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I.

A ballada meghatározásának nehézségeiről.

Ha valahol, a balladánál tapasztalhatjuk,meny

nyire nehéz valamely fogalmat úgy meghatározni,

hogy minden belevaló beleilljék s minden kivaló

kimaradjon belőle : mert kevés fogalom csábít oly

igen mind arra , hogy iparkodjunk pontosan körül

határolni s minél élesebben , minél elevenebben ,

minél jellemzőbben, hogy úgy mondjuk, egyéni va

lódiságában fölmutatni, mind pedig arra , hogy kö

rét kiszélesítvén, minél több, minél változatosabb

műveket foglaljunk belé. A szűkítést javalja a köl

tői műfaj tisztasága és határozott mivolta, a tági

tást gazdagsága és sokoldalusága.

S a ballada nevét nem is egy műfaj vi

seli, hanem kettő , s a mely egészen különnemű.

A XII. században a ballada, illetőleg ballata nevén

szonet- és madrigalszerű kisebb szerelmi költemé

nyeket ismertek Provenceban, Olasz ., Spanyol- és
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Francziaországban, s a francziák még XIV. Lajos

alatt is mívelték. A XIV. században epikai nép

dalokra kezdték a ballada nevét használni, elébb

Angol-, azután Skótországban , s a mai széptan,

mellőzve régibb értelmét, már csak regés dalokat

ért alatta .

E két műfaj között nincs rokonság, a hasonla

tosság is csekély s jobbadán külső .

Az olasz földön született ballada vagy ballata

a tánczolást jelentő ballar -tól kapta nevét. Ere

detileg tánczvezető nóta volt, de a provencei trou

badourok keze alatt csakhamar szerelmi panasz

dallá , rövid elégiává változott s így honosult meg

Francziaország éjszaki felében is . Szabály sze

három , de többnyire több strófából áll s befejezése

fél- strófás üzenet (envoi, renvoi ). Az egészet két

rím fonja össze s valamennyi strófa végsora

ugyanaz (refrain ). Mind hang, mind hosszúság

tekintetében az emelkedettebb chant royal meg a

naivabb rondeau közé helyezik.1

A mit Angol- és Skótországban neveztek el

balladának, egészen más. Oly dal az, mely törté

neti hagyományt, vitézek harczait, szerelmi ka

landokat, vészes és csodás eseményeket zeng, s

legfeljebb elégiai hangjában és abban hasonlít a

1 C'était un chant royal ruccourci au petit -pied ,

mondja PASQUIER, Recherches de la France, liv, VII,
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provencei balladához, hogy rendszerint strófákra

oszlik s szereti a refraint.

Különben a ballada nevét viselő két műfaj

nemhogy hasonlítana egymáshoz, inkább ellenke

zik egymással. A provencei ballada merőben mes

terséges műalak, az éjszaki ballada csupa termé

szetesség ; amaz csak lágy kesergés, ez hősök és

hölgyek, hadak és népek sűrű tolongása.

Ez ellentétes két műfajt egybeolvadva, Erdélyi

játék- s gyermekdanáinkban fedezi föl. « A mit a

szépműtan eredetileg ért a ballada szó alatt

úgymond 1 népünknél teljesen föltalálható.

A ballada ugyanis eredetileg táncznótát jelent, az

olasz ballare után, honnan ballet és bál is vették

származásukat. Alatta jelenleg rövidebb elbeszélő

verses költemény értetik , s ez nálunk mainap is

megvan tánczczal és énekkel együtt. Ilyen igazi

balladatöredék már jobbára mindaz, mi játék- s

gyermekdal czíme alatt van közölve, s Lengyel

László jó királyunk bennök a maga helyén mint

balladai, azaz elbeszélő táncznótai személy fordul

elő . Valóságos balladai töredék ez is :

Kivirágzott a diófa,

Nagyot vetett az árnyéka,

Alatta van szép vetett ágy,

Benne fekszik Márton diák .

I

Népdalköltészetünkről. (Kisebb prózái I. kötetében ),
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Ezen dalokat körben tánczoló s éneklő ifjuság

szokta mondani bizonyos cselekvény közben, pél

dául mikor szeretőt választanak, egymást házasít

ják, vagy valami történeti eseményt utánoznak.

Innen mondá egy érdemes gyűjtő, EPERJESSY FE

RENCZ : Nem ez-e a nép operája , hol költészet, dal,

táncz és actio szintén egyesülnek ? »

Megengedjük, hogy a mit a körben tánczoló

ifjúság énekel, sok esetben csakugyan regés balla

dák töredéke ; de abból, hogy regedalok töredékeit

tánczdalokúl használják, még nem merjük követ

keztetni, hogy a regedalok eredetileg is tánczdalok

voltak. Pedig így kellene lenni, ha rege- és táncz

dal együtt egy műfaj volna. A történet s a regés

ballada versalakja csak annyit bizonyít, hogy az

efféle műveket énekelve adták elő. Hogy azonban

akár a vándor dalnok, akár hallgatósága e nótákra

tánczolt volna is : nem tudjuk , s nem is való

színű.

Mi tehát a két műfajt egybe nem kötjük, sőt

annyira elválasztjuk egymástól, hogy jelen tanul

mányunkban a tánczos balladát s a belőle fejlett

formaszigorú szerelmi dalt teljesen mellőzve, csak

azon balladával szándékozunk foglalatoskodni,

mely regét mond .

S ezzel szerencsésen elhárítottuk volna az

egyik nehézséget, mely a ballada meghatározásá

nak útjában áll : mert legalább a táncznótákkal s
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a troubadourok és FROISSART balladáival össze

nem tévesztjük többé.

De van még elég más költői műalak, a mivel

összetéveszthetjük s a széptan és irodalmi szokás

össze is téveszti .

A balladáról - mely alatt már most mindig

csak a regés balladát fogjuk érteni – eddig annyit

tudunk, hogy regél, még pedig dalban . Ezért ma

gyarúl helyesen nevezték el regedalnak. A fő kér

dés azonban : hogyan dalol és regél a ballada ?

Mert dalol a szerelmi dal is ; regél a költői be

szély is ; dalol és regél a románcz is, a miért a

regedal neve a románczra is ráillik .

A ballada fentebbi általános meghatározásához,

hogy t. i . regét mond el dalban , magyarázólag

hozzátehetjük, hogy dal létére a regét érzelmesen

s oly versalakban mondja el, mely dalolásra alkal

mas. Ezért szereti a ballada az egyenlő strófákat,

mint a melyek dallama képletei. Ezért szereti a

refraint is, mint a mely mind a dallam, mind az

uralkodó érzés alaphangjának ki -kitörő viszhangja.

Minthogy a ballada előadása sietős és szakgatott,

a refrain a látszólag megzavart folyamatosságot

is helyreállitja s erősebben tűnteti ki az előadott

cselekvény egységét. Egyébiránt rossz ballada,

melybe csak a refrain hoz egységet. A refrain

mintegy a görög tragédia összevont kara, mely

az egésznek, hogy úgy mondjuk, vég eredmé
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nyét s tanulságát foglalja egy -egy képbe, sóhajba,

óhajba.

Már ezek alapján mondhatjuk, hogy a balladá

ban a költészet két neme egyesül: az epikai, mert

regét beszél; meg a lyrai , mert érzésben föl

olvasztva, dalolva, beszéli . A ballada tehát vegyfaj,

s határai mind az epikai, mind a lyrai költészet

számos alakjával annyira összefolynak, hogy meg

határozása éppen ezért bajossá lesz, s korántsem

csodálhatni, ha egyik æsthetikus az epikai, másik

a lyrai rovatban jelöli ki helyét, egy harmadik meg

épen külön , kivételes helyre állítja .

Nem levén sem tisztán epikai, sem tisztán lyrai

faj, azt hihetnők, hogy a tisztán epikai vagy tisztán

lyrai fajokkal össze sem lehet zavarni . Pedig össze

zavarják. Hány költői beszély mondja magát balla

dának ! S még lyrai ömlengések is nem viselik- e

nevét ? példa rá – hogy a legújabb irodalomból

idézzünk – a kétségbeesett balladája ( Ballade du

désespéré) a korán elhunyt Murgertől: a szeren

csétlen költő, képzelmi beszélgetés képében, ki

jelenti, hogy neki sem dicsőség, sem szerelem és

ifjúság, sem művészet és költészet, sem gazdagság,

sem hatalom nem kell többé, csak a halál .

De a tisztán lyrai, vagy tisztán epikai fajokat

mégis czak biztosan meg lehet a balladától külön

böztetni. A balladában valami esemény van az

érzés nyelvére lefordítva , valami külső feltüntetve
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mint belső. A lyrai költészet merő belsőség, az

epikai merő külvilág ; amaz érzéseket, ez esemé

nyeket tár elénk . Mihelyt már valamely műben

csak az érzés árjaival találkozunk, esemény elő

adása nélkül , azt nem fogjuk a ballada körébe

vonni ; szintúgy azt sem, a mely csak eseményt

beszél el, lehetőleg másolva képét, leírva színhelyét,

körülményeit, szereplőit, tárgyilag, nem saját ér

zelmeiben fölolvasztva, sőt érzelmei kitárásával

sem igen félbeszakítva az esemény folyamát, s a

működő személyek érzelmeit is csak mint az ese

mény mozzanatait terjesztve elő. Tehát a költői

beszélyt sem fogjuk összetéveszteni a balladával,

bár az netán az érzelmek élénk rajza és strófás

alkata által a ballada lyrájához s dalolhatóságához

lássék is közeledni, mint például KISFALUDY SÁNDOR

regéi.

Annál nehezebb azonban megkülönböztetni a

balladát oly művektől, melyek maguk is vegyes

fajúak : így nevezetesen azon költői életképek,

vagy általában csak képek, melyekben a leírás át

olvad az érzésbe, s még inkább a románczok, me

lyekben a lyrai leíráshoz még a lyrai elbeszélés is

hozzájárul.

Addig tehát, míg a balladat e rokon fajoktól

meg nem különböztetjük, fogalma meghatározásá

hoz nem láthatunk.

De még azután sem. Mert nem elég azt roko
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naitól megkülönböztetnünk ; hanem keletkezése

s elterjedése viszonyaival s benne magában is

föltetsző különbségeivel, általában tehát jellemző

sajátságaival kell közelebbről megismerkednünk,

mielőtt fogalma értelmezését megkísértenők. A bal

lada meghatározása ennélfogva nem tanulmányunk

elejére, hanem végére való .

Tartsunk hát sort, s igyekezzünk a balladát

először is rokon fajaitól megkülönböztetni.



II.

A románcz meg ballada különbségéről.

A ballada, mint feljebb előadtuk, eredetileg,

olaszban, szerelmes táncznóta volt ; a francziában

szerelmes panasz, kis elégia lett belőle ; még

inkább éjszakra vándorolván neve, bús történetekre,

a minstrelek nótáira alkalmazták, melyeket leg

rövidebben meghatározva, regedaloknak mondot

tunk. De valamint fenn éjszakon, Angol- és Skót-,

Dán- és Svédországban, úgy délen, Aragon és Cas

tilia nyájas ege alatt is keletkeztek regedalok, s

ezek itt a románczok nevét vették föl.

Midőn, tanulmányunk elején , a ballada fogal

mát szabatosabban meg akartuk volna határozni,

ennek egyik fő nehézségét abban találtuk, hogy

könnyen összetéveszthetni a románcz fogalmával.

E fő nehézséget elhárítandók, igyekezzünk tehát

a románczot a balladától megkülönböztetni.

Ha egy sor balladán meg egy sor románczon,

különösen éjszaki balladákon meg déli románczo
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kon végig nézünk, legelőször is azt a különbséget

vesszük észre közöttük, hogy míg a ballada rímes

és strófás, a románcznak sem rímei sem strófái, a

miből mindjárt - és helyesen - azt is következ

tethetjük, hogy a ballada énekelhetőbb s dallamo

sabb a románcznál. Csakhogy ez a különbség, ha

közelebbről vizsgáljuk, inkább látszólagosnak bi

zonyul, mint igazinak. Nézzük például a rímeket.

A kelt bárdoknak háromsoros strófáik voltak

( triædd ), az angolszász skopoknak kétsoros stró

fáik , melyek a magyar tizenkéttagú sorok párjai

val hasonlíthatók össze, de mind rím és mérték

nélkül, csak alliteratióval; a víg rímet csak fran

czia dalnokok vitték be a britt szigetre, s a skan

divánok csak a XII. században kezdték használni,

pedig már akkor kifejlett balladaköltészetök volt.

A spanyol románczok redondillái, azaz nyolcztagú

verssorai tiszta trochaikus gördületökkel s a páros

számú sorokban az egész művön végig vonuló

assonantiákkal, bizonyára mind rím , mind rhyth

mus tekintetében túl tesznek az éjszaki balladán,

legalább ennek első , régi formájában. Hasonlag

szétmállik a strófai különbség is. A redondillák

eleinte ugyan strófátlanul folytak, de később stró

fákra osztották, s alig van spanyol románcz, melyet

négysoros szakokra ne lehetne osztani, a mi min

denesetre fölér azon kétsoros szakokkal, melyek

ben számos ballada, s köztük a legkitünőbbek is ,
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például GOETHE Erlkönig-je, van írva . S van elég

ballada strófátlan is ; így, hogy messze ne men

jünk, ó -székely népballadáinkban melyekre

nézve pedig kétség sem forog fenn, hogy ne volná

nak balladák jobbára sem strófa sem rím ; sőt

némelyek egészen a spanyol románczok rhythmusa

szerint gördülnek, csakhogy assonantiák nélkül,

mint Molnár Anna , Kádár Kata második vál

tozata? stb . Efféle strófátlan balladák ellentéteül

említhető viszont a strófás és rímes románczok

sokasága, kivált a franczia és német műköltészet

mezején. Mily pompás strófákból épülnek például

Schiller románczos beszélyei, a Taucher, Bürg

schaft, Graf von Habsburg, Gang zum Eisen

hammer, Kraniche des Ibykus, Kampf mit dem

Drachen stb . , melyeket ő maga ugyan balladák

I Molnár Anna öt változata ismeretes. Az elsőt

1860 -ban mutatta be Gyulai Pál az erdélyi muzeum

egylet ülésén : Adalék népköltészetünkhöz ( Budapesti

Szemle, IX. köt. 0) . A többi változatok az ARANY

János Koszorú -jában jelentek meg 1864 és 1865-ben.

Most mind az öt változat az ARANY L. -GYULAI P. Nép

költési Gyüjteményében, I. köt. 1872, 137–148. 1. ol

vasható.

2 Kádár Kata négy változata ismeretes. Az első

kettőt KRIZA János közölte először : Vadrózsák (Kolozs

vár 1863) , 3—7. lap ; az utolsó kettő az ARANY L.

GYULAI P. Nepköltési Gyüjteményében, III. köt. 1882,

67–72. 1. olvasható .
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nak ír, de az æsthetikusok egyhangúlag románczok

nak ismernek .

Vannak tehát strófátlan és rímetlen balladák,

viszont pedig strófás és rímes románczok, úgy,

hogy strófa és rím nem lehet különböztető jel a

ballada meg románcz között. De ha az volna is,

ezt a külső, érzéki kölönbséget lényeges széptani

kölönbségnek mégsem tekinthetnők . Keressünk

hát lényegesb különbségeket.

Belső, lényegesb különbséget találhatunk pedig

a regedalok tárgyalása módjában. Míg a románcz

tárgyalása lassúbb, kényelmesebb, a balladáé

gyorsabb, sietősebb ; a románcz meg is meg is

pihen, szünetel, áll, a ballada szünetlenül halad,

nyomul előre ; a románcz képeket festeget, a bal

lada jeleneteket tárogat; a románczban a leírás, a

balladában a beszélgetés szerepel ; szóval, a ro

máncz inkább epikai, a ballada inkább drámai

jellemű. Ott előkészítve következik egy kép után

a másik, itt hirtelen bukkan elő egy jelenés a má

sik után.

A német az éjszakról vette a balladát, de úgy

átalakította, hogy a német ballada csaknem any

nyira különbözik az éjszakitól, mint ez a déli ro

máncztól. Ha ugyanis a románcz epikai s az éjszaki

ballada drámai, a német ballada lyrai jellemű,

lyrai mintegy a második hatványban, mert a lyrai

jellem a balladát és románczot, mint dalt, átalá
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ban is megilleti. Az éjszaki balladában tehát lyrai

és drámai, a románczban lyrai és epikai, a német

balladában csaknem keveretlenül a lyrai elem

uralkodik , mint ezt a németek legjobbakúl hirde

tett balladái bizonyítják, így az imént is említettük

Erlkönig GOETHE-től, melyet a németek a ballada

mintájakép tisztelnek, így UHLAND és HEINE leg

ünnepeltebb balladái.? De a német a románczot is

hasonló irányban alakította át, mint a balladát ;

a németnél a románcz is lyrai irányba fordult, s

így keletkeztek, kivált újabb időben, azok a ter

jengős, festegető románczok, melyek hosszúságuk

nál fogva igenis , de mesei szegénységök miatt

bizony alig érdemlik meg a költői beszély nevét,

például Ada BODENSTEDT -től, Otto der Schütz

KINKEL-től, s egyebek.

Egy újabb német szépész, GOTTSCHALL, a ro

mánczot csakugyan úgy határozza meg, hogy lyrai

elbeszélés, azaz leíró, elmélkedő, érzelmes elbeszé

lés , mely csak az által különbözik a költői beszély

től, hogy rövidebb . Igaz, hogy a lyrai elem olykor

a költői beszélyben is az epikai elem fölé kereke.

dik , így például BYRON elbeszélő költeményeiben ,
S

1 Uhland-tól : Das Schloss am Meer, Traum, Ab

schied; HEINÉ -től: Grenadiere, Heimführung, Botschaft,

Belsazer, Fensterschau , Loreley, Hirtenknabe stb .

Poetik, vom Standpunkte der Neuzeit, 1858.

Abydosi ara, Korzár, Giaur.

GREGUSS : A balladáról .

2

3
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az

ezt azonban GOTTSCHALL rosszalja, kijelentvén ,

hogy epikai meddőség s lyrai gazdagság e mű

alakot (t. i . a hosszabb meg rövidebb románczot,

vagy, ha úgy tetszik, a rövidebb meg hosszabb

költői beszélyt) eredeti jelleméből kivetkezteti,

mert az önleges páthoszban, úgymond, a történeti

plasztika végképen szétfoly. Már pedig szerinte a

románczban – habár ez lyrai elbeszélés

elbeszélésnek kell uralkodni a lyra fölött ; szük

séges, hogy a színezet és leírás érdeke háttérbe

szorítsa mindazt, a mi viszont a ballada jellemé

hez tartozik , t. i . a lyrai czélzatokat és ugrásokat,

a zenei hangulatot, a dalolhatóságot és rövidséget.

Ne feledjük azonban, hogy a zenei hangulat és

dalolhatóság, ha netán kisebb mértékben is, de a

románczot is megilleti, s a spanyol Cid és a szerb

Marko tetteiről zengő románczokat a dalnokok

szintúgy énekelve, húros hangszer kisérete mellett

adják elő, mint az éjszaki vitézek balladáit ; ne fe

ledjük, hogy a lyrai elem, GOTTSCHALL meghatáro

zásához képest is (a mennyiben t. i . a románcz :

lyrai elbeszélés), a románcznak szintén eleme ; ne

feledjék végre, hogy ugyancsak GOTTSCHALL

nézete szerint - épen a rövidség az , a mi a ro

mánczot a költői beszélytől megkülönbözteti: és

így azon eredményre jutunk, hogy a ballada imént

fölhozott jellemzékei , mint a melyek a románcz

ban is megtalálhatók, nem lehetnek a románcz
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meg ballada különböztető jelei . GOTTSCHALL ugyan,

a lyrai elemet mind a románczban , mind a balla

dában elismerve, a kettőt úgy akarja egymástól

megkülönböztetni, hogy az előbbit elbeszélésnek

nevezi, bár lyrainak, az utóbbit dalnak, bár epikai

nak . A románcz elbeszélés , lyrában ; a ballada

lyra, elbeszélésben . Szóval : alakra nézve, a ro

máncz az epikai , a ballada a lyrai költészetbe való ;

tartalomra nézve pedig megfordítva, a románcz

való a lyrai, s a ballada az epikai költészetbe.

Azonban akárhogy forgassuk, legfeljebb a szók

kal fogunk játszani, de valóságos jellemző kü

lönbségekhez nem jutunk. Mert hiszen a románczot

is éneklik, s így nem tagadhatni, hogy alakra

nézve szintén dal, mint a ballada ; s a ballada is

elbeszél valamit, s így kétségtelen , hogy alakra

nézve szintúgy az epikai költemények közé sorol

ható, mint a románcz . Sőt mutathatunk balladá

kat, melyekben az elbeszélés sokkal kényelmesebb,

lassúbb, krónikásabb, mint általában a románcz

ban, ilyenek például az angol balladák Leir király

ról s Gernutus velenczei zsidóról (magyarra for

dítva Szász KÁROLY által); viszont pedig vannak

románczok, melyeknek gyors és mozgékony elbe

szélése bármely balladával versenyezhet, például,

hogy csak a Cid -románczok közől idézzünk, a Cid

követsége Zamora várában, Dolfos orgyilkossága,

Arias fiai stb . A mi a tartalmat illeti, ezt

2*
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szintúgy megfordíthatjuk, mint az alakot : nem

csak a románcznak van lyrai tartalma, hanem a

balladának is, és nem csak a balladának epikai

tartalma, hanem a románcznak is, azaz mind a

kettő mind a kétféle tartalmú.

Azt sem lehet különbségül felállítani, hogy a

balladák magokban kerekebb , befejezettebb művek,

míg a románczok mintegy valami nagyobb egész

nek tagjai s gyakran töredékek . Való , hogy a Cid

románczok egy nagyobb egészbe olvadó részletek,

melyek köztil némelyik csak úgy érthető, ha előz

ményeit ismerjük ; de nem áll- e ugyanez az angol

Robin Hood -balladákról is ? nincsenek - e ezek kö

zött is folytatások ? S viszont, a Cid -románczokon

kívül, nincs - e számtalan önálló románcz, magok

ban teljes történetek dallója ?

Hogy a balladát a románcztól a refrain külön

bözteti meg, szintén nem mondhatni; mert való

ugyan , hogy azt a ballada különösen kedveli, a ro

mánczban pedig nagyritkán fordul elő, de mégis

előfordul. Például azon mór dalban , mely Alhama

megvételét beszéli el :

Jaj nekem, Alhama!

Olykor glosa alakjában tűnik elő, mint azon ro

mánczban, hol dona Urraca a vár faláról szidó be

szédet intéz a betolakodó Cidhez (az Elutasítás ).

Másfelől meg a refrain a balladának sem múlhat



A BALLADÁRÓL. 21

lan kelléke, s vannak példányszerű balladák refrain

nélkül, például a Királyi gyermekek, svéd ballada,

melyet ERDÉLYI magyarra is lefordított, az angol

Zsidóleány (magyarra fordítva Szász KÁROLY-tól)

sa skót költészetben is akárhány. - A provencei

dalnokok madrigalszerű balladájában , melyről fel

jebb szólottunk, igenis kell mindig refrainnek

lenni; de itt ahhoz a balladához semmi közünk .

Itt csak az epikai dalról van szó .

A ballada meg románcz fogalmának a fenteb

biektől is látható egymásba folyása szinte kétséget

is támaszthat az iránt, vajjon lehet - e általában e

két műalak határait egymástól élesen és világosan

elkülöníteni ? S ez a kétség annál erősebb lesz, ha

észre vesszük, hogy e két fogalmat magok a költők,

sőt még az esthetikusok sem igen tudják megkü

lönböztetni. Schiller balladáknak nevezi oly mű

veit, melyeket későbbi szépészek határozottan

románczoknak mondanak . UHLAND és GARAY ha

sonnemű költeményeiket ily határozottan kettős

czím alá foglalják : Románczok ,balladák, s reánk

hagyják, hogy válogassuk ki , mi ballada, mi ro

máncz . Az ästhetikus megforgatja a kérdést s

gyakran elejti. WACKERNAGEL csak metrikai különb

séget talál ballada meg románcz között ; oly alapos

buvár pedig, mint Vischer, hajlandó a különbséget

1

Koszorú, 1863. I. 155. lap.
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közöttük csak nemzeti különbségnek nézni, sőt

még tovább menve, a ballada meg románcz meg

különböztetését általában « ingadozó » -nak hirdeti.

