnák; mindenkor fényes  katonai módon 
a' Regementbéli Tisztség ékes követésével a' próba-
tételt (Defensiot)  Méltóságos jelenréttévei megtisz-
telte, kiben midőn az tanuló ifjúság  a tudományok 
iránt való szeretetét és az tanitó Urakhoz nyilván 
mutatott tiszteletét szemlélnék; minden megjelenését 
háromszori vivát zengedezéssel fogadták.  Melly hal-
hatatlan példa nélkül való érdemeiért minden igaz 
ma^arrai' én is csak azt zengem 

Vivát! Vivát! Vivát! 
Hogy az az ifjúság  a hőst, vagy az iskola barátját 

szerette-e Simonyiban, az nincs eldöntve. Sőt az sincs 
eldöntve, vájjon Nagy Pál a hősnek, avagy a tanitók 
tisztelőjének kiáltja-e a háromszoros vivátot. De a 
kérdést ne is fejtegessük,  bizonyos, hogy Nagy Pál az 
irodalomnak hasznot tett azzal, hogy Simonyi élet-
leirását ránkhagyta. 
A Simonyi Qajdács Pál Simonyi óbesteréhez 
óbester pae- nemcsak az irodalomtörténetnek, de a 
t|kgeogiai er~ paedagógiának is van némi jussa. Arany 

Toldija mellett minden ifjúnak  Simonyi 
óbestert is meg kell ismernie. Simonyi óbester alak-
ját tanulságosan lehet összehasonlítani Toidi Miklósé-
val. Toldi Lőrincné jóságos alakjának megfelelője  Si-
monyi Pálné. Sőt az öreg Benczének is méltó párja 
akad Simonyi János káplárjában. Az ifjúsági  kötelező 
olvasmányok között a modern irodalom alkotásainak 
is — s ezek között Simonyi óbesternek — helyet kell 
foglalniok.  Meg ke?l minden ifjúnak  ismernie azt a 
hőst, ki az ellenséget legyőzi fegyverével,  de vissza-
hódítja szivével. 
Gajdács köl- Értekezésem befejezése  előtt öröm-
hatása m e l a d o k s z á m o t arról, hogy „Simonyi 

óbester" az ellenségen kivül már az ol-
vasók közt is nagy hódítást vitt véghez. És ez nagy 
elégtétel a mai kor tehetséges, de szerény költőjének. 
A ki figyelemmel  kiséri a mai Magyarország irodalmi 
viszonyait, megdöbbenéssel látja, hogy a fővároson 



kivül' igazi jelentős irodalmi gócpontok nincsenek. A 
vidéken élő költők igy nehezen érvényesülhetnek, a 
fővárosiak  pedig az irodalmi fórumnak  nem egyszer 
gőgös uraivá lesznek. Visszataszító, de jellemző tünete 
e ierde állapotnak, hogy a főváros  ujságiró-költői fel-
jajdulnak, mert legújabban az Akadémia költői pálya-
diját egy vidéki törvényszéki biró nyerte el. Ha Arany 
János ezt megtudná, akkor biztosan még haló porá-
ban is örömet érezne a felett,  hogy nem ma él és nem 
ma merészelte elkövetni azt a botrányos dolgot, hogy 
vidéki jegyző létére megirja Toldit és e'nyerje vele az 
egyik irodalmi társaság pályadiját. Qajdács Pálnak 
is az a vétke, hogy egy félreeső  kis falucskában  él, 
még hozzá oly szürke falucskában,  ahol bizonyára 
nem sokan vannak, akik megértik és méltányolják. 
De azért neki még sem kell végzete ellen panaszkod-
nia. Neki, aki „másnak szedi gyöngyös koszorúba a 
hirvirágot," szintén kijut a boldogító elismerésből. 
Hogy kik értik, kik hisznek első sorban az ő értékes-
ségében? Először a családját keli megemlítenem. Hi-
tetlen emberek tán mosolyognak ezen s azt mondják 
kétkedő mosolylyal, hogy minden költő elmondhatja, 
hogy családja hisz az ő tehetségében. Lehet, hogy 
hisz haszonlesésből, lehet, hogy hisz önzésből, de nem 
megértésből, nem meggyőződésből hisz. Qajdács csa-
ládjának tagjai igazi megértő, költői lelkek, akiknek 
szeretete és benne való hite tán még akkor is erőt 
adna Qajdács Pálnak, ha senki más nem hinne költé-
szetének értékességében. De családján kivül ott van-
nak barátai, kik igaz gyönyörűséggel veszik kezökbe 
egv-egy ujabb alkotását s ha nem is az egész ország 
által olvasott, de annál melegebb hangon irt kritikák-
kai boldogítják a költőt. Hogy kik ezek a barátok? 
Nem kisebb emberek, mint Mikszáth Kálmán, Qajdács 
volt osztálytársa mint Benka Gyuiö, a szarvasi fő-
í-yuinasium kiváló, országhirii nyugalmazott igazga-
tója, Szabolcska Mihály, Zsilinszky Mihály, Scliolz 
Gusztáv stb. Szabolcska Mihály örömmel üdvöz*! Si-
monyit megjelenésekor s költői értékéről ezt mondja: 
Simonyi óbesterért állom a kezességet. így nyomta-



tásban, az irási akadályok nélkül olVasva, még jobbon, 
rnínt előbb." Zsilinszky meg igy nyilatkozik: „Meg-
kaptam s örömmel olvastam Simonyi József  hires ma-
gyar óbesteredet. Mindvégig ugy lekötötte figyelme-
met, mint Arany János Toldija. Verselése 
fülbemászó,  minit a jó muzsika." Scholz Gusztáv pe-
dig^ bányakerület költői lelkű püspöke, egy humoros 
üdvözlő verssel fordul  Gajdácshoz, melyet igy végez: 

„És kívánjuk végül, melegen óhajtván, 
Ne foÜyjék  sok víz le Dunán, meg a Lajtán, 
Mig e könyvnek ára négy-négy koronánként 
Téged elárasszon nagy Niagaránként." 
Benka Gyula is humoros versekben üdvözli Gaj-

dacsot. Kedvet kapott — úgymond — ő is arra, hogy 
a Pegazusra felüljön,  de érzi, hogy képtelen megülni 
a szárnyas paripát. Igy végzi hát versét: 

„Hadd nekem a Rárót, ülj te Pegazusra, 
S ne maradj Komlóson, menj az Oifympusra." 
Gajdács Pál azonban Komlóson marad, mert ott 

is fel  lehet jutni az Olympusra. S versei még az 
Olympuson túlra is eljutnak s az amerikai „Szabad-
ság" a Simonyi óbester megjelenésekor ugy üdvözli 
Gajdácsot, mint az ő jóíismert poétájukat. Ez nekünk 
csak örömünkre szolgálhat; ha kint élő honfitársaink 
mar nem is látják viszont e földet,  legalább a költői 
müvek révén — ne tudják elfeledni  hazájukat s ne 
szűnjenek meg lelkesedni a mi eszményeinkért. 

Láthatjuk az elmondottakból, hogyGajdács Pál 
költészetének már némi története is van, ez már nem 
az övé, nem az ő családjáé, hanem mindnyájunké. 
Legörvendetesebb e történetben az amerikai hódítása, 
a.ni arra a reményre ad jogot, hogy Amerikán keresz-
tül nálunk is nemsokára a müveit olvasók minél na-
gyobb rétegeit fogja  meghódítani. De ezen a kacska-
ringós uton — mit a magyar köítők utjának lehet 
nevezni — csak az a végzet éri őt utói, ami a magyar 
íróknál manapság már mindennapi lesz. 