ECHTERMEYER munkája tüzetesen tárgyalja a

ballada meg románcz különbségét , bár czíme sze

rint csak a német költészetre vonatkozik . Szerző

a két múalaknak tartalmát veszi a megkülönböz

tetés alapjául, de úgy jár, mint a fentebbi szépész :

oly tartalmat tulajdonít külön majd az egyiknek,

majd a másiknak, mely mindkettő tulajdona.

Hegeli jargonban előadott megkülönböztetéseit

VISCHER, a ki egyéb iránt maga is HEGEL tanít

ványa, imént idéztük széptanában alaposan meg

czáfolja, s így olvasónk annál inkább el fogja en

gedni, hogy velök itt bővebben foglalkozzunk.

Legyen szabad kiemelnünk belőlük azt az egyet,

mint legjellemzőbbet s leginkább megállhatót, hogy

míg a ballada nyomott, komor hangulatú s tragi

kumba szeret fordulni, a románcz szabadabb és

vidorabb. Nem mintha a románczban is nem es

nének komoly, sőt gyászos, véres dolgok ; hanem

a románcz ezeket is ha szabad úgy monda

nunk -- derültebben adja elő, s bizonyos nyiltság

1 Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen , 1857 .

III. rész, II. szakasz , V. füzet.

2 Unsere Balladen- und Romanzenpoesie, Hallesche

Jahrbücher, 1839 és Auswahl deutscher Gedichte von

THEODOR ECHTERMEYER, Halle. 18. kiadás. XV-XL. 1 .
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S

gal, mely elüt a ballada rejtegető, kitaláltató, fél

szavú modorától.

S
meg kell még emlékeznünk ECHTERMEYER

ről annyiból is , hogy ő a ballada meg románcz

között még egy harmadik , középső alakot vesz föl,

melyet regének (Mähre) vagy rhapsodiának nevez,

8.melynek tartalmáúl a hősi világot állítja

mintha akár a balladás, akár a románczos költé

szet teli nem volna hősökkel ! ECHTERMEYER E

harmadik műalakba különösen UHLAND hazafias

balladáit 1 számítja s fő feladatáúl a honfi tettek

dicsőítését látszik tekinteni. Mi is hisszük -

alább részletesebben ki fogjuk fejteni — hogy van

oly műalak, melyben a ballada és románcz mintegy

összecsúcsosodik , a tárgyul szolgáló tények sugarai

egy középpontba vannak gyűjtve s a költő volta

kép csak ezt a középpontot mutatja föl; ez a mű

alak azonban, a mint már e rövid jellemzésből is

láthatni, korántsem az, melyben ECHTERMEYER

akarja a balladát a románczczal egygyé olvasz

tani.

Jókora könyvet írhatnánk össze , ha föl akarnók

említeni mindazon kísérleteket, melyek kivált

a német széptan mezején – a ballada meg románcz

1

Milyenek : Graf Eberhard der Rauschebart, Tail

LEFER, König Karl's Meerfahrt, KLEIN ROLAND, Der

Schenk von Limburg és mások.
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fogalmának különválasztására történtek. Ezúttal

még csak egy buvár idevágó nézeteit idézzük :

VISCHER-éit, mint a ki széptanában az ő koráig tett,

vizsgálatok igazi eredményeit, a maga észleleteivel

együtt, legteljesebben s valamennyi elődjénél fino

mabb fölfogással s egyszersmind elfogulatlanabbul

állítja össze. S az ő nyilatkozataival annál inkább

beérhetjük, minthogy az utána következő szépé

szek különben is az ő nyomában járnak s nagyobb

kisebb változatokban az ő eszméit tolmácsolják.

Így a mi elfogadhatót GOTTSCHALL fejtegetéseiben

találunk, az megvan VISCHER-ben is . GRUBE, ki

legújabban GOETHE balladáit és SCHILLER román

czait tárgyalta ," szintén VISCHER-ből merít.

VISCHER a lyrai költészetben a föllengés lyráját,

aztán a tiszta lyrai közepet vagy dalszerűt, végre

harmadszor az elmélkedés lyráját különbözteti

meg. A föllengő lyrához sorolja a hymnust, di

thyrambot, ódát ; az elmélkedőhöz az elégiát, a

keleti lyrát, a szonetféle regényes alakokat, az epi

grammot, stb .; a dalszerűhöz a dalt és -- mint

tárgylagos alakokat - a balladát és románczot.

Mindakettőt epikai dalnak nevezi, helyesen . A dal

ban a tárgy teljesen fölolvad az önben ; így kell

tehát lenni a billadában és románczban s . Ter

1 Aesthetische Vorträge, I. kötet (Goethe's Elfen

balladen und SCHILLER’s Ritterromanzen ), Iserlohn, 1864.
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mészete közvetlenség, egyszerűség, könnyűség,

dalolhatóság; tartalma kivált az emberileg bizal

mas, kellemes ; de bele illenek a legmagasb tár

gyak is , a szív legmélyebb harczai, az egyén sa

közélet tragikai szenvedései szintúgy, mint bár

mely öröm vagy belső természeti érzet, csak az a

fő, hogy önleges érzetté váltak legyen. Annálfogva
lehet a tartalom komikus is. GOETHE dalai a leg

szebb példányok : azok csupa hangulat; az örök

igaz - a merő véletlenség képében. Ime, a dal

természetéből folyó közös vonások, melyek mind

a balladára, mind a románczra illenek . Lássuk

most a különbségeket.

E különbségek, mint a fentebbiekből következ

tethetjük s azonnal meg is győződünk, sem a tar

talomra, sem az alakra nem vonatkoznak

lehet egyféle - hanem vonatkoznak a tárgyalásra.

Tehát voltakép styl- különbségek . E styl különbsé

gek alapja pedig a nemzeti hangulat. A balladában,

miként ez t. i . éjszakon termett, az angol-skót és

skandináv, szóval az éjszaki hangulat tükröződik,

s ehhez képest elbeszélése mozgalmasabb, sejtető ,

inkább csak jelölő, mintsem rajzoló, lüktető, a

közbeneső tagokat átugró, mint GOETHE mondja :

rejtélyesen elbánó.1 A románcz viszont, mely a

román népszellem kifolyása s legpéldányszerűb

az

1

« Mysteriöse Behandlung ».
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ben a spanyol epikai dalokban nyilvánul, világo

sabb, átlátszóbb, csöndesebb, inkább epikailag

fejlesztő, plasztikaibb tárgyalású. Az éjszaki jam

busok és anapæsiek vegyes kibugyogása hangilag

is jelképezi az ugrándozó nyugtalanságot, valamint

viszont a déli trochæusok egyforma esése a nyu

galmasabb kedély s folyamatosabb tárgyalás külső

képe. A ballada leplezett, fátyolozott hangja mint

egy moll a románcz dur-jához képest. Nem oly

teljes, tiszta, kétségtelen, mint ez, de annál meg

hatóbb.

Fő különbség azonban , hogy a ballada drámai,

a románcz epikai menetű. A románcz inkább ki

vülről és körülményesen indokol, a ballada belülről

és gyorsan. Innen a románcz kényelmes a ballada

sietése . Drámaszerűségénél fogva szereti a ballada

oly igen a párbeszédi alakot is : a költő átváltozik

személyeire, mint a drámában . A ballada drámai

sága ellen tán SCHILLER románczait lehetne idézni,

melyek szintén drámai mozgalom és erély által

tűnnek ki; de ne feledjük, hogy a drámai villa

natokat e művekben nagyon ellensúlyozza egyfelől

a rajzok bősége és pompája, mely még a románcz,

sőt az éposz hangján is túl, már szónoki hangba

megy át, másfelől pedig az a mondottság, senten

tiositas, mely az elmélkedő lyrát jellemzi, s bizo

nyos öntudatosság, melynek világa mellett szinte

fájdalmasan nélkülözzük ama természetes érzelmi
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hang félhomályát, mely a műköltészetben is min

dig oly kedvesen emlékeztet a népdalra s mely

a románcznak , de különösen a balladának egyik

varázsa .

Mindezen különbségekhez, melyeket részint

maga VISCHER állít föl, részint mi vonunk ki fej

tegetéseiből, járul még az, hogy míg a románcz

derültebb, a ballada komorabb jellemű, míg amaz

kedveli a vidorságot, emennek tragikai hajlama

van , bár elvileg tréfás is lehet. S VISCHER e tekin

tetben példákra is hivatkozik, nevezetesen GOETHE

két művére : Der Junggesell und der Mühlbach,

és Der Edelknabe und die Müllerin, mint a me

lyek, úgymond, tréfás balladák . Tréfásak, igenis;

de , nézetünk szerint, nem balladák

következő fejezetben szándékozunk megmutatni.

Hogy azonban kivételesen tréfás balladák csak

ugyan fordulnak elő, nem tagadjuk ; ott van pél

dáúl Nagybritannia dús balladaköltészetében az

Ördög és a vénasszony, mely Jóka ördögére em

lékeztet, ott a Köpönyeges fiú, melyben az udvari

hölgyek és urak feslettsége van kifigurázva, mely

különben inkább románcznak, mint balladának

mondható ; ott a svéd Leányszöktetés a zárdából ;

a dán vers Az éjszaki tenger mélységéről, mely a

kifogyhatatlan női mentegetőzést gúnyolja, de

szintén csak beszélgetés, mint GOETHE imént idézett

dalai. Tréfás románczokat sokkal nagyobb szám

mit a
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mal hozhatnánk föl; bár meg kell vallanunk,

hogy a komikus tárgyalás a románczban is a rit

kaságok közé tartozik , s a közel kétszázra menő

Cid -románczok közt például az Oroszlán czímű,

mely a Cid két vejének gyávaságát adja elő komi

kailag, egyedül áll. S ennek is ugyan komoly kö

vetkezései is vannak . Általában tehát mondhatjuk,

hogy mind a ballada, mind a románcz komoly

természetű , csakhogy amabban a komolyság szeret

komorsággá is változni s erős a tragikai hajlam .

És ha a fekete lehet még feketébb, hozzá tehetjük,

hogy a ballada sötétje még sötétebb a románcz

sötétjénél, tragikuma még tragikaibb a románcz

tragikumánál. A Nibelungok tragikus éposza mint

egy roppant ballada, szemben a románczos ho

méri hősköltemény ilioni tragédiájával.

Hát a magyar széptan mit mond e kérdés

ben ? Bizony keveset. A Szépészet alapvonalai- ban

GREGUSS-tól a románcz, mint újabban GOTT

SCHALL könyvében is, kisebb költői beszélynek van

mondva, miként a költői beszély kisebb höskölte

ménynek ; a ballada pedig azon fajok közé van

sorozva, melyek átmenetűl szolgálnak az epikai

költészettől a lyraihoz, s lantos jellemén kívül

jóformán csak az kiemelve, hogy rendszerint vers

szakokból áll. Itt tehát a románczot epikai, a bal

Kiadta a Kisfaludy -Társaság 1849-ben.
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ladát pedig epiko -lyrai alakul látjuk feltüntetve.

S a ki nálunk a széptani fogalmak első tisztázója

a műbirálat gyakorlati mezején, KÖLCSEY, szintén

csak epikai alaknak nézi a románczot s egyszerűen

regének nevezi. Ezek tehát kelletinél távolabb vetik

a románczot a balladától ; míg viszont egy har

madik irónk, a Magyar népdalok és románczok

könyvének összeállítója, 1 annyira hozzáközelíti,

hogy vele szinte egygyé teszi. A gyűjtemény elé

bocsátott, figyelemreméltó előszavában mondja

többek között: « A románcz valami beszélyanyagot

lyrailag dolgoz föl, s innen van, hogy közelebb áll

a népdalhoz. Könnyű menetű, sebes és változatos

folyamú, mint egy népszerű dallam , s a legtöbb

esetben ma is az, mi eredetileg a ballada volt :

egyszerű szerelmi dal, phantastikus színezettel,

néha tréfás éllel, de mindig valamely eseményi

vagy történeti fordulattal». Azon, « mi eredetileg

a ballada volt» , szerzőnk ugyan nem az éjszaki

balladát, hanem a déli táncznótát érti; de értel

mezésének a « szerelmi dalon » és « tréfás élen >>

kívül valamennyi pontja, ú. m. a lyrai feldolgozás,

a könnyű, sebes változatos folyam , a népszerű dal

jamosság, a phantastikus színezet, nem épen az

éjszaki balladára illik - e ?

De vonjuk be már vitorlánkat, s æsthetikai bön

· Két kis kötet, megjelent 1863-ban.
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gészetünk eredményét e fejezet elején adott jelzé

seinkkel összevetve, igyekezzünk a románcz kü

lönbségeit a ballada irányában minél rövidebben

s élesebben megállapítani.

Hogy pedig jól különböztethessünk , kezdjük a

hasonlóságokon . El kell ismernünk, hogy a ro

máncz és ballada egynemű alakok ; mindakettő

epikai dal, regedal, mert mindakettő eseményt

beszél el dalformában . A monda által költőileg

előkészített tárgyakat mindakettő szereti, s fölveszi

a mesés, a ballada különös kedvvel a kísérteti és

tündéri elemeket is, míg a románcz a közelebb

mult prózaibb történeteiből is merít. A mi távolabb

esik , határozatlanabb , rejtélyesebb, borzalmasabb

színt szokott ölteni : innen a ballada elmosó mo

dora, titokzatos hangulata, tragikai hajlama, ellen

tétben a románcz élesebb körrajzaival, nyiltabb

előadásával, derültebb, vidorabb szellemével.

De ime észrevétlenül már a különbségek töm

kelegébe jutottunk. Tájékozódjunk hát benne.

Mi a románcz és ballada különbségeit mind egy

lényeges különbségben foglaljuk össze , s ezt a fő

különbséget iménti körültekintésünk után is azon

két szóval hisszük legtalálóbban kifejezhetni, me

lyet a románczra és balladára mindjárt e fejezet

elején alkalmaztunk : hogy t. i. a románcz, az ese

mények fonalát követve, hivebben ragaszkodik az

elbeszélés formájához,a ballada pedig a működő
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személyeket állítja elénk s mintegy magok által

játszatja el a cselekvényt, azaz : a románcz inkább

megtartja epikai jellemét, a ballada pedig drámaivá

lesz . Ebből az egy lényeges különbségből, mely

mellett azonban - ismételjük -- a ballada és ro

máncz mégis egy fajtil marad, következik vala

mennyi többi különbség, illetőleg ellentét. Ezeket

a fentebbi fejtegetésekben már szinte mind érin

tettük, s itt csak átnézetileg állítjuk egybe. A bal

ladában , drámaibb természeténél fogva, az egyén

belső elhatározása a tengely, mely körül az egész

cselekvény forog, míg a románczban az epikai

végzet is -- kisebbítve mint véletlen -- uralkodik.

Innen a balladában a belső, egységesebb indoko

lás szükséges a nagyvonású jellemzés, míg a ro

máncz kültényekre is épít, bonyolított indo

kolást is használ s részletesen jellemez . A mélyebb

lélektani alap a balladát komolyabbá teszi ; a

románcz gondtalanabb, könnyedebb, játszibb. Az

egyén küzdelméből, mely az elhatározást szüli,

magyarázható a tragikai hajlam is : mert hi

szen természetes , hogy nem mindennapi, kö

zönséges , hanem nagy , fontos, rendkívüli el

határozások forognak fenn, ezek pedig minél

nagyobbak, annál vészhozóbbakká szoktak fejlődni.

A drámai küzdelem egyes jelenetekben villan fel

előttünk , míg az epikai folyam csöndesebben höm

pölyög a táj különböző részein s egy kép lassan
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kint válik ki a másik után . A drámai mozgalom

már természeténél fogva gyorsabb, sietősebb , za

varosabb, az epikai kényelmesebb, nyugalmasabb,

rendesebb . Természetes tehát, hogy a balladát lel

kes rövidség, a románczot színes kirajzolás, amazt

szakgatottság, ezt folyamatosság, amazt föl s alá

szőkellés, ezt széltiben terjengés jellemzi. A ballada

mintegy mélységek meg magasságok közt hányó

dik, a románcz mintegy síkon halad. A ballada

lihegve, alig ér rá a dolgokat hamarjában meg

jelölni, s úgyszólván csak czélozgat reájok ; a ro

máncz annak rendje szerint elsorolja. Szóval: a

ballada nem is beszél el, csak beszéltet, azt is rö

viden, az indulat lüktető kis mondataiban ; a ro

máncz leír és elbeszél , s ha beszéltet is, gyakran

egész beszédeket mondat el.

A Testamentum militaré-ban, mely különben

mindössze 10 strófából áll, Cid megírja végrendele

tét; kéri nejét, vitesse holttestét Cardenába s te

mettesse el San Jago oltáránál, a ki őt harczaiban

oltalmazta ; ne sirassák , mert az ő népe azután is

bátor lesz ; karja díszét, Tizonáját tegyék mellé a

sírba, nehogy valami gyáva kaphassa föl; lovát,

Babiékát, ha majdan , isten akarata szerint a meg

szokott lovas nélkül áll meg , rugkapálva, az ajtó

előtt, ápolják gondosan, mert a hű szolga meg

érdemli ; őt magát öltöztessék fegyverébe s mutas

sák meg a mórnak, a ki majd futásnak ered ;
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gondoljanak rá szeretettel s imádkozzanak érte .

Megírván e végrendeletet, folytatja hadi munkáját

s Valenciából kiszáguld Bukar király ellen . Ennyi

az egész románcz : példája az egyszerű tárgy ter

jedelmes előadásának, de példája egyszersmind

azon terjedelmességnek, mely nem puffad üressé,

hanem tartalmas marad s épen részletei által meg.

ható .

Mily ellentét e románczczal a svéd ballada

Helmer Vitézről.1 Sokkal bonyolódottabb tárgyat

ad elő szinte csak félannyi sorban . Mindössze

harminczhat sor, ebből is le kell vonni tizenkettőt

mint refraint, úgy hogy az egész történet, melyet

bátran lehetne öt felvonásos szomorújátékká nö

veszteni, huszonnégy sorba van szorítva. Helmer

vitéz vadászni megy – oly szeliden ül a lovon !

mondja a refrain — s beljebb a ligetben rábuk

kannak kedvesének bátyjai, heten, a kik őt gyűlö

lik . Összetűznek, Helmer hatot levág; a hetedik

térden állva kegyelmet kér és kap. Most Helmer

a kedveshez indul. Lars, kinek megkegyelmezett,

utána, s orozva megöli. A véres fővel belép hu

gához:

Jó napot, jó napot, édes hugom !

Szeretőd levágott fejét hozom.

Helmer oly szeliden ül a lovon.

1 Magyarúl Thaly Kálmán-tól , Külföldi lant, II. k .

GREGUSS : A balladáról. 3
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És mivel szeretőm fejét hozod,

Idd ki ezt az ezüst billikomot.

Helmer oly szeliden ül a lovon .

És míg Lars ivott, a bort kihajtván,

Szivébe mártotta kését a lány.

Helmer oly szeliden ül a lovon.

Ime a szenvedélyek és indulatok véres tusái

hirtelen fordulatokban, míg ama Cid-románczban

a halálra készülő agg hős oly csöndes nyugalom

mal mosolyog felénk . Helmer vitéz balladájában

a dalnak három negyedét a költő elbeszélése fog

lalja el , s mégis minden oly drámai; a végrende

leti románcz, kilencz tizedében, magát a hőst be

szélteti, mégis merőben epikai. De azért mind a

kettőben a lyrai csapongás melege hódítja meg

szívünket.

Olvasóinkra bízzuk, hogy a ballada meg ro

máncz különbségeit, valamint hasonlóságait, az

idézett két példa alapján még bővebben kifejtsék.



III.

Románczos és balladás képekről.

Midőn a festész beszél el valami történetet,

ennek azon perczenetét választja ki , melyben az

mintegy összpontosul, mely megmagyarázza előz

ményeit s előre láttatja netáni következményeit

is, úgy hogy a feltüntetetett drámai mozzanat

mintegy magaslat, a honnan mind a hátul, mind

az elől terjedő síkon végig nézhetünk ; az a jelen,

mely nem csak magát, hanem multját és jövőjét

is egyszerre felvilágosítja . Így beszél el a festészet,

melynek nincs szolgálatára az idő folyamatossága,

csak a tér látszata és a jelen pillanat. A festészet

ezen elbeszéléseit pedig nevezzük, ha egyszerűek

s kisebb tárgyuak, életképeknek, ha az emberiség

életének valamely kihatóbb, fontosabb, általáno

sabb érdekű eseményére vonatkoznak, történeti

festményeknek.

A költészet, ez az egyetemes művészet, mely

3*
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nagyobb -kisebb tökélylyel a művészet minden ágát

képes helyettesíteni, utánozza a festészet elbeszé

léseit is, és midőn valamely történetet úgy ad elő,

hogy egyetlen mozzanatát festi le, de a mely elejét

s végét is magában foglalja s tükrözi, a szó szoros

értelmében nem nyújt egyebet, mint a festész,

t. i . képet. Csakhogy ezek a képek nem vászonra

bűvölvék , hanem versekben zengők.

Ilyen képek például a legballadásabb skót köl

tészetben : a Kegyetlen anya, ki vétkes szerelme

gyümölcseit pusztítja el ; a Szőke fiú , szerelmes

kedés képe, minden egyéb esemény nélkül; Mur

ray meggyilkolása, panasz, hogy Murrayt meg

gyilkolták, mert a királynénak megtetszett; Jó

Campbell György, szintén panasz , a ló gazdája

nélkül érkezik haza s a nő siratja férjét; a Két

holló (fordította ERDÉLYI) , mely egy megölt vitéz

testén készül lakmározni, kit solyma, kutyája, ked

vese elfelejtett; s e dal ellenképe : a Három holló,

mely hű sólyomról, hű kutyáról, hű kedves

ről szól.

Campbell György siratásával , a mint már

GYULAI megjegyezte, rokon a magyar népkölté

szetben ama legény siratása , kit lováért s hatvan

forintjáért a Tiszába vetettek s anyja, apja, ked

1 Adalék népköltészetünkhöz (Budapesti Szemle,

IX. köt. 1860, 272. l . ) .
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vese hijába költögetnek .' GYULAI több székely

népdalt közöl, melyek szintén képek, s melyek

között a legszebb kettő Boriska és a Zsivány fele

sége.4 Amaz egy leányka búcsuja, kit mostohája a

töröknek adott el ; az utóbbi a szegény nő pa

nasza, kit szülői zsiványhoz kényszerítettek, azon

megható mellékképpel, hogy az idegen előtt méltó

nagy fájdalmát is el kell tagadnia. Mind a kettőben

mozgó, nem álló képet látunk magunk előtt, a mi

emeli a szerkezet szépségét : Boriská -ban a mos

toha előhívja az eladott áldozatot s megnézeti vele

az érte jött hitetleneket, s ekkor tör ki a szegény

lány fájdalma; a zsivány feleségét egy idegen lepi

meg siránkozása közben , s ekkor következik men

tegetőzése :

Nem sírtam , nem sírtam, konyhán bibelődtem ,

Cserefának füstje húzta ki a könyem .

1

Ezen, az erős fájdalmat oly rohamos fokozások

ban s balladás ismétletekben kifejező szép dalnak eset

len változatát közli THALY Kálmán a Magyar vitézi

énekek és elegyes dalok I. kötetében. Esetlennek mond

juk nem annyira azért, mert legény helyett huszár van

benne megölve, mint inkább, mert kedvesének sikerül

őt felkölteni, a mi a megölés tényével s az egész dal

hangjával ellenkezik.

? A feljebb idézett helyen.

3 ARANY L. -GYULAI P. Népköltési Gyüjtemény, I.

1872, 148. 1 .

4 U. o . I , 195. 1. Változata KRIZA J. Vadrózsái-ban ,

I. 137. 1,
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De a mozgás, mi e két képben látszik, nem hala

dás, azaz nem valami esemény lefolyása, hanem

már bevégzett esemény vég szaka, illetőleg hatása ;

nem fejlődik semmi, hanem bizonyos kész fejlőd

mény van elénk tárva .

Ilyen kép a kalotaszegi Jó estét kezdetű dal ,

melyben a leány beszélget csábítójával s elátkozza ,

igen emlékeztetve egy hasontárgyú s szintén be

szélgető, de részletekben gazdagabb , elevenebb s

hatásosabban fokozódó cserkesz dalra, mely ma

gyarra is le van fordítva. 1

Gyönyörű párbeszédes kép GOETHE-nek már

feljebb említettük két költeménye : Der Junggesell

undder Mühlbach és Der Edelknabe und die

Müllerin , melyeket VISCHER a derült, vidor bal

lada példáiként idéz, de melyeket mi, hiányozván

bennök a történeti fejlődés, nem tartunk balladák

nak, hanem balladás képeknek.

A kép olykor magánbeszéd alakjában is jele

nik meg , például : a Koldus leányka czímű skót

dalban , hol a kis leány elmondja, hogy apja meg.

halt, anyja szegény és siratja az elmult napokat;

kenyeret kér ; kéri, ne mondják, hogy ő rest ; sze

retne ő dolgozni; két kis öcscse is fog dolgozni ;

gondolják meg , mily szörnyű volna, ha ők — a

1

GREGUSS, Népek lantja (a Külföldi népdalok 2. bőv .

kiadása) , Pest 1866, 123, 1 ,
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gazdagok - egyszerre elszegényednének s házról

házra kellene járniok egy darab kenyérért. Ilyen

magánbeszédes kép Bajza Apáczá - ja ; ilyen a csi

nai Eltaszított nő is. 1

Magánbeszédi alakjában a kép csaknem tiszta

lyrai művé válik, mert hiszen a magánbeszéd kü

lönben is az önleges érzelem kifakadásának s öm

lengésének formája, s minden lyrai mű voltakép

magánbeszéd. A lyrai jellem azonban a képes da

nákban, melyekről szólunk, az által is kitűnik,

hogy szeretnek egy - egy sóhajjal végződni, sőt néha

az egész dal csak egy felsóhajtás, mint Dumbar

Fanni Burns -től ( fordította LÉVAY). Gyakoribb

azonban, hogy a dal vége hangzik ki sóhajjal; így

a magyar népdalban a kedves meghallja, hogy

kedvese halva fekszik, és felsóhajt :

Bár csak addig ki ne vinnék,

Mig én innen oda érnék ;

Koporsójára borulnék ,

Jaj de keservesen sirnék.

Petőfi hasonló képében a meghalt babájához

érkező juhász « nagyot üt botjával a szamár fejére ».

Ez is sóhaj, csakhogy nem szóban, hanem tett

ben tör ki.

A görög népdal ? egy sírra mutat, melyben

1

Magyarra fordította GREGUSS. U. o. 146. 1 .

? Lásd GREGUSS. U. o. 113, ! .
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két fiútestvér van eltemetve, s egy bogyóról emlék

szik, melynek az a tulajdonsága, hogy a mely nő

belőle eszik , fiút soha sem szűl ; aztán bevégzi :

Oh bár e holtak anyja is

Izlelte volna nedvét !

Így végződik Uhland híres Kocsmárosné lánya

is (fordította Szász BÉLA). A leány ki van terítve,

s kedvese felkiált :

Tiéd vala szívem, tiéd leszek én,

Még ott is , alant is a sír fenekén !

Általában UHLAND románczai s balladái között

igen számos dal csakis kép, így az Éji dal (fordí

totta Bajza) , a Zsivány, Barát és juhász (ford.

ERDÉLYI) , az Apácza (ford . BEÖTHY ZSIGMOND) ,

Der gute Kamerad, melynek GYULAI Hadnagy

uram -ja mintegy változata, Die sterbenden Hel

den, a gyönyörű Schloss am Meer, Traum , Sän

gers Vorüberziehen , Die drei Schlösser, Das

Schwert, Das versunkene Kloster, Die versunkene

Krone, stb . HEINE is gazdag ily danákban, például

Jutta grófnő ( ford. TOMPA) , Childe Harald (ford.

TATAY ), Régi történet ( ford . BERECZ) , Richard ki

rály ( ford. LÉVAY) , I. Károly (ford. THALY ), stb .

LENAU Szomorú szerzetese ( ford. VAJDA) és Három

lovag -ja ( ford . TOLNAY), a Dismal-mocsárok tata

MOORE-tól ( ford . ARANY), stb . mind efféle képek.

Nálunk különösen GARAY-nak van sok ily képes
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dala ; de van másoknak is , és egyik legszebb ily

nemű dalunk a Meofagyott gyermek, Eötvös-től.

Hogy azonban e dalok nem csak a mű-, hanem

a népköltészet forrásából is buzognak, fentebbi

idézeteink bizonyítják. Sőt azt lehetne monda

nunk, hogy a műköltészet a népköltészetből sze

rette s tanulta meg. Azok a népköltészet fáján

mintegy a románczok és balladák ki nem fejlett

rügyei , s oly népeknél is szép számmal találkoznak,

melyeknek románcz- és balladaköltészetök nincs.

Az éjszaki szlávok költészetében például igen gya

koriak az efféle képek. Ilyen a Boldog halál czímű

cseh népdal:

Láttam zöld árokban ülni szeretőket ;

Rájok esett egy fa és megölte őket.

Így együtt meghalni igazán boldogság :

Jobb nekik , mint hogyha egy a mást siratnák.

Egy gácsországi ruthén dana pedig így szól :

Oly fehér vagy, babám, fehérebb nem lehetsz ;

Oly forrón szeretlek, forróbban nem lehet .

Mikor pedig meghalt, mégis fehérebb lett ...

Azóta én is még forróbban szeretlek !

Ily képes dal az orosz Árva leány, és, hogy a

déli szlávokról is megemlékezzünk, BAJZA szerb

dalai között a 2-ik és 4-ik számú stb.

1

WOLFF, Hausschatz der Volkspoesie, 320, lap.
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Dús románcz- és balladaköltészetű nemzetek

nél aránylag ritkábban fordulnak elő ; hogy azon

ban mégis előfordulnak, a skót népdalokból vett

példákkal eléggé igazoltuk . Legritkábbak talán

t. i . aránylag — a románczos spanyol népkölté

szetben ; de mégis vannak. Ilyen az a tizenkétsoros

dana, melyben Aragon királya Nápoly városát nézi

s elmondja, mennyi bánata s vesztesége volt miatta .

Ilyenek, Greguss Külföldi népdalai-ban , a 7., 8. ,

9. , 10. és 12. számú spanyol danák.

S ha kérdjük, hogyan nevezik e képes dalokat ?

a felelet : ismét románczoknak, balladáknak .

Balladáknak nevezetesen azokat, melyekben az

egyéni érzés tör ki erősebben , tehát kivált a ma

gán- és párbeszédeseket; románczoknak pedig azon

túlnyomólag nagyobb részt, melyben különösen a

kép tárgylagos körrajza emelkedik ki .

Íme tehát ismét oly müalakkal van dolgunk,

mely tőszomszéd a balladával, sőt annak is mondja

magát, s a melyet annál szabatosabban kell tőle

megkülönböztetnünk , minél könnyebben össze

téveszthető vele.

De leginkább összetéveszthető az a románcz

czal, mivel, mint az imént megjegyeztük, e képes

dalokat nagyobbára csakugyan románczoknak ne

vezik. Még VISCHER is a románczok közé sorolja,

midőn úgy nyilatkozik, hogy a költő a románczban

gyakran csak egy helyzetet fest, vagy érzelmét
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mondja ki személyei vagy e személyek sorsa fölött,

vagy ugyanezt mondatja el valamelyik személylyel.

S UHLAND-ból és HEINE Romanzero - jából idéz pél

dákat. E szerint a képes dalok voltakép nem

volnának egyebek, mint rövidebb románczok, a

melyekben, rövidségök mellett is, megvan a terjen

gősség és állongás, a románcz ezen jellemző két

sajátsága, mely azt a tömör és sietős balladától

megkülönbözteti. Vajjon nem helyes -e e felfogás ?

nem kell - e a képes dalokat csakugyan a románczok

közé sorolnunk ? Hiszen a képes dalt épen azon

szóval határoztuk meg, hogy kép, a románczról

pedig szintén azt mondtuk, hogy képeket tárogat.

Csakhogy a románcz képek sora, a képes dal

pedig csakis kép ; s a románcz képei, mint gyöngy

szemek, valamely lefolyó esemény fonalára fűződ

nek, a képes dal pedig csak az esemény bizonyos

mozzanatát tünteti elő . Nem mond el valami tör

ténetet, hanem a történet eredményét mutatja föl,

vagy visszapillant reá . A képes dalban az esemény

nem mozog többé; megállott. Nem folyó, hanem

tó . A haladó jelen maradó multtá változott, sőt az

idő mintegy térré lett. A költő tárgya már nem az

eset maga , hanem az eset hatása, emléke.

Azt hisszük tehát, hogy a képes dal, bár rokon

a románczczal és balladával, sőt velök terem, majd

csirájok lévén, majd gyümölcsük, mégis oly mű

alak, melyet külön hely és név illet, mert sokkal
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inkább különbözik nem csak a balladától, hanem

a románcztól is, mint ez a kettő egymástól. S ha

ezt a kettőt megkülönböztetjük egymástól, még

inkább meg kell tölük különböztetnünk mit

is ? Mi nevet adjunk e műalaknak ? Eddig képnek,

képes dalnak neveztük ; ez azonban igen általános

név, s nincs meg benne az, hogy a képnek valami

eseményre kell vonatkoznia. Kapcsoljuk hát össze

a regével, s valamint a románczot és balladát rege

dalnak mondjuk, mondjuk a románczos és balla

dás képet regeképnek.

Az a kettősség, melynél fogva a balladát a ro

máncztól különválasztjuk, megvan , mint már érin

tettük, a regeképben is, és a románczos kép, epi

kai nyugalmával, szintoly ellentéte a szenvedélyes

magánbeszédre fakadt vagy szóváltássá alakult

balladás kép drámai mozgalmának, valamint a

románcz is ellentéte a balladának , de azért mégis

egy faj vele.



IV .

A ballada keletkezéséről.

Hogy a balladáról minél tisztább s teljesebb

fogalmunk lehessen, nem elég azt rokon költői

alakoktól megkülönböztetnünk, hanem fejlődését

is vizsgálat alá kell vennünk, s először is kelet

kezése helyével, korával s viszonyaival kell meg

ismerkednünk .

Első kérdés tehát : hol és mikor keletkezett a

ballada ? minden nemzet költészetében s minden

kor kifejlik - e, vagy csak bizonyos nemzeteknél s

bizonyos korszakban ?

Az egyetemes költészet - a mennyiben ismer

jük -- három külön nagy tömbre, mondhatnék ,

három külön világra osztható : az egyik a klassi

kus görög-római, a másik a keleti , a harmadik a

keresztyén európai költészet.

Nézzük meg a három tömböt egyenkints

keressük bennök balladánkat .

A görög rhapsodok mondákat beszélnek el
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danolva, de elbeszéléseik - legalább a hesiodi s

homéri nagy költemények bizonysága szerint,

melyekben idő folytával tagosultak —nem vegyül

nek lyrai s még kevésbbé drámai tárgyalással,

hanem tiszta epikai árjaikat a beszély kényelmes

ágyában hömpölygetik , sőt a cyklusok előadása

épen krónikás. Az ősrégi hősdalokban, a népköl

tészet legelső nyilatkozásaiban , bizonyosan meg

volt a lyrai és epikai kettős elem ; de az éposz

kiválása után semmi lyrai jellemű epikai alak

nem maradt fenn . A görögöknek lyrája is tisztán

lyrának marad, s ha drámájok ellen azon kifogás

tehető, hogy nem lett igazi drámává, ennek az az

oka, hogy az epikai tárgyalás kötelékeiből nem

bírt kibontakozni. A hanyatló alexandriai kor

szakban hihetetlen csodadolgokat mesélő regény

keletkezik, sőt bizonyos fajta érzékeny éposz is,

mint Héro és Leander története MUSAEUS-tól, de

románcz vagy épen ballada nyomára ekkor sem

akadunk. Leginkább közeledik még, nem ugyan

a románczhoz vagy balladához, de a románczos

és balladás képhez, az idyll, a mi eredetileg élet

kép volt ; azonban ennek sem lévén határozott

eseményi háttere, sa mitöbb, a lyrai hangulat

és izgalom hiányozván benne, a regeképpel sem

mikép sem téveszthetni össze .

A római költészet a görögnek viszfénye s csak

egy műfajban, a gúnyversben, mutat eredetisé
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get . Virgil őslatin mondákra alapította hőskölte

ményét, hogy azonban e mondák dalnokok éne

keiben éltek volna, mint a görögöknél, arról az

irodalom történetenem tud.Ovid Metamorphosis-ai

mesés beszélyek, s románczokat csak az födözhet

föl bennök, a kinek a románcz nem egyéb, mint

rövidebb költői beszély. Érzékeny éposz a

római költészetben nem fejlődött ; a regény is

inkább gúnyos irányú : így APULEJUS Arany sza

mara, melynek azonban Amor és Psyche történe

tében érzékeny részlete is van ; így PETRONIUS

Satiricon -ja, mely a spanyol és franczia komikus

regénynek alapjául szolgált. Azon elemekben ,

melyek a románczot és balladát alkotják , a

rómaiak józan, majdnem azt mondhatók, prózai

költészete még szegényebb a görögnél.

Forduljunk most a keleti költészethez, illető

leg a kelet azon nemzeteihez, melyeknek nagyobb

s önállóbb költészetök van. A csinaiak lyrai köl

tészete oktató természetű , mint átalában az ázsiai

népeké , s legfeljebb némi érzelmességig emelke

dik ; az epikai szakban hőskölteményeik nincse

nek, csak tudákos beszélyeik, regényeik, s színmű

költészetök is csak párbeszédes regényirodalom.

A hinduk tündérregés költészetében már föltámad

a hősköltemény, s míg a Mahábhárata a kuruk

és panduk, a Ramájana Rama történetét adja

elő , a Purána meg épen egész isten-, világ- és
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országkrónikát foglal magában, rövidebb epikai

költeményeik vallásos és hősi mondákat beszél

nek el , gatháik jámbor fejedelmek tetteit dicsőí

tik , regényes époszaik , tündér- s állatmeséik a

valóság és képzelődés egész tárházát kimerítik, s

hymnusokat és szerelmet zengő lyrájok, valamint

drámájok (rúpaka ), melynek különben , a csinai

hoz hasonlólag, nincs önkényt fejlő cselekvénye,

az érzelem és szerelem tüzében olvadoz . A zsi

dók ős mondái, történeti eseményekkel együtt,

krónikákká sorakoznak, de époszszá nem kere

kednek ; költőibb alkotásaik pedig, az Énekek

éneke, Ruth könyve s a szenvedő ember töprengé

sének tragikai képe, Jób, az idyll fokán túl nem

emelkednek. A harczos perzsáknál művekben és

művészetben gazdag epikai költészet tárul elénk,

8 a hősmonda részletei nagy egészszé olvadva

FIRDUZI művében, a Sahnámé-ban, a hitregéből a

történetbe vezetnek át. Itt gyönyörű költői beszé

lyek, sőt hősköltemények a hőskölteményben,

váltakoznak, s költői beszélyekkel sűrűen talál

kozunk még nem csak egyéb nagyobb epikai mű

vekben , például Nizámı Ötös könyvé-ben, hanem

önállólag, sőt tankölteményekben is. A perzsák ,

a keleti népek közt, legnagyobb mesterek a köl

tői elbeszélésben, s gondosan megőrizvén epikai

alakját, nem szeretik az önleges lyrai ömlengés

terére átjátszani. Az arabok már szeszélyesebben
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bánnak elbeszélendő tárgyaikkal, de nem annyira

a szív, mint inkább az elme kénye szerint forgat

ják, s így keletkeznek az Ezeregyéj kalandos tar

kabarkaságai s a makamék nevén ismert beszé

lyes elmefuttatások. Az arabok nem is voltak

képesek mondáikat époszban öszpontosítani s

hőseiket csak laza kapcsolatú elbeszélésekben

magasztalják. Ilyen az Antara története, mely

voltakép régi népköltési gyűjtemény , s némi

románczos képeket is foglal magában, csak hogy

ezeknek sincs összetartó közepök , egységök.

Románczos, sőt balladás képek más keleti népek

nél is fordulnak elő , kivált a népköltészet hagyo

mányai között ; románczokat és balladákatazon

ban nem találunk , még a lyrai ihletű araboknál

sem. Csak az ő , Európa délnyugati félszigetén , a

keresztyénekkel történt összecsattanásukból ser

czent ki néhány költői szikra, mely a spanyol

románczhoz hasonlít .

De maga a spanyol románz is ez idő tájban

keletkezik : azon világra szóló spanyol-mór, ille

tőleg keresztyén -mohammedán közlekedés alatt ,

melynek színhelye többnyire harczmező, ára vér

volt, melynek azonban az európai míveltség szá

mára új látköröket nyitó, új irányokat kitüző

· Mint az előbbeni fejezetben idézett csinai Elta

szított nő, s a cserkesz párbeszéd bizonyítják .

GREGUSS : A balladáról.
4
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legnagyobb, legdöntőbb csatái békésebb, legalább

vért nem ontó fegyverrel, a tudósok tollával

vívattak . A fenmaradt legrégibb spanyol román

czok Cidet, a mór hadak verőjét zengik ; a vándor

hegedősök lovagrománczai, az úgynevezett mór

és pásztorrománczok későbbiek.

A keresztyén és mohammedán elem azon

másik összeütközése, mely Európa keletén történt,

s melynek, főszínhelye hazánk volt, a szellemet

nem táplálta csak pusztított. GYULAI méltán pana

szolja , hogy míg a legszebb spanyol románczok

az arab időből valók, nekünk a török világból

jóformán semmink sem maradt. Ennek oka nagy

részt a török faj természetében rejlik, melyben

hiányzik az arabok lelki erélye , rugalmassága s

elevensége, s mely irodalmában és költészetében

csak a perzsák s arabok gyönge utánzója .

De térjünk vissza tárgyunkhoz s jegyezzük

meg , hogy midőn Európa délnyugati csúcsán a

románcz kivirított, ugyanakkor találkozunk már

éjszaknyugati vidékein magával a balladával is .

A római világbirodalom romjain, őslakos és

betolakodott népekből kelt új európai országok

ban Róma nyelve századokon megtartotta ural

mát s nem csak az egyház és diplomatia, hanem

1 Adalék népköltészetünkhöz. « Budapesti Szemle »,

IX. köt. 1860.
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egyszersmind az összes irodalom s általában a

míveltség nyelve volt. A költészet, mely csak a

maga élő nyelvén tud szólani s a holtidegent nem

képes a szív tolmácsává avatni, a költészet a nép

dalnokaihoz menekült, s e vándor dalnokok ver

sei a csirák, melyekből a keresztyén Európa

országaiban a különféle nemzeti irodalmak fej

lődtek . S ama vándor dalnokok versei hősöket és

hölgyeket zengő énekek, szerelmes nóták, román

czok és balladák voltak.

Most már felelhetünk tehát a fen kitűzött első

kérdésre s kimondhatjuk, hogy a ballada, nem

fordulván elő sem a klassikus görög-római, sem a

keleti költészetben, a keresztyén európai költészet

szüleménye. Ezt azonban , mint átalában minden

tényt, könnyebb megállapítani, mint megmagya

rázni . Pedig az emberi elmét csak a megmagyará

zott tény elégítheti ki.

Legkönnyebbnek s egyszerűbbnek látszik az

epikai dal keletkeztét a lovagiságból magyarázni

és Spanyolországban Cidre, Galliában Rolandra,

Britanniában Arthur királyra s kerekasztala ven

dégeire, a zöld szigeten és Skócziában az ossiáni

daliák ivadékára, Skandinaviában azEdda hőseire ,

mint a mondák és dalok kiváló tárgyaira utalni .

A középkor lovagjai, eszményileg a szerelem,

hűség, föláldozás, becsülettudás és vitézség pél

dányai, az üldözöttek és elnyomottak nemes

4*
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а

védői, valósággal azonban többnyire kalandvágyó

merész csavargók és szabadalmazott rablók vol

tak, és tagadhatatlan, hogy az epikai dal, rossz

tulajdonaikat sem igen leplezgetve, különösen a

lovagok tetteit és viszontagságait veszi szárnyaira

s hordja szét a világban ; de tagadhatatlan az

is, hogy a lovagiasság egymagában, ha tiszta

eszménye szerint fogjuk is föl, az epikai dal meg.

születésének még nem elegendő magyarázata :

egyfelől ugyanis a régi Hellász és Róma, vala

mint a kelet hősei között, bár még ritkábban, de

szintén találkozunk igazán lovagias alakokkal,

nélkül hogy azért románczok vagy balladák zen

genének róluk ; másfelől pedig e dalok nem csu

pán hősök dolgait, hanem egyéb tárgyakat is föl

karolnak, a boldogtalan szerelem bánatát, a

féltés boszúját, a kétségbeesés kínjait, családi

villongásokat, a nép fiainak sanyarát, szóval

mindazt, a mit görög, római s keleti költők is

megénekelnek, a nélkül hogy epikai dalra fakad .

nának.

Mi a balladai műalak lélektani okát főkép a

kedély fokozott életében keressük, a fokozott

kedélyességet pedig a keresztyénség hatásából

származtatjuk. A keresztyén vallás az embert

minden egyéb vallásnál mélyebben szállítja önma

gába, arra tanítja, hogy mindenek fölött saját

lelki üdvével foglalkozzék, a vil got pedig, csáb
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jaival , ellenségének tekintse s igyekezzék lemon

dani róla : így fejlődik ki önkényt az a küzdel

mes, mélabús hangulat, mely a balladát is jel

lemzi, az a folytonos maga felé fordulása, magába

nézése a léleknek , szóval az az elmerülés saját

kedélyében, minél fogva az ember mindent csak

szívén keresztül lát s az eseményeket nem any

nyira tárgylag, a mint valósággal vannak, hanem

önleg, a mint reá hatnak, tehát érzelmei nyelvére

lefordítva képes csak visszatükröztetni – a mi

épen a ballada sajátsága. Benne az események

érzésekké hevülnek, az elbeszélés dallá változik.

Az epikai és lyrai elem egygyé olvasztására épen

az a hangulat szükséges .

E kedélyes hangulathoz járól még, illetőleg

vele együtt fejlődik azon egyéni önérzet, mely az

embert a maga bírájává teszi, cselekvényeit sza

bad elhatározása tényeinek tekinti s lelkiismere

tében magának tudja be, úgy, hogy a mi jó vagy

rossz esik rajta, saját magaviseletének eredménye ,

saját műve gyanánt tűnik föl. Ez az önfelelősség,

ez a kezeskedés önmagáról, szóval ez az egyéni

megfelelés termékenyíti s nemesíti meg magát az

egyéni eszmény középkori képét, a lovagiasságot

is , melynek a nélkül semmi erkölcsi értéke . Mind

a keleti, mind a görög-római világnézet eltér

a keresztyén fölfogástól, a mennyiben az egyént

inkább a közért, mintsem magáért valónak tekinti,
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s felelősségét nem fekteti egyedül biztos alapjára,

a lelkiismeretre ; azért igazi erkölcsi fejlődésének

sem a keleti , sem a görög-római világ nem ked

vez, s költészetök épen azon műnemben legtöké

letlenebb, mely főleg az egyéniség hathatós fel

tüntetésére szolgál: a drámában . S ez egyik oka,

hogy balladájok sincs . A ballada, miként a dráma,

szintén a küzdő egyént mutatja föl érzelmei,

szenvedélye viharában, tettei következéseit hor

dozva, nem mint öt saját közreműdése nélkül

vakon érő végzetet, hanem mint maga érdemlette

jutalmat. Mivel pedig a szenvedély rendszerint

bűnbe sodorja az embert, a jutalom is rendsze

rint bűnhődés : íme a ballada tragikumának egyik

eleme.

Természetes, hogy a keresztyén szemlélet

imént vázoltuk hatása annál szembeszökőbb lesz,

minél inkább hozzá tartozik valamely nép jellem

vonásaihoz már eredetileg a kedélyesség hajlama

és az egyéni önérzet ereje. Nem csoda tehát, hogy

a kedélyes , egyszersmind azonban önérző dánok,

svédek, angolok , de különösen skótok költészeté

ben a ballada legszebben , legdúsabban fejlett ki ;

míg például a spanyoloknál, kikben ugyan meg

van az önérzet hatalma, de hiányzik a mélyebb

kedély, az epikai dal jobbadán csak a lovagi eré

nyek tárogatója , s nem fokozódva drámai harcz

czá, simább, enyhébb románczúl marad .
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Az epikai dal, mint már előadtuk, az epikai

és lyrai alak vegyülete, s ez ellentétes két idom

egybeolvasztásától a görögöket kényes formai

érzékök is óvta. A földön túlemelkedő, magasz

tos sejtelmekben merengő és komoly, sőt komor

ságra hajló keresztyén világnézet viszont nagyon

is kedvezett azon határozatlanul összefolyó,

borongó félhomálynak, mely a balladát jellemzi,

azon sejtelmes, ki nem fejtő, sötéttiszta előadás

nak, mely az ókori klassikus költészet nyílt, tárgy

lagos, világos modorával annyira ellenkezik.

A görögök szigorú formai érzéke tehát az oka,

hogy költészetökben, a mint már megjegyeztük,

valamint az ennek nyomán haladt római költé

szetben, az éposz tiszta kiválása után lyrás jel

lemű epikai alakok nem maradtak fenn , s a

ballada keletkezése nálok már ennélfogva is lehet

lenség volt.

A főokot azonban, a miért a ballada, s vele a

románcz is, a keleti s görög-római költészetben

elő nem termett, kétségtelenül a feljebb jelle

meztük keresztyén világnézetben s tőle áthatott

nemzeti sajátságokban találjuk ; nem pedig, mint

némely æsthetikus, többek között VISCHER is,

csak abban , hogy a görög szellem a ballada és

románcz idomvegyületét nem tűrte. Mi ez idom

vegyületi oknak alárendeltebb fontosságot tulaj.

donítunk, annyival inkább, mert akadunk vegyü
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letlen , tisztán epikai műalakra is, mely szintén

csak a keresztyén korszakban fejlődik ki . Ez a

legenda, a byzanczi költészet, illetőleg a görög

egyház terméke.

A legendák melyekhez hasonló elbeszélé

sek a keleti , kivált hindu költészetben is hono

sak eredetileg szentek és vértanúk életraj

zai , melyekbe azonban a történelmi elemen kívül

csodamondák is olvadnak. Efféle életrajzok főgyűj

tője és szerzője SIMEON volt a X. században ; az

ő gyűjteménye szolgált mintáúl a XIII . század

beli JACOBUS DE VORAGINE Legenda aurea czímű

könyvének, s ebből származtak aztán a külön

féle verses legendák, először a román nyelveken,

később másokon is. A legendákban gyakran

pogány mondákat is találunk átdolgozva, így

például a sárkánypusztító Szent-György vitézben

Perseus, Sz . - Juliánban pedig, a mennyiben szü

leit megöli, Oedipus mondája lappang ; e pogány

elemek azonban teljességgel nem ártanak alegenda

keresztyén szellemének.

A ballada, mely mondákból él , keresztyén

műalak létére szintén nem veti meg a pogány

forrásokat. A kelt bárdok s az első Edda hősei

pogányok, de azért seregesen átmentek a skót

angol és skandináv balladaköltészetbe, idők foly

tával természetesen át is alakulva s neveket cse

rélve.
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A nemzetek ősileg mondáikban őrzik meg

nem csak történeteiket, hanem nézeteik, remé.

nyeik, vágyaik, egész műveltségök és lelki életök

összegét ; s az éposz, mint a mondák foglalata,

nem csak az illető nemzet uralkdó hőseit és csa

ládjokat dicsőíti, hanem a hitrege képeiben világ

nézete rendszerét is föltárja. Természetes ennél

fogva, hogy a ballada, mint a mely közvetlenül a

nép tudalmából fakad, s szintén vagy mondákat

tárgyaz , vagy pedig más újabb eseményeket

ragadva föl, mondákká alakít, természetes, mond

juk, hogy a ballada szintén a nemzeti történetek

s meggyőződések költői tükrözete.

A tudomány elvileg már régebben megállapí

totta, hogy valamint a különféle nyelvekben, úgy

a különféle hitregékben is találhatók nagy , közös

vonások, melyek egyetlen forrásukat gyaníttat

ják ; legújabban pedig egy buvár 1 a hitregék egy

ségét természetrajzi ténylegességgel igyekszik

kimutatni, valamennyit az egyiptomiból származ

tatva , Zeüsben és Visnuban, Ormuzdban és Vodán

ban, Mithrában és Hermesben csak a változtatott

egyiptomi Agathodæmont látva, s Egyiptom isteni

1 Julius Braun, Naturgeschichte der Sage. Rück

führung aller religiösen Ideen , Sagen , Systeme auf ihren

gemeinsamen Stammbaum wird ihre letzte Wurzel.

München, 1864.
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fejedelmeit födözve föl mind a héber Genesis,

mind a perzsa Zend - Aveszta és Sahnáme, mind a

hindu Védák és Puránák, mind Hesiod és Homér,

mind Szanchuniathon és az Edda patriarchái

között. Egyéb mondák miért követnének más tör

vényt, mint a vallásosak ? Szájról-szájra járnak ;

hogy ne szállanának tehát nemzetről-nemzetre ?

korról-korra ? s csodálkozhatunk -e, ha valamely

görög mondával egyszerre a provencei trouba

dourok közt találkozunk ? vagy a skót bérczek

valamely mondája az erdélyi bérczek tövén egy

székely balladában merül föl ?

Ime a mondai egység megállapításával a bal

ladák eredetiségének kérdése is önként megoldó

dik . E kérdéssel azonban még bővebben kell fog

lalkoznunk.



V.

A balladák eredetiségéről.

A mondák vándorolnak, mint a járványok, s

cserélik őket, mint a kereskedők árúit. Hogy ne

vándorolnának tehát a balladák is, melyekben

egy- egy monda zendűl meg ? Hogy ne vándorol

nának tebát annál gyorsabban és annál mesz

szebbre, minthogy e czikket nem csak a szellemi

közlekedés nagy vonalán, a nyelv országútján

szállítják, hanem megnyílik előtte a dal határ

talan tengeri útja is ? Nem csoda tehát, ha ugyan

azon rege itt is , amott is fölbukkan kisebb -nagyobb

változatokban, s nem lehet megmondani, hol

született meg eredetileg, vagy pedig- a mi mind a

gyermeknél, mind a művészet termékénél a leg

fontosabb — hol nevelték, hol öltötte fel végleges

alakját. Lassankint és észrevétlenül közös vala

mivé lesz , mint a levegő, melyet mindenki beszí,

mert mindenkinek szüksége van reá.

S ez a szellemi cserebere nem csak a népek,
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hanem egyes költők között is évezredek óta sza

kadatlanul foly. A költők , kivált az epikusok,

bátran kölcsönöznek egymástól képeket, gondo

latokat, tények egész sorait : Virgil Homértól,

Tasso Virgiltől, Zrinyi Tassótól , igazi eredetisé

göket méltán abban helyezvén, hogyan dolgozzák

föl, hogyan szövik be az átvett anyagot saját mű

vökbe.

A történettel és – mikép STEINTHAL akarja –

nép - lélektannal egyesült nyelvészet föladatanyom

ról nyomra kisérni a mondák útait s kimutatni –

a mi ugyan ritkán fog sikerülni - a helyet, a

honnan voltakép származnak . Mi ezt a GRIM

mekre, HAHN-okra s IPOLYI-akra bízva, nem tehet

jük, de ha tehetnők sem volna szabad megtagad

nunk az eredetiséget oly műtől, melynek tárgyát

valamely nép más nép költészetéből merítette,

de a melyet saját szellemében átalakított, hogy

úgy mondjuk, a maga képére idomított. Sőt a

kölcsönözvénynek fogunk adni elsőséget az ere

deti fölött, mihelyt az műtökély s lélektani hűség

tekintetében az utóbbit felülmúlja. De rendsze

rint szóba sem jöhet két -három monda vagy nép

ballada között, hogy melyik az eredeti, mert a

maga módja szerint mindegyik az – föltéve,

hogy igazi népmondával, igazi balladával van

dolgunk . A nép csak úgy veszi át az idegen szót,

idegen mondát, hogy először is kivetkezteti ide
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gen ruhájából s a magáét adja reá, és addig szok

tatja magához, addig honosítja, míg végre a maga

fia lesz belőle : fogadott gyermek, de ő nevelte

s ne volna övé ? Rajta van nyelvének, élményei

nek, erkölcsének , eszejárásának félre nem ismer

hető bélyege s ne volna eredeti ?

Ki tudja, vajjon az a rege , hogy a kedves

szívét étkül készítik el s a szereteit hölgynek

tálalják föl, a ki eszik is belőle, ki tudja, vajjon e

rege a provencei troubadourok ege alatt keletke

zett- e, hol Faiel vitéz a szent földön elesett Couci

várnagy szívét eteti meg nejével, vagy pedig Svéd

ország borongós tengerpartjain , hol a király meg.

öletvén leánya, Adelin kisasszony kedvesét, Freu

denburg herczeget, szintén ennek szívét tálaltatja

föl neki ? A hölgy válasza, midőn a dolgot meg.

tudja , itt is, ott is ugyanaz . Faielné, kiről egy

XVI. századbeli angol ballada is szól 1 s kit újab

ban Uhland is megénekekelt, azt mondja :

Étel többé más nem illet,

Mert e szívből táplálkoztam ...

Adelin kisasszony pedig :

Ha a herczeg szíve vala,

Utolsó étkem is ez vala ...

1 The knight of courtesy and the fair lady of

Faguell. (Ritson , Old Engl. Romanc. III, 193. )
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8 meghalnak . Ha igazságosak akarunk lenni ,

mind a provencei románczot, mind a svéd balla

dát eredetinek kell mondanunk, bár az anyagúl

és alapúl használt, de önállóan átalakított monda

eredetét a római Gestákon túl a « fene » Atreus

esetéig vihetjük föl, ki öcscsét fiai húsával vendé

geli meg. A boszúra gerjedt Dido is, Virgilnél ,

eszében forgatja, hogy Iulust megöli s holttestét

föltálalja Aeneasnak. 1

1 Érdekes efféle mondák szálait sokféle elágazásaik

ban kísérni A fentebbi mondát példáúl Boccaccio is

elbeszéli , provencei forrás után , Roussillon grófnő tör

ténetében , ki kedvese, Guardastagno (Cabestaigne) Vil

mos szívét kénytelen megenni. (Lásd a IV. nap 9.

beszélyét. ) Ezzel rokon ama féltékeny férj története, ki

nejét megölt szeretője koponyájából kényszeríti inni,

mely történet, a római Gesták 56. fejezete alapján , a

navarrai királyné regéiben olvasható . Ezzel kapcsolatos

ismét a Rozamunda története, kinek férje Alboin , a

legyőzött apa Kunimund koponyáját nyújtja serlegül.

Ezen történetből, melyet VALKAI a XVI. században a

magyar irodalomba is behonosított, számos ballada, sőt

Spanyolországban dráma is fejlődött. S ugyancsak ezen

történettel rokon ismét a Guiscard és Sigismunda tör

ténete, melyben az apa, Tankród, öli meg leánya ked

vesét s küldi el neki szivét, mire az szörnyet hal:

Tankréd a skót balladában ir királylyá változtatva merül

föl. ( Ballad of sir Cauline and the daughter of the

King of Ireland, Percy, I. , 50. ) A monda motivumát az

Ignaurèsról szóló lai a szertelenségig fokozza. Ignaurès
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Egy másik görög mondát, Héro és Leander

történetét, szintén megtaláljuk különféle népek

balladáiban, így a svédekében (a Királyi gyerme

kek), mint följebb említettük (ERDÉLYI fordítása

szerint magyarban is megvan ), továbbá a flaman

dokéban Két király -gyermekről, stb .

Még szembeötlőbb hasonlatosságra találunk

azon balladákban, melyekben az anya vallatja

gyilkos fiát. Itt nem csak a tárgy, hanem a pár

beszéd szerkezete is azonosnak látszik . A skót

Edvard (melynek párja a szintén skót Davie)

BAJZA és Szász KÁROLY, a finn Véres fiú HUNFALVY

Pál fordítása szerint, ismeretesek a magyar iro

dalomban, s elég csak hivatkoznunk reájuk. E két

balladával egytestvér a svéd Rózsakerti fiú , mely

ama kettőt felülmúlja abban, hogy az anyai sze

retetet erősebben kitünteti refrainje által. Mint

hogy ez tudtunkkal még nincs magyarra lefor

dítva, összehasonlítás okáért álljon itt egészen .

A rózsakerti fiú .

Hol voltál oly sokáig, te rózsakerti fiú ?

Az istállóban voltam, anyám, te szomorú.

Reám vársz estve, de meg nem térek.

egyszerre tizenkét asszonyt elcsábít ; a férjek megölik,

kiveszik szívét s megetetik a tizenkét nővel, kik meg.

halnak, miután megtudják mit ettek .
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.

Ruhád mitől oly véres, te rózsakerti fiú ?

Fehér csikó megrúgott, anyám , te szomorú.

Reám vársz estve, de meg nem térek.

Inged mitől oly véres, te rózsakerti fiú ?

Megöltem a bátyámat, anyám, te szomorú .

Reám vársz estve, de meg nem térek.

Hát most hova bujdosol már, te rózsakerti fiú ?

Kibujdosom az országból, anyám, te szomorú

Reám vársz estve, de meg nem térek.

Aztán mikor jösz vissza, te rózsakerti fiú ?

Ha megfakúl a holló , anyám, te szomorú.

Reám vársz estve, de meg nem térek.

S mikor fakúl meg a holló, te rózsakerti fiú ?

Ha majd a szikla úszik , anyám, te szomorú.

Reám vársz estve, de meg nem térek .

Egy ó-székely balladában , melyetKriza közöl,

a Megétett János, alakjára nézve meglepőleg

hasonlít a fentebbiekhez. Itt is az anya beszélget

fiával, csakhogy itt a fiu nem gyilkos, hanem a

gyilkosság áldozata. Ángya etette meg s anyjához

jön meghalni. A fájdalmas beszélgetést ez a visz

hang kiséri :

Jaj, fáj szívem , fáj!

Vesd meg ágyamat !

1 A Koszorú 1863. évi második felében ARANY L.

Gyulai P. Népköltési Gyüjteményében, III . köt., 1882 .

7. lap.
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Se székely balladának is van egy tökéletes párja

a gazdag skót népköltészetben, Lord Randal-ban,

kit szeretőjénél etetnek meg, s ki szintén anyjához

jön meghalni. Még a refrain is az , hogy a fiú kéri

szülőjét, vesse meg ágyát. S van párja a német

Mostohá-ban is, hol a fiú hasonlóképen panasz

kodik, a refrain pedig a magyar dali refrain első

felének felel meg :

Wie weh ist mir !

Ez utóbbi három ballada tehát, tárgyánál

fogva, ellentéte ama fentebbi háromnak , de épen

ez az egyenes ellentét is rokonságukat bizonyítja,

mint például a Két holló és Három holló czímű

két skót balladában, melyet épen azért tartha

tunk egy tőről szakadtnak , mert egyik a másik

ellenképe.

S vajjon az Edvard -szerű balladák egy tőről

szakadtak - e ? Meglehet. De meghatározhatni- e,

hogy melyikről ? S ha meg is, vajjon nem valami

eredeti- e minden külön változat magában, s nem

épen ily rokon tárgyakban válnak- e ki legéleseb

1 UHLAND, Alte hoch- und niederdeutsche Volks

lieder, 120. dal. – Ugyanannak változata a Grossmutter

Schlangenköchin , hol a leányt nagyanyja etette meg. -

Egy másik változatát, O-német ballada czíme alatt,

Tolnay fordította magyarra .

5GREGUSS : A balladáról.
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ben, legjellemzőbben a nemzeti eltérések? a hason

latosságok közepett a különbségek ?

Ime — hogy egy derültebb képet is mutas

sunk - a leány karja mint akasztófa szerepel

mind a magyar, mind a szerb románczban . De a

szerb dalban, melyet Basza fordított le nyel

vünkre, az akasztófára itélt legény kívánja gúnyo

san a leányi akasztófát:

Akaszszatok fel

a leány nyakára ;Egy rossz fára

a magyarban pedig, komikus kedélyességgel, maga

szép Ilona ajánlja föl magát akasztófáúl :

Akasztófa olyan legyen ,

Mint kinyilt rózsa,

Két karom két szép karfája

Akasztófája.

Állandó kép, csaknem minden nép danáiban

előforduló, a férj, ki kaczér nejére gyanakszik s

útra kél, de váratlanul visszatér, nejét meglepi s

rendszerint megöli . Így történik az új -görög bal

ladában Konstantinoszról ; így az olaszban, hol a

férj szerető képében kérezkedik be szép Margit

hoz. A magyar balladában a férj mind a csábító

Barcsait, mind az asszonyt megöli. Egy spanyol

románczban, a Hütlen nőről, ez — többféle men

tegetőzés után — férje kérdésére, hogy kié az a

lándzsa ? maga szólítja föl :
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Fogd kezedbe, gróf, ragadd meg

S oltsd ki vele éltemet ;

A mit tettem, az bizonynyal

Ily halálra érdemes.

Egy másik spanyol románczban, Albertosról, a nő

ijedtében hal szörnyet, midőn férje kérdi, kié a

ló, mely az istállóban nyerít. Mindenütt ugyan

azon tárgy, azon fordulat, mindenütt a nő hazug

mentegetőzése s gyászos vége, csak a férj dühe

árnyalódik különbözően . A nő magaviselete csak

az egyik spanyol románczban tér el a bűn elisme

merése által, s ugyanitt függőben is van hagyva,

megöli- e férje vagy megbocsát neki .

A női hűtlenség tragikus kimenetelének ellen

képei azon komikus jelenetek, melyekben a nép

humora a felsült csábítókat gúnyolja ; s a talál

kozások itt is számosak. A leány rendszerint

valami csellel búvik ki üldözője körmei közül s

aztán kineveti. A spanyol danában az Eszes leány

úgy tartóztatja magától a ledér lovagot, hogy

ragadós nyavalyát színlel ; a francziában a Ritka

leány megnézeti a szerelmes urasággal, ha bátyja

nincs- e a szőlőben, azalatt pedig lóra kap s elvág

tat; a dánban a leány haza kisérteti magát a

vitézzel, előre megy s becsapja előtte az ajtót; a

svéd Gunnela szűz, lányruhába bujtatott kocsisá

val ámítja el Perleman lovagot.

A férjboszú komikus ellenképei azon gúnyos

5*
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1

dalok, melyekben a megcsalt férj panaszolja

bajait. Ilyen a Kis emberke panasza , francziában ,

kit saját papja szarvazott föl. Ilyen az a német

dal, melyben a rajtakapott nő haza érkezett fér

jét a legképtelenebb hazugságokkal igyekszik

megnyugtatni. S ezen dal utánzatának látszik ,

vagy vele egy forrásból ered az a székely dal,

melyben a nő szintén el akarja hitetni, hogy a ló

tehén, a sarkantyús csizma tejes fazék, a kard

pecsenyesütő, a huszár szolgáló. Csak végén tér

el a székely dal a némettől, mert míg ebben a

férj csak panaszkodik, a székelyben összeszedi

magát, visszatromfolja neje ámításaits őt fakasztja

- igaz , hogy csak gúnyos panaszra.

S csodálhatjuk -e, ha ugyanazon érzések és

óhajok -- kivált minél közösebbek és hatalma

sabbak -- a különböző népek között is ugyan

azon vagy legalább egymáshoz hasonló képekbe

öltöznek ? Nem természetes-e például, hogy min

den nép, a maga hadisteneitől s elhúnyt hőseitől

remélve szerencsét harczaiban, azokat leszállítja

az égből, ezeket pedig föltámasztja sírjokból, hogy

csatáján segítsék ? Mars segíti a rómaiakat, Odin

a walkyrok által az éjszaki népeket, San Jago a

spanyolokat, Szent-László a magyarokat. Egy

spanyol románczban a hét éve vívott Coimbra

1

KRIZA Vadrózsúi I. kötetében a 483. sz. alatt .
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várát San Jago nyitja meg Fernando királynak.

Egy másikban ugyanő veri meg a mórokat, midőn

a Cid holttestét lóháton Valenciából kiviszik.

És

Hetvenezren a lovagok

Véli a mór rémültében

S mint a hó mind oly fehérek ;

egyetlen a vezérök :

Nagyobb , erősb mint a többi,

Fehér lovon lovagolva ;

Piros kereszt ragyog mellén ,

Fehér zászló leng előtte ;

Jobb kezében láng gyanánt

Vakít ellent fényes kardja.

UHLAND spanyolos két románczában Szent

György vitézről, Szent-György vívja ki a csatát

az imádkozó Pascal Vivas képében, s öli meg a

hölgyrabló Fatinánt.

ARANY legendájában Szent-László, a boldog

ságos szűz védelme alatt, segíti győzelemre Laczfi

székelyeit a tatár ellen :

Nagy lovon ült a nagy férfi,

Arcza rettentő felséges ;

Korona volt a fejében

Sáraranyból, kővel ékes ;

Jobb kezében , mint a villám,

Forgolódott csatabárdja ;

Nincs halandó, földi gyarló

Féreg, a ki azt bevárja .

Mert nem volt az földi ember,

Egy azokból, kik most élnek :
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Feje fölött szűz alakja

Látszott ékes nőszemélynek.

Koronája napsugárból

Oly tündöklő, oly világos !

Monda a nép : az Szent-László,

És a szűz, a boldogságos.

Hát az együvé temetés s a síri növények ösz

szefonódása nem jelképezi- e mindenütt az egye

sítő szerelmet ? A Douglasok romlásá -ban William

sírján galagonya, Margitén rózsa terem ; a szintén

skót Vilmos és Margit-ban hársfa és rózsa fonó

dik össze a két szerető sírján, a svéd Rozalillá

ban rózsa és liliom ; Adelin kisasszony és kedvese

közös sírjából hársfa emelkedik ; a német Frigyes

gróf nászá -ban két liliom jelöli a kettős sírt, az

új-görög Kígyófőző napá -ban nád és cziprus, a

szerb Egyesület-ben ( fordította Bajza) rózsa- és

jegenyefa, a székely Kádár Katá-ban két kápolna

virág, későbbi változatában fehér és vörös liliom

szál, stb .

De nem csak a szerelem , hanem a gyűlölet

is túléli a halált, s a kik a szeretőket életökben

üldözték , holtuk után is el akarják választani, a

minek természetes jelképe, hogy az összeölelke

zett sírvirágokat kitépik . Így tesz Kádár Katá

ban az anya, így a fent említett skót balladában

a « fekete » Douglas, stb .

Midőn a szeretők nem egyszerre halnak meg,
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hanem egyik megelőzi a másikat, a síron túl is

öröklő szerelmet úgy szereti jelképezni a költé

szet, kivált az éjszaki népköltészet, hogy a meg

holt kedves kikel sírjából s életben maradt pár

ját meglátogatván , magával viszi a halálba. Vagy

az életben maradt megsejti a másik halálát s

delejes vonzódással utána megy, mint a skót

Margit, a ki éjszakának idején fölkerekedik, mert

érzi, hogy Willie kereste, 1 kimegy s betemetkezik

a folyóba, mely az imént kedvesét nyelte el .

A megholtat néha bűnbánata kergeti föl sírjából,

mint például a hűtelen Williamot lady Marjorie

hoz ; s az sem történik meg mindig, hogy az élő

a holttal sírba száll . Így Clerk Saunders -ben

Margit elkiséri kedvese lelkét sírjáig, s mikor a

kakas kukorékol és kedvese szétfoly a levegőben,

sírva haza távozik . Így a csehben a fiú megláto

gatja a leány sírját, s az egész dal csak beszélge

tésökből áll. A leggyakoribb eset azonban ter

mészetesen az , hogy az élő a halálba követi

elköltözött párját, mint a dán balladában Else

szűz Aage lovagot. Ugyanez történik BÜRGER

Lenorá -jában s ARANY Bor vitéz- ében .

Természetes, hogy a mely népeknél a testvéri

szeretet mélyebb, ott a bátya vagy öcs jelenik

1 A skót balladákban a szeretők neve rendszerint

Vilmos és Margit.
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meg a szerető képében. Ennek példája a Jelicza

és testvérei czímű szerb regedal , melyben Jelicza

bátyjai s öcscsei meghalván, legkisebb öcscse

meglátogatja , minek következtében Jelicza és

anyja utána halnak, – Talve szerint az egyet

len szerb dal, melyben kisértet szerepel, miért is

azt egy azonos görög dalból származtatja.

Gyakori tünemény a mondavilágban , hogy az

anya is feljő sírjából s ápolja mostoha kezére

jutott gyermekeit, mint a dán balladában (az Édes

anya, magyarúl TOLNAY Lajos-tól ), vagy legalább

intő szózatot intéz a mostohához, hogy jobban

viselje gondjukat, mint a norvégban (Ulf úr és

Silberlind szüz ). A magyar népmesében a tóba

ölt királyné kacsa lesz s úgy repül be éjjelenkint

kis fia pólyálgatására ; egy másik királyné vörös

tehén képében jár fiát táplálni . Ritkább eset,

hogy az atya kel ki sírjából gyermekeiért, mint

ARANY-nál az Árva fiú -ban, hol egyébiránt az apa

inkább az anyai szeretetlenség ellenképeúl s meg

bűntetéseúl van feltüntetve : a megfeledkezett

anya úgy megrendűl, hogy eszét veszti. A szabály

tehát itt is az anyai szeretet.

Egy lengyel dalban , Az árva gyermekről,

1 Historical view of the languages and literature

of the Slavic Nations, with a sketch of their popular

poetry. New-York. 1850.
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ezJézus vezeti el a kisdedet anyja sírjához s

megvigasztalva haza küldi ; harmad napra a

gyermek meghal s két angyal a menyekbe viszi,

mostoháját pedig két ördög a pokolba. Molnár

Annát, a székely balladában , szintén a soha nem

nyugható anyai szeretet hajtja vissza csábítójától

a családi tűzhelyhez .

Szintoly természetes képe az anyai szeretet

nek, hogy a fiút sem kedvese, sem testvére nem

gyászolja úgy, mint anyja . Az orosz dalban a

megölt fiúért úgy húll az anya könye mint széles

folyó, húgáé mint a csörgő patak, szeretőjeé mint

a harmat, melyet a kisütő nap fölszárit. Ugyan

ezen fokozással találkozunk a litván dalban , hol

a fiút arája három hétig siratja, húga három évig,

anyja holtaiglan.

Efféle hasonlatosságokról csakugyan azt kell

mondanunk, hogy nem egymásból s egymás után,

hanem egymás mellett s egyszerre születnek , nem

egymás származékai, hanem igazán találkozások.

Nem származtak egy bizonyos időben és helyen,

a honnan aztán máshová is elterjedtek volna,

hanem folyvást származnak mindenütt, a hol

emberi szív érez s emberi elme gondolkodik.

E találkozások természetes voltánál s a nép

szellem önálló működésénél fogva mi nem tulaj

donítunk nagy fontosságot azon vitáknak, melyek

bizonyos népballadák eredetisége fölött kereked
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nek. Nép soha sem fordít, soha sem másol, hanem

legalább is átalakít, magába olvaszt, az átvett

anyagot új alakba önti, szóval újjá alkotja, tehát

mindig valami eredetit képez.

Ime például irodalmunkban is kigyúlt a harcz,

a székely Ajgó Márton meg az oláh Toma, a

székely Kőmives Kelemenné meg az oláh Argesi

zárda miatt.1 Melyik az eredeti ? Mi azt felel

jük, valamennyi, vagy egyik sem : mert mind

egyikök magán viseli saját népe lelki bélye

gét ; viszont pedig bármelyikben is alig van vonás,

melyet még más népek balladáiban is meg ne

találnánk . Sőt nagyobb -kisebb hasonlatosságban

magokat e dalok tárgyait is megtaláljuk más népek

dalaiban . Ajgó Márton és Toma rokona például

a német Ulrik, a ki szintén az erdőre csal, szin

tén egy Annát ; sőt a magyar ballada egyik homá

lyos helyét :
Felindula Ajgó Márton

Ekkor a fa tetejébe

hol e ballada első bemutatója, Gyulai fogyatko

zást lát, a mennyiben Ajgó Mártonnak a fára

mászása nincs indokolva 2
e homályos helyet

épen a német ballada világosíthatná föl, hol is

Anikó így szól csábítójához :

" A Fővárosi Lapok, Pesti Napló ésKoszorú 1864.
évi elő felében. V.ö. Népkölt. Gyüjt. I , 552.

Budapesti Szemle, IX, 280. l.
2



A BALLADÁRÓL . 75

A fenyőfa tetejébe

Tizenegy szűz fölakasztva ,

mire Ulrik feleli :

Hát Anikó, szép Anikóm ,

Te a tizenkettedik lészsz.

A német ballada tehát, melynek egyéb rokon

vonása is van, felvilágosíthatná, mondjuk, a ma

gyart, ha azt későbben kinyomozott két változata

maga nem világosítaná föl. Az egyik változatban

e sorokat olvassuk :

Molnár Anna föltekinte

Borus fának tetejibe,

S meglátá a hat szép leányt,

Hat szép leányt fölakasztva ,

Meggondolá ő magában,

Hetediknek őtet teszi !

A másikban :

Sirva néz a burús fára ,

Fő nélküli (?) hat leányra.

Igazolva van tehát, miért mászik Ajgó Márton a

fára, de az igazolás csak újabban tanúsítja Már

ton rokonságát Ulrikkal.

Az erdőbe csalás előzményei és következései

1 Közlötte F. SZABÓ SÁMUEL Koszorú 1864, I , 547 .

A ballada öt változatát l. Népköltési Gyűjtemény I, 137 .
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tekintetében , mind a magyar, mind az oláh dal

eltér a némettől, s itt kettejök között veszünk

észre oly találkozási pontokat, melyek rokon

ságukat kétségtelenné teszik , egyszersmind azon

ban észreveszszük a hasonló tettek különböző

indokolását s az egyféle tárgy merőben ellentétes

tárgyalását. A míg t. i. Ajgó Márton - ban a bal

lada lihegő , töredékes, siető drámai haladását

tapasztaljuk, a négy sor híján négyszerte hosszabb

Tomá -ban , a mint azt GROZESCU JULIÁN fordí

tása szerint ismerjük , szinte meglep az epikai

elbeszélés lassúsága s részletezése , úgy hogy

GYULAI-nak 1 volt oka Tomá-t inkább költői kis

beszélynek, mintsem balladának mondania.

Ugyanezen, széptanilag fontos különbség mu

tatkozik Kőmives Kelemenné meg az Argesi zárda

vagy Manole között is . A rokonság pedig, mely

ben közös tárgyuknál fogva vannak, szintén nem

szorítkozik csupán kettejökre, hanem szintén

kiterjed egy harmadik dalra is – ezúttal az

új-görög népköltészetben. Itt ugyan nem Déva

várát rakják, mint e székely dalban, sem az

árgesi zárdát, mint az oláhban, hanem az artai

hídat ;2 de az áldozat, melyet a mű sikere kíván ,

1

A Budapesti Szemle fenpidézett kötetében .

2 A költemény czíme : A hid lelke. Lásd SANDERS

könyvében : Das Volksleben der Neugriechen. Mann
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ugyanaz, mint a magyarban és oláhban : az első

mester feleségét kell befalazni. A mester meg

üzeni feleségének a csalogánytól, hogy lassan

jöjjön ; a madár félreérti s azt mondja a nőnek,

hogy siessen . Megérkezik s férje halottként

lerogy. « Mi baja ? » kérdi az asszony . « Gyűrűjét

ejtette alá – mondanak a kőmívesek — ki keresi

meg ? » « Én ! » mond a nő s belép a falazat közé:

ekkor befalazzák . A szerencsétlen panaszkodik

sorsa fölött s megátkozza a bídat, hogy inogjon

s hullassa le a rajta járókat.

A magyar regében a no átok helyett

kis fiát áldja meg, s a dal azon végződik, hogy a

gyermek kérdezősködik anyja után. « Este haza

jő , » biztatja az apa. Nem jő, s a gyermek megint

sir. « Reggel jő haza, » mondja megint az apa.

De akkor sem jő , s ekkor az apa megmondja neki

avalót ; agyermekDévavárra megy s anyját kiáltja;

az anyának

Szive meghasada, s a föld is alatta,

S az ő kicsi fia oda belé hulla.

heim , 1844. Magyarul: Az Arta hídja , ford. ERŐDI BÉLA ,

Egyet. Philolog. Közlöny, VI. köt. 1882. 474. 1. (A szerb

monda, Skutari váráról, szintén rokontárgyú.)

1 A legrégibb középkor szokásai közé tartozott vala

mely új építmény alapjába valamely eleven lényt befa

lazni. Ez eleveu lény többnyire kutya volt.
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A gyermekről a görög dal nem tud semmit,

valamint az oláh sem, s csak e kedélyes mély

vonás hiányánál fogva is a görög dal sokkal köze

lebb áll az oláhhoz, mint a magyarhoz. Az oláh

ban még azzal ámítják a nőt, hogy az egész csak

tréfa, miáltal a tény nagyot veszt erkölcsi súlyá

ból. Azonkívül az oláh rege, a balladai egység

rovására , befejezésképen a férj, Manole, s a

kőmívesek sorsát adja elő , míg a görög és magyar

ezzel nem gondol. A balladai alak is tisztább a

magyarban és görögben, mint az olábban, mely

inkább románczos jellemű. A magyar ballada

mind erkölcsi motivumokban gazdagabb, mind

szerkezetre tökéletesb akár az oláh , akár a görög

dalnál, de mindkét tekintetben rokonabb a görög

gel, mint az oláhval , úgy, hogy ha összehason

lításra kerül a dolog , az oláh regét először is a

göröggel szükség egybevetnünk, azután a görögöt

a magyarral, s csak legvégül a magyart az oláh

val. E kettő legtávolabb esik egymástól, s a görög

mintegy átmenet közöttük.

Meddő tehát – hogy visszatérjünk feljebb

kimondott állításunkhoz meddő a feleselés

bizonyos balladák eredetisége fölött. Minden tar

talmi és alaki rokonság s megengedett átszivár

gások és kölcsönzések mellett is a különböző

népek mondái s ezeken alapuló balladás művei

között, a hangulat és érzés mindenikben oly köz
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vetlenül és önállóan nyilatkozik, a sajátságos

nemzeti bélyeg mindeniken úgy rajta van, hogy

utánzatnak vagy épen másolatnak egyikök sem

mondható, s mindegyikről teljes joggal állíthat

juk, hogy eredeti.

Igenis – fogják ellene vethetni – az igazi

népballadákról ; de hát a műballadákról ?

E kérdésre könnyű lesz felelnünk , mihelyt a

ballada viszonyát a népköltészethez közelebbről

megvizsgálandjuk.



VI.

A ballada viszonyáról a népköltészethez .

A népköltészetet dalok teszik : szerelmi és

nász-dalok, arató és szüretelő dalok , öröm- és

gyász -dalok , gyermek- és hős-dalok, de minden

kor dalok. A nép nem csak szavakban, hanem

zenei hangokban önti ki érzelmeit, s inkább csu

pán az utóbbiakban , mint csupán az előbbiek

ben, úgy, hogy inkább képzelhető s bizonyo

san ősibb is fütyörészése s dúdolása szótlanul ,

mint költői megszólalása zenétlenül. Midőn ér

zelme már -már értelmes szavakká s versekké

higgad, rejtélyes varázszsal körülzúgja érzelmé

nek forrongása, hogy úgy mondjuk láthatatlan

képe, mintegy rythmikus mozgalma ; s midőn a

költői szózat megalakul, a zenei keret, melyben

följelenik, már megvan, 8 valamint a gondolatok

már kész szavakba, úgy a szavak már kész hang

sorokba öltöznek. A népköltészet terméke mint

egy jegecz , melynek a szöveg csak anyaga, de
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jellemző, szabályos alakja tehát első æsthe

tikai igazolványa, első művészete — a zene . Innen

a népdalokban a szöveg gyakori silánysága 8

aránylagos szegénysége a nótához képest .

A népköltészet voltaképi alakja a dal , és álta

lános jelleme, már dalosságánál fogva, lyrai,

eleme tehát az érzelem : de a dal, a lyrai jellem,

az érzelem természetével nem ellenkezik tárgy

lagos alakok feltüntetése, - sőt a lyra épen akkor

érvényesíti önmagát leghathatósabban, midőn az

önlegesnek ellentétét, a tárgylagost állítja elő,

de fölolvasztva saját önlegességében : a hőst ér

zelmeiben, az eseményt a hatás és hangulat sze

rint, melyet lelkünkben szül, a külvilágot a bel

világban. Így a népdal, mely eredetileg csak az

érzelmet zengi, megható cselekvényeket is kezd

viszhangozni az érzés nyelvén, s tetteik vagy sor

suk által kitűnő személyeket mutat föl a kedély

tükrében . A széptan epikai dalnak nevezte el az

ilyen népdalt, mely a szereplő egyének könnyű

sajkáját a szív hullámaira bocsátja, s egy -egy

történet tarka képeit az uralkodó alapérzelem

mel, mint alapszínnel vonja be.

Az érzelmek világának közepette természetes,

hogy a legviharzóbb szenvedély azon érzés, mely

az emberi élet legérzékenyebb korszakában, az

ifjuságban gerjed föl, s már ennélfogva is a nép

dal legállandóbb tárgya : a szerelem játszik fő

GREGUSS : A balladáról. 6
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szerepet az epikai dalban is, különösen a balladá

ban ; s nem tévedünk talán , ha nagyrészt a sze

relemnek tulajdonítjuk azon ábrándos világnéze

tet s mélabús hangulatot is, mely a balladában

uralkodik . A románcz, melynek, miként a balla

dának, eredeti földje a népköltészet, mely azon

ban a balladától eltérőleg jobban kedveli a külső

feltünést, mint a belső csapongást, a románcz, a

kellemtől a fenségeshez fordulva, szerelem he

lyett inkább hősöket karol fel, és pedig a nép

üldözött fiát szintoly melegen, mint a nemzet

dicső bajnokát: Angyal Bandit és Armstrongot

szintúgy, mint Toldi Miklóst és Cidet. De azért

a románcz is szól szerelemről, valamint a ballada

is magasztal hősöket. Sőt a ballada csak úgy ,

mint a románcz, a régi hősdalok ivadéka.

A hősdalok ódon alakjában, mintegy csirá

ban, a lyrai és epikai elem még elválasztatlanul

együtt van . A költő, érzelmével, egészen be

helyezkedik tárgyába, s nem lebeg fölötte, mint

az epikus : a rajz nem a tárgyat, hanem a hangot

jellemzi ; a menet, mint a fölhevült képzelet

szárnyalása, gyors, hamar túlteszi magát az aka

dályokon s végéhez siet ; a gördület lyrai stró

fákká , azaz meg -megújuló szakokká tagozódik, s

mint általában a népdal, nótástúl terem elő , vagy

valami már meglevő nótára készül . Ez az epikai

dal rendszerint úgy tűnik föl, mint valami na
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gyobb egésznek része , míg a belőle fejlett ro

máncz és ballada egy egy külön tárgyat magá

ban ad elő, habár románczok és balladák

hosszabb sora szintén alakulhat valami nagyobb

egészszé, így például a spanyol Cid-románczok s

az angol Robin Hood -balladák, melyek bár egyen

kint is önálló művek , együttvéve mégis egy egé

szet alkotnak, mint Ossian hősdalai. A hősdalok

mintegy regény egyes szakaszai, a románczok és

balladák mintegy külön-külön beszélyek da

lokban .

A hősdal tehát, románczezá vagy balladává

kerekedve, töredékességéből kivetkezik s valamely

eseményt különálló egészképen tárgyal. Hogy

azonfelül a románczban az eposz , a balladában

a dráma felé közeledik , fentebbi fejtegetéseink

után már nem szükséges megjegyeznünk, vala

mint azt sem, hogy azért mind az éposz , mind a

dráma közelében megtartja lyrai jellemét is .

Ez a lyrai jellem , mely az epikai dalt sem

tiszta, eposzszá, sem tiszta drámává nem hagyja

fejlődni 8 a magyar népdal, valamint sok más

nemzeté, nem is emelkedett ki a lyrából, miért

sem népéposzunk, sem népdrámánk nincs

a lyrai jellem , mely a románcz s még inkább a

ballada sajátja , e rokon két műfajt mintegy meg

ez

' E tanulmány második fejezetében .

6 *
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nem higgadt vegyfajjá teszi, melyben kettős sőt

hármas elem forrong s egyik sem bír a másikból

kitisztulni, a másiktól különválni. A legősibb epi

kai kísérletek minden nép költészetében lyrai

elemekkel vegyítvek -- mint a hősdalok bizonyit

ják - 8 a nagyobb műalakok csak későbben, a

művészi tudalom fölébredtével, ágaznak el egy

mástól s alkotnak határozottan különböző mű

nemeket. Ime a bizonyság, hogy a ballada, miként

a románcz is, a még tisztázatlan egységes nép

költészet naiv terménye, nem pedig a válogató

s rendező művészelme alkotása ; ime szintén

egyik magyarázata azon ténynek, hogy a forma

szigorú klassikus ókorban, a görögök és rómaiak

költészetében, románcz vagy ballada nyomát nem

találni . A ballada, népdal lévén, nem fér össze a

klassikus eszménynyel . A népdal általában soha

sem klassikus, mert nem igen törődik sem a sza

batossággal, sem az öszhang vezérelvével, sem

az alapeszme tisztaságával : jobban szereti a

részletet, a félhomályt, a zavarost ; jobban esik

sejtenie , mint tudnia ; a gyakori hézagossága

mintha megvetné a teljességet, parasztossága

mintha gúnyolná az udvariasságot, érdessége

mintha csinosabb akarna lenni a csínnál. A nép

dalnak, mondja VISCHER , mindig van bizonyos

föld- és gyökérszaga ; e nélkül nem jutunk virág .

hoz, de aztán a virág annál üdébb illatú is, míg



A BALLADÁRÓL. 85

a műköltészet , ha időnkint nem újul meg az erdei

virág földjében , csak mesterséges selyem virágo

kat képes
- nem teremni, hanem gyártani. Ki

tudja, Lessing nem bijába küzdött volna- e az

akadémiai szabatosságú , klassikailag halvány és

bágyadt franczia költészet hatása ellen , ha Percy

skót-angol ballada -gyűjteménye nem villanyozzá

föl a németeket ? Ekkor írta meg BÜRGER az első

igazi balladát, HERDER a népek szózatait kezdte

jegyezgetni, s GOETHE megtanult a népszellem

örökké friss forrásából meríteni.

Az érzés valódisága és őszintesége , hathatós

természetessége s nemzeti közössége ; az ismerős

világ és otthonias környezet, melyben a ballada

személyei elénk állanak ; a szívünkben viszhangzó

kedves nóták , melyekben megszólalnak ; nemleg

pedig azon ismeretlen görög és római mytholo

giai alakok hiánya, melyekkel a humanisták az

összes európai műköltészetet megnépesítették :

mindez, valamint egyfelől a ballada népköltészeti

eredetét bizonyítja, úgy másfelől nagy népszerű

séget is megmagyarázza . Népszerűségének titka

épen népszerű származatában rejlik : hogy nem

csak dal, hanem közvetlenül a nép szelleméből

kifolyó, az ő rhythmusa szerint zengő dal ; nem

csak általában az emberi érzés húrjait pengeti ,

hanem különösen a nemzeti önérzetet ápolja

és erősíti ; s nemcsak általában valami megható
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történetet mond el , hanem oly történetet, mely

nek színhelye csaknem kivétel nélkül az édes

haza földje, s személyei magát a nemzetet köze

lebbről érdeklik, részint saját fiai levén , részint

rátörő ellenség. Szóval, a ballada, hozzáértve a

románczot is, eredetileg népdal, s nem lehet el

nemzeti elem nélkül : mind tárgyának, mind

alakjának, mind zengésének népszerűnek kell

lenni . Ennélfogva természetesnek fogjuk találni,

hogy a legsikerültebb balladákat s balladaféléket

azon költők írják, kik főleg a népköltészet hagyo

mányain növekednek , így az angolok között

BURNS, a francziák közt BÉRANGER, a németek

közt GOETHE és UHLAND, közöttünk ARANY. S ter

mészetesnek fogjuk találni azt is, hogy balladák,

melyek idegen , vagy legalább nem sajátlag nem

zeti tárgyat s nem is nemzeti rhythmusban zen

genek, csak mesterséges növényházi életet él

nek s a nemzet természetes földjében meg nem

fogamzanak. Hogy KÖLCSEY, BAJZA több csinos

ballada s románczféle költeménye nem vált vérré

a nemzetben s mai nap már úgyszólván el van

felejtve: annak oka csak az , hogy tárgyuk és ze

néjök nem sajátképen magyar, hanem általános,

kozmopolita . Kozmopolita jellemű balladákkal

csakis oly nemzetnél boldogulhatni, mely maga

is hasonló természetű ; nem csoda tehát, hogy

HEINE idegen tárgyú balladái s románczai a né
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ámbár megmetek között népszerűkké lettek,

kell engedni, hogy a tárgy idegenségét bennök,

a költő makranczos egyénisége mellett is , hatá

rozottan kiérző német szín és íz kedvezőleg ellen

súlyozza.

Mi következtetéseket vonhatunk már mind

ezekből ? Úgy hisszük, mindenek előtt azt, hogy

a balladának, nevezetesen a műballadának is,

népies alapjának s legalább is nemzeti szinének

kell lenni, nem csak az irodalomból, hanem a

nemzet életéből is kell fakadnia, hogy ne csak az

irodalomban, hanem az életben is éljen. És most

már meg van a felelet az előbbeni fejezet végén

fölmerült kérdésre is : a műballada eredetisége

csak úgy, mint a népballadáé, legelőször is nem

zetiségén alapúl.

S tovább következtetve, bátran föltehetjük,

hogy a különféle nemzetiségek az epikai dalt is

különféleképen fogják fejleszteni, a költészet tör

ténete pedig csakugyan igazolja, hogy a nemzeti

különbségek reá és alakulataira igen lényeges ha

tással vannak .



VII .

Nemzeti különbségekről.

Feljebb idéztük egy jeles műbuvár, VISCHER

szavát, ki a ballada meg románcz között nem lát

fajbeli, csak inkább nemzeti különbséget. A mit

éjszakon balladának neveztek el , annak Spanyol

országban és Portugalliában románcz lett a neve .

A románcz név ugyan eredetileg általában a spa

nyol népdalt jelenti a romanzo nyelv után,

melyben zengett - később azonban különöseb

ben a harczokat megéneklő danára, az epikai

dalra ruházták. Így nevezik a klefták népdalaikat

általában tragédiáknak, különösen a regés , bal

ladaszerű népdalt pedig tragudi plaston -nak.

S erről a tragudi plaston-ról bajos megmondani,

a balladához, a románczhoz vagy a regeképhez

áll-e közelebb ; de mindenesetre ugyanazon he

lyet foglalja el az újgörög népköltészetben, melyet

a románcz a spanyolban, a ballada a skótban,

angolban , dánban stb .
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Az éjszaki ballada és a déli románcz, a mint

már volt alkalmunk kifejteni, mindegyik a maga

útján haladva és sajátságaiban mindinkább meg

öröködve, idő folytával mind élesebben különvált

egymástól, elannyira, hogy jelenleg többé össze

nem tévesztendő, bár rokon két fajul áll előttünk

s már nem csak nemzeti, hanem fajbeli különb

ségeket is tűntet elő. Természetes azonban, hogy

itt a fajbeli különbségeken kívül még a nem

zeti különbség is figyelmet érdemel, s ezúttal

épen afféle különbségekre óhajtjuk az olvasó

figyelmét irányozni, melyek a különféle népek

epikai dalaiban nemzeti sajátságokként mutat

koznak.

Ebbeli tárgyalásunkban csak a keresztyén

Európa népeire fogunk szorítkozni, az levén a

balladának voltaképi szülőhelye .

S ha e szempontból a nyugati népekre for

dítjuk tekintetünket, először is a déliek meg éj

szakiak népköltészetében feltünő ellentét lep meg,

ugyanazon ellentét, melyet a dél meg éjszak ég

hajlata, külső természete között is tapasztalunk.

Délen - hogy a leganyagibb dolgon kezdjük

a termékenyebb föld az életet kényelmessé teszi,

a többnyire derült ég a kedélyt is földeríti, a fé

nyesen ragyogó nap s a külvilágnak idomokban

és színekben bővelkedő pompája az embert hosz

szas nézdelésre, szemlélgetésre indítja s mintegy



90 A BALLADÁRÓL
.

a külvilágnak hódoltatja, mire a világos csillagos

éjek járulván, a lélek mindig éber, mindig józan

marad, sőt nagy józanságában könnyen prózaivá

is lesz. Mi természetesebb, mint hogy ily körül

mények között a költészet is kényelmes, nyilt és

derült jellemet ölt, hogy szereti a színezést és le

írást, hogy inkább a külső életet festi, hogy hig

gadt és okoskodó ? Egészen más az éjszak. Ott a

mostohább föld az életet küzdéssé teszi , az örö

kös borulatok a kedélyt is elborítják s ködös,

homályos ossiáni énekekre fakasztják ; a gyakran

elzárt külvilág arra készti az embert, hogy tekin

tetét befelé fordítsa, inkább képzelméből táplál

kozzék s a sivár valót önalkotta lényekkel népe

sítse. Az éjszak fia rá nem ér, de türelme sincs

valamit nyugalmasabban, részletesebben elbe

szélni, csak a főbb mozzanatokat kapkodja ki az

egészből s oly képet vázol , mint a mikor ködlepte

vidéknek csak egyes kiválóbb tárgyai tűnnek sze

münkbe , azok is bizonytalan körvonalokban,

de rémes és titokzatos varázsuk miatt annál

nagyobb hatással. Innen az éjszaki népek, s

különösen a köztük legdúsabb lelkű skótok

szakgatott, borongós, rejtélyes, kísérteties rege

dala. Innen az, hogy míg a déli költészet,

gazdag festéseivel, inkább szemünket gyönyör

ködteti, az éjszaki, ez a merő rezgékenység,

szintoly változatos, mint meg -megújuló hangza
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taival , inkább fülünkön keresztül csalja magát

szívünkbe.

Ime a románcz és ballada különbségének,

hogy úgy mondjuk, éghajlati magyarázata .

De maradjunk most a ballada mellett, és pe

dig mivel a skótokról emlékeztünk , lássuk először

is a skót ballada sajátságait. Rodenberg, a schweizi

Kuhreihen -ról írván , kifejti, miért különbözik a

skót népköltészet oly lényegesen a schweizitól, s

ez alkalommal nehány vonással szépen jellemzi

a skótot. « Valamint a schweizinak havasai van

nak , úgymond, ép úgy meg van a skótnak fel

földje ; de ez utóbbinak csúcsait az örökös köd

végtelenné nagyítja a képzelődés előtt, és a ha

tártalannak s az ebben rejlő démoninak sejtelme

egészen máskép hat a képzeletre, mint a 10—12

ezer láb bizonyossága. Továbbá a skót felföldhöz

ott közel a tenger, szirtjei öblei, szigetei ; a skót

hallja a vész - sirályok üvöltését s a habverés mo

raját s így jellemébe a kalandosság némi árnya

lata vegyült ; a sötét, nagyszerű , táplálva a köd

és tenger látása által , a vizeken lebegő szellem

egyhangú méltósága párosult szellemével és szíve

nem minden feszültség nélkül figyeli meg a ten

geri vész zúgását. Aztán meg a felföld kopár

kietlenei , sötét mocsarai, melyek vékony növény

zete a baromtenyésztést ha nem is lehetetlenné,

de sikeretlenné teszi s más keresetmódok találá
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sára szorítja őket, melyek hajdan némi lovagias

rablórendszerből állottak s a szomszéd alvidéke

ket örökösen adóztatták. És a mi legtöbb, meg

vannak a skót felföldnek emlékezései a régmult

időkre, a klánok tarka romantikájára, a nagyúrra

és vendégszerető csarnokára, hadra és lázadásra,

a Campbellekre és nagy Argyleokra, Rob Royra

és a Stuartokra és Macdonald Flórára, stb. , s

mindez befolyt népköltészetére s színt adott a

nemzeti éneknek. Bárhol járjon az utas, a tavak

körül, a hegyek között, bizonyára meghallja

egyikét ama daloknak, melyek viharosak mint a

Hebridák körül hömpölygő tenger, sötétek mint

a Ben Cruachban felett lebegő köd, búskomolyak

mint a szél, mely Glenfinnan kísértetes bokrai

ban és Culloden sivatagjain sóhajt. Semmi nép

költészete által felül nem múlva, utól sem érve,

így áll egyedül a skót népköltészet, tárgyai sok

féleségében , szavai szenvedélyes tüzével s hang

jainak elragadó bájával ! »

E költészet tárgyainak sokfélesége s szavai

nak szenvedélyes tüze, a skót képzerején s jelle

mén kívül, saját nemzeti keletkeztéből s törté

nelmi viszontagságaiból is magyarázható. A skót

és angol négy (brit, szász, dán, norman) népből

egyesült egy nemzetté, azon míveltsége pedig

melyben balladás költészete virágozni kezd, a

kelt bárdok, a skandináv skópok s a franczia me
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nestrier- k dalainak hármas vegyületéből és hatá

sából származott. A keltek mélabús képzelméhez,

mely különben legtisztábban a skót költészetben

tartotta fenn magát, az északi népek erővel, a

francziák csínnal és símasággal járultak, s a ván

dor dalnokok, a menestrier- kből lett minstrelek ,

előbb csak a bárók cselédjei, utóbb a nép em

berei , a régibb, csupán fajbeli költészetet igazi

nemzeti költészettel váltották föl. Először a

Francziaországból áthozott hagyományokat, Ro

land kalandjait, a sikamlós fabliaukat éneklik ,

későbben, meghonosulván, a hazai mondákhoz

fordulnak, fölkarolják a kelt Artus vagy Arthur

király, Sz . - Grál, Tristán és Izolda, Merlin monda

körét, Finn , Cadwallon, Llywelyn hősöket, föl a

skandináv Edda egyes alakjait, az angol-szászok

és dánok harczaiból Havelokot , Horn királyt,

Guy of Warwickot, a századokig tartó angol-skót

határvillongások különféle részleteit (ilyen pél

dául a Szász KÁROLY által magyarra is lefordított

Vadászat Chevyben ), a skótok különösen Wallace

és Bruce hősöket, az angolok kiváló szeretettel

a betolakodott normanok bántogatóját, a bárók,

püspökök és apátok félelmét, de parasztok és

munkások, özvegyek és szegény emberek barátját,

a sherwoodi erdők lakóját, Robin Hoodot és

czimboráit, a hórihorgas « kis » Jancsit (Little

John) , Tuck szerzetest, Muchot, Will Sadlockot,
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kik csak az « urak » ellenségei, de a néppel szint

oly pajtáskodók, mint a mi szegénylegényeink.

Mindezen történeti vagy regei alakok közé termé

szetes , hogy merőben képzelmi alakok is keve

rednek , hazaiak és idegenek egyaránt, például

Esthmer király , a szép Rozamunda, a milanói

zsidó leány, mely utóbbi szintén le van fordítva

magyarra, stb . Így eredt a minstrelsy, azaz : bal

ladás népköltészet.

Az angol - skót népies ballada- és románcz

költészet, mely a XIV. századtól a XVII-dikig

virágzott és, főleg Skócziában , még most is él, 2

döntő befolyással volt az angol irodalomra, erős

és folytonosan zengő alaphang gyanánt kísérve

azt s minden idegen elem irányában megőrízve

nemzeti jellemét. S meglepő, hogy míg a regés

dalok más nemzeteknél rendszerint egy - egy na

gyobb hőskölteménynyé forradnak össze , vagy

lyrában olvadnak föl, mint a szláv danák pana

szaiban s a legújabb kor költői elbeszéléseiben ,

kivált a németekben, vagy épen románczos ké

pekké aprózódnak : az albioni szigeten a balla

dákból drámák születnek . Az első rendes angol

1 Kincseit először PERCY, azután különösen RITSON

és WALTER Scott gyűjtötték s adták ki .

2 Az utolsó « hivatalos ) minstrel, LESLIE KÁROLY,

1785 -ben 105 éves korában halt meg. Nagy jakobita

volt s kiálló alsó ajka miatt kagylószájúnak nevezték.
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tragédia SACKVILLE és Norton-tól 1 hazai, regedali

mondát tárgyal, GREEN pedig épen Robin Hoodot

hozza színpadra. A rhapsodok dalait Homér a

régi Hella zban époszokká szedi össze, SHAKSPERÉ

Britanniában drámákká . SHAKSPERE is, miként

közvetlen elődei, nem egy színműve tárgyait, töb

bek között legnagyobb tragédiáját, Lear királyt,

népballadából merítette.

Igaz, hogy a skót és angol balladák már ma

gokban mintegy drámai vázlatoknak tekinthetők,

s a Leir király és három leánya czímű is (ma

gyarra fordítva Szász KÁROLY- tól) , helyenkinti

krónikás merevsége mellett, nem csak hogy elei

től végig a jelen időben beszéli el az eseményt,

hanem különben is teli van drámai villanatokkal.

S ugyanezt tapasztaljuk egyéb skót és angol bal

ladákban is . Ott van például az ötvenöt strófájú

Andrew Lammie, vagy a hatvankilencz strófájú

Esthmer király, mely művekben mégis oly gyor

san foly a cselekvény, s a változatos jelenetek

csupa beszélgetések. Ott van Robin Hood temp

lomba menetele, mely bonyodalmai és hosszúsága

mellett sem téved a költői beszély útjára s min

den sorában megtartja sebes drámai, azaz hogy

balladai jellemét. Robin Hood a városba merész

1

The tragedie of Gorboduc, 1565-ben. Második ki

adásában : The tragedie of Ferrex and Porrex.
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kedik, templomba ; elfogják s a hírrel egy barátot

küldenek a királyhoz ; Little John megöli a ba

rátot az úton s maga megy a királyhoz, aztán

ennek parancsával a sheriffhez ; így kiszabadítja

vezérét ; az erdőbe mennek, stb . Mennyi szín

változás ! egész egy színmű !

A Robin Hood-balladák közt 1 vannak tréfá

sak, például mikor Robin Hood fazekasképen

megy be Nottinghamba, vagy mikor a püspököt

a fához kötik s úgy miséztetnek vele ; de mégis

valamennyit bizonyos tragikai levegő veszi körül :

Robin Hood törvényen kívül áll ( ontlaw ), folyvást

veszélyben forog, s tréfái — a tragikum humora.

Származása törvénytelen ; Richard gróf hajadon

leánya az erdőbe szökik s ott szüli meg « liliomok

közt » . Így mintegy születésétől fogva ki van

lökve az emberi társaságból a « vig zöld erdőbe » .

Nő hibájának köszöni életét, s nő is öli meg, még

pedig apácza, holott ő mindenkor a nők védője s

buzgó keresztyén volt. S valamint élete két vég

pontja tragikai, egész pályáját is a tragikum fá

tyola borítja.

E legnépszerűbb angol ballada -körnek mily

1 E balladák első gyűjteménye Ritson -tól van ( 1795) ,

legteljesebb Gutch-tól ( 1847) . Legújabban egy német

szemelvény jelent meg belőlük ANASTASIUS GRÜN-től :

Robin Hood, Ein Balladenkranz nach alt-englischen

Volksliedern ( 1864).
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ellentéte a legnépszerűbb spanyol románcz-kör,

mely a Cidet zengi ! Amott örökös bujdosás, itt

folytonos emelkedés ; amott az elnyomott lázon

gása, itt a hódító dicsősége ; amott sötétség, itt

fény és pompa ; amott czélt nem érő tévelygés

után gyászos elbukás, itt a bevégzett vívmányok

után diadalmas halál .

Míg azonban az angol dalok, ha nem épen

hősi dolgokról szólanak, olykor mégis derültek

és vidorak, a skótok , Kaledonia zord ege alatt,

csaknem kivétel nélkül komorak, vészesek. Azon

kívül erélyesebbek, szenvedélyesebbek az ango

loknál (példa a Gyermekgyilkos anya, a testvér

gyilkos Davie, a haragos Douglasok, stb . ) , s az

erő gyakran vadsággá, az indulat végtelen ha

raggá fokozódik bennök. De van bennök humor

is, és van mély bensőség, mint ezt például az

Özvegy panasza bizonyítja, kin , k férjét V. Jakab

fölakasztatta, vagy a Jó Campbell György, kinek

csak lova érkezik haza s kit anyja és felesége si

ratnak, stb. A kalóz balladák (raid ballads ) vad

bátorság és sötét szenvedély, egyszersmind azon

ban csoda hűség s áldozatkészség vonásai által

tűnnek ki .

Tán tovább is mulattunk a skót angol balla

dák körében, mint jelen tanulmányunk köre meg

engedné ; de szolgáljon mentségünkre, hogy azon

népek bokrában, melyek voltakép a ballada szü

GREGUSS : A balladáról.
7
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lőinek tekintendők, t. i . a skót-angolok, bretonok

és skandinávokéban, a legszebb virágok a skót

költészetéi s a példányszerű ballada neve igazán

a skót balladát illeti. Ez természetes is : mert a

skót ballada megalakulására a nép saját költői

erején s hagyományain kívül nagyobb -kisebb

mértékben a többi nép is befolyt. S ugyanez a

körülmény, hogy t. i . a skót ballada szövetébe

egyfelől a bretonok, másfelől a dánok , norvégok

és svédek ballada - szálai is beszövődtek, magya

rázhatja meg a rokonságot, mely a nevezett né

pek meg a skótok balladái közt található . Csak

hogy e rokonság mellett fontos különbségek is

mutatkoznak. S a legnagyobb különbség minden

esetre az , hogy e különben képzelemdús népek

költői ere nem buzog sem oly erősen, sem oly

gazdagon , minélfogva balladáikban sem azt a

bőséget, sem azt a hathatósságot és változatossá

got nem tapasztaljuk, mint a skótokéiban.

A mi különösen a skandináv balladákat illeti ,

ezek a skald nevű vándor dalosok quithái-ból

fejlődtek, melyek szomorú eseményeket hirdettek,

öszhangzásban a skandináv hit- és hősrege tra

gikai jellemével . A régibb Edda két középpontja

Baldur és Sigurd halála, mit pusztulás követ.

S valamint az eddai, úgy a balladai előadás is,

szakgatott, indulatos, drámai, beszélgető, mint a

skótban. Azon modor, mely az Eddában és Sagá
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ban uralkodik, hogy az egyes hősdalokat prózai

elbeszélés vezeti be, a balladában akként módo .

sul, hogy e bevezető elbeszélések helyét a refrain

foglalja el, mely amaz előleges tájékoztatásnak

mintegy öszpontosulata. Innen az, hogy a refrain

a skandináv balladában sokkal inkább szerepel,

mint a skótban, annyira, hogy hiánya a legrit

kább kivétel, és számos dalban kétféle refrain is

váltakozik .

Az egyéni önérzet a skandináv dalban tán

még erősebben nyilatkozik, mint a skótban, s

nem csak merész daliákkal, hanem
kivált a

dánok között – merész hölgyekkel is sűrűen ta

lálkozunk, a minő például a szép Ellensborg, ki

a tengeren átkel, a büszke Senild, ki gyilkos fér

jét öt öcscsével , három húgával s gyermekével

együtt megöli, meg az a bátor szűz, ki bátyját a

fogságból kiszabadítja, meg a leányok, kik apjok

halálát s anyjok gyalázatát meghoszulják, stb .

A felfokozott önérzet, természetesen , gyakran el

fajul, hatalmaskodásra, pusztításra, öldöklésre

ragad, s némely balladában mintha csak a vé

rengző Giukungok (Niblungok) szelleme honolna.

Növekszik e rakonczátlanság még az által, hogy

a mily erős az egyéni, oly gyönge az erkölcsi

érzet. Árulás, házasságtörés, könnyelmű gyilkolás

mindennapi dolgok a skandináv regedalokban,

s az ármány, ha sikerül , még érdem .

7*
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A skandináv népköltészet a pogány monda

elemeit is balladákká alakította, mesés balla

dákká. A régi istenek, az Ősmonda vitézei már

el voltak felejtve, de az óriások és törpék , hősök

és szép királyleányok, tengeri csodák és tündérek,

átok és igézés képei folyvást lidérczkedtek Dánia,

Norvégia, Svédország danáiban , és Sigurdról,

Brunhildról, Kriemhildről a távol szigeteken is

szól még az ének.

A skandináv ballada természete, mint az elő

adottakból kitűnik, méla, komor, gyászos, hason

lag a skót balladához, hasonlag általában az éj

szaki éghajlathoz. S ugyanily természetű a breton

ballada is, vagy a maga nyelvén lai, melyet a

lechnorok énekeltek ; csakhogy ez lényegesen

különbözik mind a skót, mind a skandináv bal

ladától abban, hogy előadása epikaibb. Hogy

azonban a breton ballada is tömör szerkezetű ,

hogy benne is a fölhevült érzés lüktet, benne is

megvan a sebes drámai haladás, megvan a jele

netek változatossága : eléggé tanúsítja a GREGUSS

Külföldi népdalai-ban magyarra is lefordított

Armori torony s még inkább a Sólyom.1

Ezennel végig néztünk a dalos népeken, me

lyeknek költészete a ballada voltaképi hazája

s melyeken kívül nem találkozunk többé oly bő

ségben sem általában az epikai dallal — e rész

1

Népek lantja, 59. és 68. 1 .
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az a

ben csak a spanyolok s némileg a szerbek ro

mánczait lehet velök összehasonlítani sen

különösen a balladával, mely másutt a népkölté

szetnek nem fő- s majdnem kizárólagos terméke,

mint az elősorolt éjszaki népeknél , hanem csak

egyik szerény ága, sőt a legtöbb nép danái között

valóságos ritkaság.

A német költészet, a németalföldivel együtt,

mind az éjszaki, mind a nyugati költészetből

merített s szép számú s változatos regedalo

kat képes fölmutatni. Ezekben ugyan nincs

meg sem az a szenvedély hatalma, sem

drámai gyorsaság, mely az éjszaki balladákat jel

lemzi, de van bizonyos lágy érzelmiség s kedé

lyesség, mely a hallgatót azonnal a megfelelő

hangulatba ringatja s a tárgy körében mintegy

meghonosítja. Ez az érzelmesség az oka, hogy a

német balladák gyakran lyrai játékokká bomla

nak szét, vagy egyszerű sóhajjii hangozódnak. 1

Ez az oka, hogy az előadás nem fonnyad króni

kává ; s csakugyan mihelyt az érzelmesség hiány

zik, vagy erősen megcsökken, azonnal feszes,

száraz krónika áll előttünk, rendesen minden

költői érték nélkül, minőt a németek történeti

dalai közt eleget is találni . De ha az érzelmesség

meleggé, színessé, vonzóvá teszi az előadást,

1 A német regedalok lyrai jellemét feljebb, a bal

lada meg románcz különbségéről szólva, már érintettük.
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más felől ki is tágítja, s innen az, hogy a

német balladának nincs meg az a tömörsége

s tárgyias velőssége, melyben az erő oly szé

pen nyilatkozik s mely az éjszaki balladának

egyik kiváló tulajdona. BÜRGER, a német műbal

lada alkotója, méltán fordult a skót népköltészet

hez erőért.

Francziaország éjszaki részében, a normanok

és brittek befolyása alatt, a breton balladák ár

nyékában , kelt elemekből fejlődött némi balladás

költészet, mely az Artus király kerekasztala s a

rejtélyes Grál hőseivel is foglalkozik ; ez a mult

ban merengő komorság azonban nem felelvén

meg a nemzet jellemének, csak az utánzat fokán

maradt s nem szült figyelemreméltó eredeti mű

veket. A vidorabb jelen , a világi lovagiasság, tá

mogatva az olaszok, spanyolok és spanyol-arabok

befolyásától, azt csakhamar le is szorította , s he

lyét a conteourek, diseurök, fableaurok gúnyos .

és leder elbeszélései, meg a gesteourok lovag

regényei foglalták el . Még szegényebb e tekintet

ben a dél- franczia vagy provencei költészet,

melynek epikája mindössze a szép Magellona

megéneklésében, néhány legenda versbe szedé

sében s éjszak -francziaországi mondák utánzatai

ban nyilatkozik. Az olasz költészetnek sincs

epikai alapja s népköltészete merő lyra. Egy -egy

kisded románcza vagy balladaszerű beszélykéje
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mintegy eltévedt kötuskó, mely környezetével

semmi geologiai kapcsolatban sincs.

Mégis, mint tudjuk, az olasz költészet adott

nevet a balladának s a provencei költészet adott

nevet a ballada egyik legszebb díszének, a re

frainnek ( refrin, viszhang ); valamint az a szo

nettel rokon, tisztán lyrai ballada, illetőleg bal

lata , melyről tanulmányunk elején már szólot

tunk, ugyancsak Olaszországban és Provenceban

virágzott.

Itt, a déli román népekrőll szólva, látszik

helyén még egyszer megemlékeznünk azon nem

zetről, melyben az epikai dal, románczi alakjá

ban, legteljesebben s dúsabban fejlődött ki : a

spanyolról , valamint a vele, költészet tekinteté

ben is, egy tőről szakadt portugallról . A spanyol

románczokban a gót és román-kelt elemhez

még a keleti vegyül, mely amannak zordonságát

a képek és színek pompájával borítja s mogorva

ságát az érzékiség bájával mérsékli. Azonkívül a

középkori lovagiasság sehol oly nemes-szépen

nem tükröződik, mint a spanyol danákban, s a

legszebbek és legszámosabbak épen a lovagok

lovagját, Rodrigo Diaz de Vibart zengik, a kit a

mórok Cidnek, honfitársai El Campeadornak ne

1

A spanyol románczokat a XV . és XVI. században

kezdték a romanzerok -ba gyűjteni.
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veztek. Benne gyönyörűen egyesül a jobbágy hű

sége a hitetlenek elleni lankadatlan küzdéssel,

annál gyönyörűbben , minthogy hűsége mellett

épen fenmarad az egyéni szabadság teljes méltó

sága, hite pedig soha sem fajul vakhitté ! A spa

nyolnak a keresztyénséget az arabok ellenében

folyvást és közvetlenül kellvén védenie, lovagias

sága folytonos és valóságos áldozatokat követelt,

ennélfogva rá nem ért ábrándokba merülni, mint

az angol, franczia, német . A 153 románcz, mely

a Campeadorról fenmaradt, ennek hősi alakját a

történeti napfény sugaraiban tünteti elő, nem

oszlatja föl az artusi vagy gráli vitézek kö

dében . 1

Legyen szabad Nyugat-Európa deléből egy

szerre Kelet-Európa delébe lecsapnunk, a hol

szintén igen kifejlett a gazdag románcz -költé

szettel találkozunk a szerbek és szerből beszélő

horvátok között. Ez az egyetlen szláv nép, mely

nek hosszabb epikai s hősi népdalai vannak, s

VUK KARADSICS gyűjteményének csaknem harmad

része elbeszélő . S a szerbek is - a déli szlávok

HERDER, ismeretes Cidjében , az eredetit nem rit

kán kiveszi tiszta egyszerűségéből, elczifrázza s német

balladai érzelmességbe mártja . Ezért magát a spanyol

szöveget vagy legalább hű fordítását ajánljuk az olvasónak.

TALVJ, Historical view of the languages and lite

rature of the Slavic Nations, IV. szakasz,

2
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a derültebb költészet képviselői: a többi , éjszaki

szláv nép bánatosabb költészete irányában, mint

nyugaton a spanyolok : az írek, skótok, skandi

návok irányában. A szerbek románczait négy na

gyobb körre oszthatni: a legrégibb Dusan czár

és hősei dicsőségét zengi ; a másik Brankovics

Lázár körül csoportosul, kivel Szervia független

sége elesett ; a harmadik Marko királyfira vonat

kozik , a szerb Herkulesre, ki már a törököt szol

gálja s 300 éves korában hal meg ereje teljében ;

a negyedik, legújabb, az 1801-1815 - ki küzdel

meket tárgyazza. E hősdalokban nincs meg a

nyugati lovagiasság szelleme, csak vitézség ; s

előadásuk még epikaibb, mint a spanyol román

czoké, úgyszólván krónikás . Drámaiságról szó

sincs, 8 még a párbeszéd is ritka; de annál inkább

kedvelik a leirást.

A krajnaiaknak is van a szerbekéhez hasonló

több szép románczuk.

Éjszak felé mindinkább fogy az epikai dal s

helyét a lyrai ömlengés foglalja el. A cseheknek

Königinhofban fölfedezett régi nyelvemléke ugyan

epikus töredékeket is tartalmaz s hasonló marad

ványokat az oroszok is tudnak fölmutatni (például

Igor hadjáratát a palóczok ellen , mely magyarul

is ki van adva) ; sőt az Ukraina vándor dalosai ,

a banduristák , harczokat és fölkeléseket zengenek

dumi vagy dumki nevű danáikban, ezek mind
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amellett inkább csak alagyák mintsem balladák,

s a szláv népköltészetben általán véve csak kivé

telesen találunk egy -egy balladát, még legtisztább

alakúakat a magyarországi tótok közt. Akárhány

népdal kezdődik elbeszélői hangon, s azt várjuk,

hogy ballada, románcz, vagy beszély kerekedik

belőle, s egyszerre csak lyrába csap át a hang,

s a dal rendszerint panaszszal végződik . Vagy az

egész történet valami természeti képpé jelvesül ,

mint például a híres XVI-ik századbeli orosz da

nában, a Fekete holló-ban : a költő a mezőt di

cséri, csak az nem tetszik neki, hogy a sas egy

hollót marczangol rajta ; ez a holló egy derék

vitéz fiú , s anyja, huga, kedvese siratja halálát.

Ennyi az egész dal .

A szláv danák ritkán tárgyaznak vad szenve

délyt, bonyolult eseményeket, s legszivesebben

mulatnak a családi tűzhely körül . Így Ladomér

s óriási hősei az oroszoknál csak a mesékben sze

repelnek, de nem a danákban, s a kik még leg

inkább énekelnek harczokat, a sárga -oroszok is

többnyire az elszakadás fájdalmai körül járnak,

leírják a kozák búcsúját kedvesétől s magányos

halálát a csatatéren vagy Don Ivanovics partján.

Általában a szláv népdalokban mélabús, alagyai

1 A Don, melynek sok daluk van szentelve, az Iva

novszki tavából ered, azért nevezik Ivanovicsnak.
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hangulat uralkodik ; a szlávok is , mint a keltek

különösen az írek, a régi jó időket siratják, ha

bár az életben víg természetű népek, kivált az

orosz . Mintha dalaikban nem hétköznapi, hanem

ünnepi érzelmeiket festenék .

Szintily hangulatúak a litván danák, melyek

között nehány ballada tömör szerkezete, gyors

menete s tragikai színe (például az Elesett bátya,

az Eltünt leány) nagyon emlékeztet a dán bal

ladakra, s valószínű is, hogy ezek hatása alatt

keletkezett, mert a litván dainoszokban különben

sincsenek epikai motivumok.

Az eszt költészetben már határozott epikai

iránymutatkozik , valamint a finnben is ; de

nincs elegendő lyrai heve, hogy az epikai anya

got megolvaszsza, sem elég művészete, hogy szé

pen megalakítsa. Elbeszélése kezdetleges össze

rakás, ismétlő szembetétel , melynélfogva tömör

ségről, gyorsaságról, drámai elevenségről szó sem

lehet. Természetes, hogy itt balladákkal nem,

legfeljebb románczfélékkel találkozunk. Az a finn

ballada is, melyet már volt alkalmunk említeni

s mely svéd utánzatnak látszik, a Véres fiú, nem

csak el van nyújtva, hanem vége is úgy meg van

terhelve képekkel , hogy magát a cselekvény ha

tását csökkenti s a mű tulajdonképen annyiszor

végződik , a hány kép által jelenti a fiú, hogy

többé vissza nem tér,
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Mikor térsz majd onnan vissza, örvendező fiam ?

Mikor a holló fehér lesz, édes kedves anyám !

Mikor lesz fehér a holló , örvendező fiam ?

Mikor a lud fekete lesz , édes kedves anyám !

És így tovább.

Csak románczok, illetőleg költői beszélyek

fordulnak elő az oláh népköltészetben is, melyek

különben bűbájos és kisértetes hajlamukkal a

román népek elbeszélő költeményeitől nagyon

elütnek.

Az ujgörög népköltészetben, az említettük

tragudi plastonok között, már nem csak román

czokkal, hanem olykor valóságos balladákkal is

találkozunk, melyek azonban, mint a németek,

inkább lyrai, mintsem drámai jelleműek, s a bal

ladai rövidség és sebesség rovására a leirásnak

is tért szeretnek engedni.

Hát a magyar népköltészet mit nyújt ?

Vizsgálataink eddigi folyamában iparkodtunk

a ballada természetébe hatolni, különös tekintet

nélkül a magyar balladára ; s az imént egyes

nemzetek balladás költészetét is igyekeztünk egy

két vonással jellemezni a nélkül , hogy még a

magunk nemzetéről emlékeztünk volna . Ezt kész .

akarva kerültük eddig. Minthogy t. i . jelen tanul

mányunkban főleg saját irodalmunk érdekét kell

szemmel tartanunk, helyén valónak hisszük , hogy

a magyar balladával, habár az más nemzetek
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balladáihoz képest nagyon hátraszorul, mégis

külön, és tüzetesebben foglalkozzunk, mint a töb

bivel . Így azután annál biztosabban megitélhet

jük, mennyire felel meg a mi balladánk a ballada

általános fogalmának, és vannak -e, ha pedig van

nak, melyek jellemző sajátságai. Hogy ebbeli fel.

adatunkat minél inkább teljesíthessük, nem csak

nép-, hanem műballadánkkal is meg kell köze

lebbről ismerkednünk.

Lássuk először is a magyar népballadát.



VIII.

A magyar népballadáról.

Az ó-székely regedalok fölkutatása előtt iro

dalmi történetünk a magyar népballadáról alig

mondhatott többet, mint : volt - nincs.1 Idéz

hette Sz . - Gellért legendájának olasz iróját, Béla

király névtelen jegyzőjét, ISTVÁNFFY -t, Turóczi-t,

CUSPINIÁN-t, GALEOTTI-t, kiknek öszhangzó tanú

sága szerint a magyar nemzet rég időktől fogva

dalos nemzet volt s énekeiben különösen hőseit

magasztalta ; megjelölhette a két nagy monda

kört, melyben régi hősdalaink , ezen első nemzeti

történetírás, illetőleg történetmondás, forogtak,

a hún-mondát (Eteléről ) és a régi magyar hős

mondát (Álmosról, Árpádról s utódjairól Géza

1 Lásd a Magyar költészet történeté-ben Toldy

FERENCZ - től az I. kötet 6. 8 következő szakaszait, s

ERDÉLYI JÁNOS-nak Népköltészetünkről szóló tanulmá

nyát Kisebb prózái I. kötetében .
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fejedelemig ); bebizonyíthatta, hogy a történeti

költészet ápolói , a hegedősök nálunk is ván

dor daliák s az udvari személyzet kiegészítő

reszel – az egész középkoron keresztülvirágoz

tak ; sőt a főbb tárgyakat is elsorolhatta, melyek

ről dalaik szólottak : István király halálát, a

cserhalmi ütközetet, Zácsot és leányát, Kis- Károly

megölését, Zsigmond királyt, Kontot és a har

minczkét nemest, Toldi , Hunyadi mondáját, az

óriás Loránt tetteit (a frank Károly-mondából) ,

stb .; egyszersmind azonban be kellett vallania,

hogy nemzeti époszunk még sincs, mi több , meg

kellett elégednie azzal, hogy elbeszélő költésze

tünk tényleges bizonyságaúl mindössze néhány

sorra hivatkozzék, mint balladaszerű dalok rész

leteire .

7

1

E daliákat némelyek , példáúl BARTALUS a niagyar

zene történetében ( Budapesti Szemle, XX, 401. ), az

igriczek neve alá foglalják. Nekünk úgy látszik, hogy

az igriczek a daliáknak csak egy bizonyos faja voltak,

a kik, mint a provencei jongleur s az éjszak-franczia

országi menestrier, nem csak danoltak, hanem tánczol .

tak és mimeltek is. Vitték- e a komédiát annyira, mint

az éjszak - francziaországi menestrier-k, a kik még azon

felül szemfényvesztők voltak, sőt állatokat is mutogat

tak : most már aligha dönthetjük el . (Az igriczek iránt

különben az olvasót Paur Iván értekezéséhez utasít

juk, mely TÖRÖK János Hazánk -ja I. kötetében jelent

meg. )
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Kis-Károlyról ez a töredék maradt fen :

Vágd csak, fiam , vágd, Forgács ,

Tied legyen Gimes és Gács

és :

Balázs, öld meg a királyt,

Neked adom Gimes várát.

Toldiról meg ez a későbbi :

Hires Toldi Miklós erős vitéz vala,

Budán egy kapuban függ még az oldala.

És Mahomed szultánról Mátyás korában :

Mikor magyar király zászlóját látá,

Jó lovának száját futni bocsátá .

E töredék közől csak a Kis-Károlyról fen

maradt két-két sornyi két változatot tekinthetjük

olyannak, mely igazán balladára látszik vissza

mutatni. Az indulat szava hallik belőle ; míg a

másik két idézet, Toldiról és Mahomedről, nyu

galmas hangjával, mintha valami kényelmesen

folyó história volna.

Efféle históriák , vagy históriás énekek, vagy

krónikák - már a nyomtatás időszakában kelet

kezvén teljesebben és nagyobb számmal ma

radtak reánk. Csak az a baj, hogy sem balladák ,

sem népköltemények, sőt valósággal nem is köl

tői művek, hanem versbe szedett prózai elbeszé

lések. Toldy velök nyitja meg XVI. századbeli
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költészetünk történetét, s méltán mondja róluk,

hogy szárazak és józanak.1 Részint regés, részint

történeti, részint bibliai beszélyek. Mind a regés,

mind a történeti énekek szerzői nem csak magyar,

hanem külföldi eseményeket is tárgyalnak : így

például Ilosvai a magyar Herkulest, Toldi Mik

lóst, VASFAI pedig Vitéz Franciscót, VALKAI Bank

bánt, de Rozimundát is, a SZENDREI NÉVTELEN

Szilágyi és Hajmási történetét (melyre még visz

szatérünk ), mások meg Fortunatust, a szép Magel

lónát, Trója veszedelmét, Nagy -Sándor dolgait,

stb. A szorosan történeti énekekben, természete

sen , túlnyomóbb a hazai elum, s közöttük, a

Csáti DEMETER-nek tulajdonított XIV – V . szá

zadbeli dalon kívül Magyarország megvételéről,

különösen az utolsó hegedős, TINÓDI SEBESTYÉN

versei említendők . Azonban az Emlékezzünk

régiekről krónikás éneknek nem hogy balladai

értéke volna, de általában költői értéke sincs ; és

ugyanezt mondhatjuk TINÓDI krónikáiról, melyek

ben még azonfelül a múlt idő eszményesítő

zamata is hiányzik , mert a Zsigmond-krónika

kivételével mind korbeli eseményekről szólanak .

TINÓDI, mint MÁTRAY fölfedezései bebizonyították,

zene-költőként érdemli tiszteletünket; a verselő

csak épen kiséretűl szolgált.

1 A Magyar költészet története, I. 113.

GREGUSS : A balladáról.
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Íme tehát azon úgynevezett népies elbeszélő

költészetben , melynek számosabb maradványai

jutottak reánk, nem akadunk balladák nyomára,

sem nép -époszra ; a későbbi kor pedig, a vándor

daliák letöntével, ilynemű költemények támadá

sának még sokkal kevésbbé kedvezett.

ERDÉLYI, s még inkább KRIZA népköltészeti

gyűjteményében találkozunk ugyan epikai dalok

kal is, melyek azonban a lyrai nóták sokaságában,

mintegy cseppek a tengerben, elvesznek ; úgy,

hogy végeredményben epikai költészetünket csak

nem oly szegénynek mondhatjuk, mint az olasz,

vagy provencei, vagy portugal. Ez a szegénység

ERDÉLYI-t annyira elkeseríti, hogy de még

másfél évtizeddel KRIZA balladás kincseinek nap

fényre jötte előtt - az epikai alkotó erőt a magyar

elmétől általában megtagadja, s ezt a hiányt a sík

alföldhöz kapcsolja, hol semmi sem emelkedik

ki . ' Van is valami e kapcsolatban, a mennyiben

fenmaradt legszámosabb és legszebb népballa

dáink a bérczek honából származnak, mint a

skótok : a székelyektől. Csakhogy viszont az a

hegy, a honnan legszebb múballadáink zen

genek , ARANY JÁNOS, mégis a sík alföld közepéből
emelkedett ki.

E zengő hegy viszhangjait még utóbb meg.

1

Népdal-költészetünkről. ( Kisebb prózai, I. )
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látogatjuk ; most nézzünk szét a hazában, s elő.

ször is Erdély bérczei között.

A székely népballadák közől egy kettőt már

volt alkalmunk megemlíteni, névszerint Molnár

Anná-t, Kömives Kelemenné-t, a Megétett János-t,

Barcsai- t. Kezdjük szemlénket ezen ismerő

seinken.

Molnár Anna három fő változatban isme

retes, egyik GYULAI, kettő F. SZABÓ SÁMUEL köz

lése után . 1 Marosszéki lelmény , s az anyai

szeretet hatalmát rajzolja gyöngéd, de biztos

vonásokkal. F. SZABÓ SÁMUEL változataiban az

anyai szeretet nem csak anyagi, hanem erköl

csi akadályokkal is küzd, t. i. a bűnös szerelem

mel, melyet végre legyőz ; Molnár Anna megöli

csábítóját, visszatér kis fiához s anyaképen a fele

ségnek is bocsánatot szerez férjétől. Ez által a

cselekvény gazdagabb lesz s tragikai kifejlés alapja

van megvetve, mi azonban a mű szépségének

rovására elmarad. Annának bűnhödnie kellene

férje és gyermeke odahagyásaért, a mint például

egy udvarhelyszéki balladában, Budai Iloná -ban,

a gyermekeiről megfeledkezett, bár hibáját utóbb

1 Gyular -é a Budapesti Szemle IX. kötetében ,

F. SZABÓ SÁMUEL-é a Koszorú 1864. folyama első felé

ben található . Annál inkább utaljuk e közleményekre

az olvasót, mert alapos fejtegetések is járulnak hozzá

jok. (L. fent a 15. lapon az első jegyzetet.)

8*
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helyrehozni kívánó anya méltán bűnhödik, gyer

mekeit vissza nem kapva többé. A Gyulai közlötte

műben a szerencsés kifejlés teljesen kielégít, mert

ott Annát nem csábították el, hanem elrabolták ;

ennélfogva nincs is szükség a két hitves beszél

getésére a megbocsátás iránt, s a költemény hat

hatósan végződik a csecsemő megszoptatásával.

Tudjuk, meglesz a férj öröme ; de az mellékes ;

első, hogy az anya elégítse ki gyermekét. Igaz,

hogy a GYULAI-féle változat hézagosabb, sőt a

fára fölmenés részletében homályos ; és igaz,

hogy a SZABÓ - féle változatosabb, fordulatokban ,

jellemző szóváltásokban gazdagabb; de igaz az

is, hogy az előbbinek szerkezete széptanilag töké

letesebb , folyása gyorsabb, előadása tömöttebb,

balladásabb. A vers, valamennyi változatban ,

egyforma : nyolcz tagú sorok, csaknem kivétel

nélkül hibátlan gördülettel s többnyire rímesek .

Kőmives Kelemenné -t, szintén az anyai szere

tet megható példáját, két változatban ismerjük :

egyik Krizá - é , a másik ismét F. Szabó SÁMUELÉ.1

1 Lásd KRIZA Vadrózsái -ban, az udvarhelyszéki

dalok pótlékában, az 584. sz. alatt, s a Koszorú 1864 .

folyamában a Székely népköltemények 14. szám alatt.

A három sornyi töredék, mely e balladából ERDÉLYI

Népdalai és mondai III. kötetében a 258. sz . alatt van

közölve, számba nem vehető. (ARANY L. és Gyulai P.

Népköltési Gyüjtemény -ében, I. 174. 1. )
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E kettő közől az elsőséget határozottan az utób

binak adjuk, a mely, tekintve gyér rímeit s fél

sorait, régibb is. De az a fő, hogy alapeszméje

mélyebb és következetesebb, szerkezete tisztább

s egységesebb. KRIZA Kelemenné-jében a tizenkét

kömíves «jön olyan gondolatra s tesz egymás

között szoros egyességet » , hogy a kinek felesége

legelőbb látogatja meg őket, megégetik s a várba

beépítik : hogy pedig épen a Kelemen felesége

lesz az első látogató , csak balsorsúl tűnik föl.

SZABÓ közleményében azonban maga Kelemen

« teszi azt a törvényt», hogy

Melyik felesége hamarébb kihozza

Az ebéd vékáját,

Kő közé rakassék , ott megégettessék ,

Magas Déva vára, halmára rakassék — ,

tehát mintegy kihívja a gondviselést : s hogy

aztán az ő feleségének kell meghalni, nem vak

baleset többé, hanem isten büntetése . Általában

itt Kelemen van inkább előtérbe állítva : csak 6

fohászkodik, vajba érkező felesége kényszerülne

visszafordulni ; holott a KRIZA- féle változatban

még Kelemenné cselédje is szerepel rossz álmai

val , az által pedig, hogy a vár felé induló asszony,,

az ő rémítgetéseivel nem hajtva, útját folytatja,

mintegy Kelemennére látszik hárulni a katastrofa

felelőssége -- a mi helytelen, s a mű egységét is
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zavarja. Szintígy árt a mű egységének, hogy KRIZA

változatában a nő, mielőtt meghalna, még haza

megy barátnéitól s fiától elbúcsúzni, míg SZABÓ

változatában vele van fia , s végső gondolatait

kizárólag erre fordítja, végszavait ehhez intézi :

Ne sirj, kicsi fiam !

Vannak jó asszonyok, neked csicsit adnak ;

Vannak jó gyermekek, téged elrengetnek ;

Az égi madarak ágról ágra szállnak :

Neked csirikolnak, téged elaltatnak ...

a mely megható, s lélektanilag oly hű részlet a

KRIZA - féle, különben több mint kétakkora válto

zatban teljesen hiányzik. Mindezeken kívűl a

KRIZA -féle változat símább s elbeszélőbb, a SZABÓ

féle erélyesebb s drámaibb ; de megvan mindket

tőben a ballada forrongása, izgatott hangulata,

ismétlő modora. Rhythmus tekintetében is egyez

nek : mindakettő tizenkét tagú sorokból áll , csak

hogy a Szabó-féle változatban, mint feljebb már

megjegyeztük, némely sor csak felényi, azaz hat

tagú . A KRIZA -féle változatban a sorok elejétől

végig páronkintrímelnek, a SZABÓ -félében nagy

részint rímetlenek .

Az anyai fájdalommal találkozunk azon dal

ban, melyet e tanulmány V.fejezetében a skótLord

Randal-lal párhuzamosítottunk. A Megétett János!

1 Koszorú, 1863 , II. – L. fent 64, 1 .
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fölkeresi anyját, elmondja neki, hogy ángyaék

nál megétették, s hagyakozván, atyjának jó vasas

szekerét hagyja, bátyjának szép négy ökrét, öcs

csének négy szép hámos lovát, húgának házi

rakományát, ángyának örök kárhozatot, anyjának

a bút s a bánatot. Szerkezete tökéletesen az, mint

Lord Randalé ; s voltaszerint regekép, mivel már

bevégzett eseményre pillant vissza a közvetlenül

csak a haldoklást tárgyazza. Versszakokra oszlik

s határozott refrainje van , a mi mindkettő nagy

ritkaság székely balladáinkban . Szakai három

sorosak : a második sor az ismeretes tizenkét

tagú ; s ennek gördülete uralkodik az elsőben is ,

csakhogy végén egy taggal megvan toldva, elején

pedig egy tagja, de csak kivételesen , hiányzik .

A refraines harmadik sor öt- öt tagú két mondat

ból áll . Rímei nincsenek , csak némi parallelis

mus a szakok első meg második sorai között s

némi alliteratio az elsőkben .

Barcsai másnemű érzelmek körébe vezet, s

azon , mindenütt legszámosabb balladák sorát

nyitja meg, melyek a bűnös vagy tiltott szerelem

támasztotta vértetteket és gyászeseményeket beszé

lik . Tudtunkkal a székely balladák közől ez jelent

meg először, méltán kedvező elővéleményt ger

1 Nagy Lajos közölte a Kolozsvári Közlöny 1858.

folyamában. KRIZA Vadrózsái I. kötetében a marosszéki
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jesztve irántok s ERDÉLYI JÁNOS-t részletes tag

lalásra, sőt átigazításra serkentve. Csupa indu

lat, izgatottság, sietség az egész. Csak hat sornyi

elbeszélés, a többi mind beszélgetés, még az expo

sitio is. A nejére gyanakvó Barcsai elindul hazul

ról Kolozsvárra, de fele útjából visszatér, meg

találja neje szeretőjét, megöli s végül neje fölött

is véres törvényt lát. Megható ellentét e tragédiá

ban a naiv gyermekvallomás, meg a hitvesek

szörnyű csatája. A ki bivatva van a szülők szívét

még jobban egymáshoz hajlítani, a gyermek lesz

apja előtt anyja beárulója , természetesen ártatla

núl . A vers olyan, mint Kömives Kelemenné

kisebb változatában , csakhogy két sora egy - egy

taggal bővebb.

Barcsai-nak a székely dalok közt van egy

komikus ellenképe : Szomszéd legény Gyurka .?

«Gyönge rácz menyecske » - mintha magyarról

föl sem lehetne tenni ezt az álnokságot --becsalja

magához a nyalka borbélylegény Gyurkát, míg

férje a városba ment piros csizmát venni. Gyurka

dalok élén található a 381. sz . alatt. (Két újabb válto

zata Arany L. -GYULAI P. Népköltési Gyüjtemény - ében,

I. 149–152. 1. )

Lásd ERDÉLYI czikkét Barcsai-ról, Kisebb prózái

I. kötete végén.

2 KRIZA Vadrózsái I. kötetében , az udvarhelyszé

kiek sorában, 9. sz.

1
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is benn van a menyecskénél, mint Barcsai, mikor

a férj haza érkezik ; s valamint ott a tragédiában

a nő azzal várakoztatja zörgető férjét:

Hogy vessem nyakamba vont arany szoknyámat,

Hogy kössem előmbe patyolat ruhámat,

Hogy tegyem fejembe recze fátyolomat,

Hogy huzzam lábamba szép piros csizmámat

úgy itt a komédiában a csintalan kocsmárosné

szintazon öltözködéssel akar időt nyerni :

Hogy vessem nyakamba kővári szoknyámat ...

Hogy huzzam lábamba kővári papucsom ...

Hogy kössem előmbe fekete ruhámat ...

De Barcsait megtalálják, Gyurkát pedig a hamis

menyecske kiosontatja s magának sem lesz semmi

baja.

Ő is beereszté az ő édes urát,

A jobb hónja alól kibocsátá Gyurkát.

Valószínű, hogy Gyurka szándékos gúnymása

Barcsai-nak ; mindenesetre sokkal újabb keletű .

Cselekvénye szegény, előadása terjengős. Az öltöz

ködés egyes részletei Barcsai-ban egy - egy sorba

szorítvák, Gyurká-ban egy - egy szakaszt töltenek

be . Majmolva van benne a ballada páthosza is

az ünnepélyes megszólítások s emphatikus ismét

lések által, úgy, hogy Gyurkát nem annyira
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komikus balladának, mint inkább ballada paró

diájának tekinthetjük. Tizenkéttagú sorai, négye

sével , strófákat alkotnak ; a negyedik sor azonban

csak a harmadiknak ismétlete, kivéve az utolsó

versszakban. A rímes összecsengést jobbadán az

ismétlések pótolják. A szakok első és második

sora nem rímel egymással; a harmadik néha

hozzácsendül a másodikhoz ; a legutolsó szakban ,

hol a végsor nem ismétlet, ez is rímel a harma

dikkal.

Valamint Barcsai, úgy Bátori Boldizsár is a

férj boszúját ábrázolja. Csakhogy itt a feleség

nem házasságtörő, hanem boldogtalan nő, kit

férjéhez erőltettek s ki szerelme titkos gyümöl

csét vitte át házasságába. Judit asszony bánatos

örömmel mondja csecsemőjének, hogy apja nem

Bátori Boldizsár, hanem az « erdélyi kapitány ) ;

ezt meghallja Bátori Boldizsár, és mond :

Meg ne tagadd , asszony, mostan beszédedet.

Az elrémült asszony meg akarja másítani sza

vait s úgy tesz mintha cselédeit szidta volna ; de

mentsége önváddá lesz az által, hogy képileg

saját balsorsát vázolja :

Leányokat szidom, a rosz leányokat :

Virágomnak szépit nyilatlan leszedték,

Bokrétába kötték, legényeknek tették .

1 KRIZA Vadrózsái I. kötetében, az udvarhelyszéki

dalok között, 3. sz,
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A feldühödt férj ugyanazon szavakra fakad ,

melyeket Barcsai- ból ismerünk :

Nyiss ajtót, nyiss ajtót, asszony feleségem !

Az asszony pedig, lényegtelen külső módosí

tással, szintúgy felel, mint Barcsai-ban :

Mindjárt nyitok , mindjárt, lelkem jámbor uram !

Hadd huzzam lábamba karmazsin csizmámat.

Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámat.

Ekkor a férj, folyvást mint Barcsai-ban, « be

rugja az ajtót» s szintén halálra itéli a feleségét.

Nagy úr lehet, mert « fő vevő helyre » kisérteti az

asszonyt s ott végezteti ki . Az asszony haladékért

esedezik , mint Kömives Kelemenné (a nagyobb,

KRIZA -féle változatban ), s kérelmét ugyancsak

ennek szavaival indokolja :

Mert a halottnak is hármat harangoznak ;

Lám árva fejemnek egyet sem konditnak.

Ez emlékezvények is tanusítják a különféle

balladák egymásba fonódását. Az idézett helye

ket pedig azért nevezzük épen itt emlékezvények

nek, s nem akár Barcsai-ban, akár Kömives

Kelemenné-ben, mert egyfelől a bezárt ajtó kinyit

tatása, a nő sietős öltözködése és a berugás job

ban illik olyankor, midőn a nő kedvesével van

elzárkozva, mint midőn csecsemője bölcsőjét ren
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geti, másfelől a halál elhalasztását is inkább kér

heti a rögtön kivégzendő Kelemenné, mint Judit

asszony, kit csak másnap délben visznek a rózsa

piaczra s ki ennélfogva valamennyire már elké

szülhetett a halálra.

Említsük még meg a gyönyörű részletet,

melylyel Bátori Boldizsár végződik. Az « erdélyi

kapitány » megtudja, hogy a kit szeret, el akarják

veszteni ; s oda siet, hogy megmentse. Mintha a

szegény áldozat is sejtené az érkező segélyt, mert

akkor szólal föl :

Várj kicsit, várj kicsit, te fekete hóhér !

Mert a halottnak is stb.

De hiába . Midőn a kapitány megérkezik, 6

már kiszenvedett ; s a kapitány azon fájdalmas

vígaszszal csókolgatja holttestét :

Enyém vagy, nem másé, te asszonyi állat !

A versek Bátori Boldizsár -ban tizenkéttagú

sorok, csak helylyel-közzel rímesek.

Bátori Boldizsár -ral rokon, de nem oly véres,

Magyarósi Tamás, ki Brassóból vinné haza mát

káját, ezt azonban az úton a szülés fájdalmai

1 Közlötte KRIZA a Koszorú 1864. folyama I. felé

ben. (Most ARANY L. és Gyulai P. Népköltési Gyüjte

mény- ében, III. 14. 1. )
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érik , mire Tamás a hintót megfordíttatja s a leányt

vis szaküldi anyjának. A mű legnagyobb érdeme

tán , hogy a botránkoztató eseményt oly gyöngéden

adja elő . Sorai tizenkettesek , köztük egy fél sor ;

rímei nincsenek, csak egy pár középrím . De van

nak alliteratiói,melyek, a mennyiben szavak ismét

letei, a fokozott indulatot is szépen jelzik.

Hindogál a hinto, sirdogál a leány.

Vissza - visszatekint Magyarósi Tamás :

Mért sírsz, mért keseregsz, jegybeli szép mátkám ?

Te lán azt gondolod, hogy énnekem nincsen

Jó tizenkét ökröm, jó vasas szekerem ?

Én azt nem gondolom, jól tudom , hogy vagyon .

Szóval felfeleli nagyobbik nyoszolyó :

Add ide, add ide, Magyarósi Tamás,

Gyönge gyolcs ingedet alpólyaruhának !

Nem adom, nem adom, stb .

Több balladában az anya lép föl büntetve

leánya ellen , így Homlodi Zsuzsáná -ban.1 Zsuzsá

nát titkos szerelmeért, melynek gyalázó követ

kezései mutatkoznak , anyja kivégezteti. Jön

aztán az ifjú , tudakozódik kedvese után, s meg.

| Közlötte KRIZA János a Fővárosi Lapok 1864.

folyama II . negyedében. (ARANY L. és GYULAI P. Népköl

tési Gyűjtemény- ében, I. 162—172, II . 3. és III. 419. 1 .

Összesen hét változat, közülök öt Lándorvári Dorka

czímmel.)
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tudva sorsát, magát is a hóhér kezére bocsátja .

Homlodi Zsuzsána egyik legkitünőbb balla

dánk.

Mi oka, mi oka, Homlodi Zsuzsána,

Hogy a karton lájbli minduntalan szűkül ?

Az oka, az oka : szabó nem jól szabta,

Szabó nem jól szabta, varró nem jól varrta.

Kocsisom, kocsisom, én fellejtárjaim !

Hozzátok, hozzátok a gyászos hintóim .

Fogjátok , fogjátok pejparipáimat,

Vigyétek, vigyétek Homlodi Zsuzsánát.

Vigyétek, vigyétek Homlodi Zsuzsánát

A rózsa-mezőbe, a fővevő helyre.

Jó napot, jó napot, Homlodi nagyasszony !

Hol vagyon , hol vagyon Homlodi Zsuzsána ?

Elküldtem, elküldtem a rózsás kertembe,

Rózsákat vizsgálni, magát mulatozni.

Jó napot, jó napot, te kis kertész legény !

Hol vagyon , hol vagyon Homlodi Zsuzsána ?

Nem tudom , nem láttam, tegnap hajh, még itt járt .

Jó napot, jó napot, Homlodi nagyasszony !

Hol vagyon , hol vagyon Homlodi Zsuzsána ?

Elküldtem , elküldtem a tenger partjára ,

Arany halat fogni, magát mulatozni.

Jó napot, jó napot, te kis hajós legény !

Hol vagyon , hol vagyon Homlodi Zsuzsána ?

Nem tudom, nem láttam, tegnap hajh , még itt járt.

Jó napot, jó napot, Homlodi nagyasszony !

Hol vagyon, hol vagyon Homlodi Zsuzsána ?

Mi türés tagadás , már meg kell mondanom :

Elküldtem, elküldtem a rózsamezőbe,

A rózsamezőbe, a fővevő helyre.
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Oh te pogány anya, mér' vétetted fejét ?

Testemet testével egy sirba temetéd .

Jó napot, jó napot, te fővevő hóhér !

Hol vagyon , hol vagyon Homlodi Zsuzsána ?

Itt vagyon , itt nyugszik, csendesen aluszik.

Testemet testével egy sirba temesd el,

Véremet vérével egy patak mossa el .

Ez a ballada csupa izgatottság, csupa moz

galom, csupa sebes fordulat, csupa beszélgetés .

Az egészben egy szónyi elbeszélés nincs, az egész

mű párbeszédek lánczolata . Tizenkéttagú sorai

ban rím csak elvétve fordul elő ; nyelve a legegy

szerűbb, s oly hathatós, oly zengzetes . Nem

ismerek balladát, mely szó - ismétletekben, allite

ratiókban és parallelismusokban oly gazdag volna,

mint Homlodi Zsuzsána ; 36 sora közt csak egyet

len egy van, melyben sem szó-ismétletet, sem

alliteratiót , sem parallelismust nem találunk

(a 30 -dik ). Hogy ez ismétletek mennyire fokozzák

a nyelv páthoszát s egyszersmind a vers dalolható.

ságát, kevés ballada bizonyítja oly fényesen, mint

Homlodi Zsuzsána. Midőn olvassuk, mintegy

magától dallá légesedik s úgy zeng bele lel

künkbe.

Homlodi Zsuzsáná-nak változata Gyöngyvári

Katicza, mely már az alföldön, H.-M.- Vásárhely

vidékén honos, de szintén Erdélyre látszik, mint
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szülőföldjére, visszamutatni. Hosszabban ad elő

kevesebbet, mint Homlodi Zsuzsána, s román

czossá lesz, bár eleitől végig szintén párbeszéd

ben folyik . Súlypontja nem a leány kivégzése s

az ifjú utáni halása, hanem a leány búcsúlevele,

melyet börtönében ír s majd a hollótól, majd a

szarkától akar kedveséhez küldeni, végre pedig a

fecskétől küldi. Ezen , már -már leíró jellemű

levélküldési részlet Homlodi Zsuzsáná -ban elő

sem fordúl, s szorosan véve csakugyan nincs is

rá szükség, mert a cselekvényt nem mozdítja elő ;

a távollevő kedves ugyis azon van , hogy mielőbb

szive választottjához siessen , s különben a levél

nélkül is föltehetjük róla, hogy a leány sorsát a

távolból is folytonos figyelemmel kiséri. A hatás

is nagyobb , ha az ifjú, a veszélyt még csak sejtve,

jelenik meg, s keresi kedvesét, először a rózsás

kertben, majd a tenger partján, míg azután a

borzasztó valóról értesül . A vásárhelyi változat

ban épen ez a megható vég fejlemény hiányzik

8 a dal befejező sorai csak az ifjú útrakelését

jelentik. E sorokhoz, más hangon , más rhythmus

sal — illetőleg rhythmus nélkül – még két sor

van toldva :

KAS

1 TÖRÖK KÁROLY gyűjteményéből közölte SzÉL FAR

a Kolozsvári Közlöny 1864. évi 127. számában .

(Változata ARANY L. és GYULAI P. NépköltésiGyűjteményé

ben, II. 3. 1. Itt a leány neve Komlósi Katicza.)
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Kedvesem, ha te meghaltál , én is !

Érezzem a te fájdalmidat én is !

A ki e két sort, nem épen költői lélekkel , a

dal végén hozzáírta, emlékezhetett a Homlodi

Zsuzsána - féle ballada fejezésére, s ezt a képet

akarta fölmutatni. A két sor azonban puszta tol

dalék s nem tartozik a dal szervezetéhez .

A kemény szívű anya áll elénk Kádár Katá

ban is , melyet már feljebb szintén idéztünk s

mely szintén két változatban van meg. A rövi

debb, mint a vegyes versnem gyaníttatja, maga

is két változat töredékeiből látszik összerova, job

badán rímetlen, s megvan benne a ballada szak

gatottsága és sietőssége ; a hosszabbik, mely vilá

gosan későbbi, egyenlő nyolcztagú s csupa rímes

sorokban , folyamatosabb, terjeszkedőbb, elbeszélő

és leíró , szóval nem ballada, hanem románcz.

A tárgy mindkettőben ugyanaz : a nagyúri anya

nem tűrhetvén , hogy fia a szép jobbágyleányt,

Kádár Katát akarja elvenni, fiát világba küldi,

Katát pedig tóba öleti ; a visszatért fiú bánatában

szintoda öli magát, aztán a kettőt együvé temetik.

A sírjokból növekedett összeölelkező két virág

szálat az anya leszakasztja (mint a skót balladá

1 Mindkettő Kriza Vadrózsái I. kötetében, az udvar

helyszéki dalok élén, 1. , 2. sz . (Két újabb változata

ARANY L. -GYULAI P. Népköltési Gyűjtemény- ében III.

67–72. 1. )

GREGUSS : A balladáról .
9
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ban az egyházfi, Vilmos és Margit sírján) s Kata ,

koporsójából, megátkozza őt. Ez az egyetlen

epikai dalunk, mely egyenesen az úri rend össze

ütközését az alsóbb osztálylyal tünteti elő , még

pedig szabadelvű szellemben ; s ennyiből is

édekes .

Kemény anya még Budai Ilona , ki a török

elől szökve, kincses ládája megmentése végett

majd kis leányát, majd kis fiát az erdőn hagyja ;

de meglát egy tehenet, mely

Az idei bornyát szarva között hozta,

A tavalyi bornyát maga után rítta

s fölgerjed anyai szeretete , viszafordúl s késő

bánattal hivogatja gyermekeit, de hijába. Budai

Ilona rút indokból , kincs kedveért , fojtja el anyai

érzelmeit, s bizonynyal büntetésre méltóbb , mint

Molnár Anna (a SZABÓ - féle változatban ), kivel a

szerelem indulata feledteti kis fiát; de a tettleges

megbánás, a hiba helyrehozása ismét egyenlővé

teszi mindkettőt, s Ilona nem kevésbbé számol

hat bocsánatunkra, mint Anna. De a költői igaz

ság tragikai megoldást követel , s ez Budai Iloná

ban meg is van. Különben Budai Iloná -ról meg

kell jegyeznünk, hogy itt-ott beszélyes és nem

1 Lásd KRIZA Vadrózsái I. kötetében, az udvar

helyszékiek pótlékában, 585. sz.
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elég gyors ; refraines ismétletei , melyek külön

ben a ballada izgatott hangulatába rengetnek,

más balladáknál inkább emlékeztetnek a nép

mese újrázó modorára. Sorai tizenkettesek és

rímesek.

A kemény anyák mellett van egy kemény

leány is, Bodrogi Ferencznél leánya, ki anyját -

bár úgy látszik , nem tudva, hogy anyja - évekig

börtönben sanyargatja, s már ki is akarja végez

tetni , mikor ismét a több balladából ismeretes

sorok zendülnek meg alkalomszerű módosítással :

Várj kicsit, várj kicsit, te nagyságos asszony !

Mert a halottnak is hármat harangoznak,

Hát árva fejemnek egyet sem kondítnak ?

Ki leánya voltál, te nagyságos asszony ?

A nagyságos asszony feleli, hogy Bodrogi

Ferenczé, s kiderül, hogy a rab asszony, Bodrogi

Ferenczné, az ő édes anyja. Most már a leány

tejben fürösztené, vajjal megkenetné ; de az asz

szony elutasítja szívességeit :

Ne füröszsz engemet, ne keness engemet,

Mert eleget kentél sötét tömlöczömben.

Istenem , leányom , neked fizessen meg !

1 KRIZA Vadrózsái I. kötetében az udvarhelyszéki

dalok közt, 4. sz.

9*
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A bebörtönzés okát és körülményeit nem

ismervén , nem érezhetjük a dal teljes hatását,

mint érezték bizonyosan azok, kik előtt a KRIZA

hallomása szerint valamely marosszéki helység

ben történt eset tudva volt. Mi nem határozhatjuk

meg az eseménynek sem erkölcsi, sem lélektani

értékét ; s a dal reánk nézve töredék. De ha egé

szen értenők is, mint valami régibb esemény vég

kifejlését, inkább regeképnek kellene tekintenünk,

mint balladának, illetőleg románcznak (mert csak

második fele balladás, eleje románczos alakú ).

Sorai tizenkettesek s nagy részben rímetlenek .

De lássuk már férfi áldozatát is. Íme Betlen

Anna , ki Sárosi Mihály kocsisát « szeretgeti » , de

a kit alkalmasint maga Sárosi Mihály szeretne

szeretgetni, s azért, kocsisánál kapva, boszúból

megöl , Anna bátyja , Betlen János, kivel Sárosi,

mintegy a maga előleges kimentésére, gyanúját

és haragját közli , az által mozdítja elő a véres

kifejlést, hogy nem törődik húgával, tán , vagyoni

szempontból, nem is bánja halálát ; s erre vonat

kozik a haldokló leány vég panasza :

Vegyen minden példát róla,

Az árvának hogy van dolga.

1 Közlötte KRIZA a Koszorú 1863. folyama I. felé

ben. (Most ARANY L. -Gyulai P. Népköltési Gyűjteményé

ben III . 18. 1. L. a jegyzetet u . 0. a 431. lapon , mely

GREGUSS felfogását megczáfolja .)
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Sorai, mint az idézet is mutatja, nyolczasak ,

s nem mind rímesek.

Még egy női áldozatról kell emlékeznünk, a

kit azonban sem bűnös vagy legalább tiltott sze

relem, sem más földi gyarlóság nem sülyeszt el,

hanem mint feddhetetlen szűzet a megváltó maga

emel az egekbe. Julia szép leány ez , egyetlen

néplegendánk, illetőleg legendás néprománczunk,

mely mint KEMÉNY véli,2 a szombatosok

ábrándos és üldözött felekezetéből származik s

utánozhatatlan gyöngédségében ,fölséges egyszerű

ségében s a szent áthatottságban tán még Vörös

MARTY Hedvig -jét is túlhaladja. Juliának látomása

van bekövetkezendő haláláról, s különösen e

látomás élénk , színes kifestése, mely Julia elbeszé

lésében anyjához újra egész terjedelmében ismét

1ődik s a műnek nem csupán legnagyobb, hanem

egyszersmind leglényegesebb része, az oka, hogy

e dalt a románczok közé soroljuk. A befejezés,

az anya sirató szavai, gyöngörű képek , szintén

leírások :

1 KRIZA Vadrozsái I. kötetében az udvarhelyszéki

dalok közt, 270. sz . Töredék -változata ugyanott a három

székiek közt, 318. sz .

2 Vörösmarty emlékezeté-ben , Budapesti Szemle,

XIX. ( Tanulmányok, kiadta Gyulai Pál. Pest, 1870,

II. 372. l. )
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Leányom , leányom ! virágos kertembe

Első raj méhemnek gyönge lépecskéje,

Gyönge lépecskének sárguló viasza,

Sárga viaszának földön futó füstje,

Földön futó füstje s mennybe ható lángja !

A mennyei harang húzatlan szólalék,

A mennyei ajtó nyilatlan megnyilék,

Jaj, az én leányom oda bevezeték !

Románczok vizsgálata tulajdonkép nem tarto

zik jelen tanulmányunk körébe, habár a románcz,

mint feljebb kimutatni igyekeztünk, egytestvér a

balladával; de Julia oly ritka költői becsű, hogy

nem akartuk hallgatással mellőzni .

S még egy románcz, illetőleg románcztöredék

akad elénk , melyrőlszintén nem hallgathatunk :

Szilágyi és Hajmási története . Már Gegő halotta,

de nem jegyezte föl; újabban SZABÓ KÁROLY jutott

nyomába, de csak első felének, melyet közöl is.1

Vége még eddig elő nem került ; Gegő elbeszélé

séből 2 azonban tudjuk, hogy az különbözik attól ,

a mint e történetet a SZENDRŐI NÉVTELEN ennek
3

1

A Koszorú 1864. folyama II. felében . Most egy

második változattal ARANY L. GYULAI P. Népköltési

Gyüjtemény - ében I. 158-161., s terjedelmes jegyzet

556–559 1.

2 GEGŐ ELEK, A moldvai magyar telepekről, Buda,

1838. 30. 1 .

3 TOLDY F., A magyar költészet kézikönyve a mohii
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alapján VÖRÖSMARTY 1 fejezi be . A székely versben

t. i. , midőn a két úrfi a határon karddal készül

osztozni a török császár leányán, ennek esen

gésére Szilágyi nem markola kardot, hanem meg

vallá , hogy neki is van otthon gyűrűse (jegyese ).

A SZENDRŐI NÉVTELEN versében, mint tudjuk, a

házas Hajmási erőszakolja a párviadalt s elesik ;

a császárleány különben is Szilágyit szereti . Úgy

látszik, a két kidolgozás között nincs semmi kap

csolat. A SZENDRŐI NÉVTELEN verse bizonyosan

későbbi a székelynél, de nem tehetjük föl, hogy

ennek alapján készült volna. Egy az, hogy befeje

zése egészen más ; aztán a SZENDRŐI NÉVTELEN

maga mondja, hogy a történetet « egy poétának ő

verseiből» meríti, a minek azt az értelmet kell

adnunk, hogy más nyelvből fordítja , mert nem

igen tehetni föl, hogy azon esetre, ha az magyar

ban már megvan, azaz ha ő azt magyarban

ismeri , újra átcsinálja , még pedig ellenkező

befejezéssel.2 De a fő az , hogy míg a székely töre

dék az igazi népköltészet varázsával hat reánk, a

SZENDRŐI NÉVTELEN versében nincs meg sem a

csi vésztől a jelenkorig, 2. kiadás, Budapest, 1876. I. köt.

45–52. 1.

1 VÖRÖSMARTY 1829-ben írta költeményét. A tárgy leg

újabb feldolgozása a Gyulai Pál-é, Budapesti Szemle, 1881 .

2 L. most e kérdésről : KARDOS ALBERT, Szilágyi s

Hajmási mondája a magyar költészetben, Egy. Philolog.

Közlöny, IX , 1885 , 585. 1 .
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a

népies fölfogás elevensége és naivsága, sem

népnyelv költői zománcza. ERDÉLYI csak idegen

rhythmusa miatt is kirekeszti a népdalok sorá

ból , Toldy pedig szerb dana másolatának hiszi.

Egyetlen előnye a székely vers fölött a megható

tragikai befejezés. Azonban a székely vers is

nagyon krónikás és nincs meg a ballada rezgeteg,

indulatos hangja .

Egyéb románczok fejtegetésétől tartózkodva ,2

szálljunk le most már az erdélyi bérczekről a

Tisza sík virányaira. De pillantsunk még vissza a

regényes tájékra, melytől búcsúzunk.

1 Ne ütközzék meg az olvasó, hogy Szilágyi és

Hajmási történetét a jelen tanulmányban még töredékül

találja említve, jóllehet azon történet midőn e tanul.

mány sajtó alá ment – már egész dalban is nyilvános

ságra jutott (a Koszorú 1865. folyama I. felében , Két

magyar úrfiak czím alatt, közölte F. SZABÓ SÁMUEL).

E tanulmányban, mint ballada-elméleti pályamunkában,

csak oly művekről lehet szó, melyek 1864 végeig jutot

tak nyilvánosságra, mert a pályamunkák beadásának

határideje a nevezett év utolsó napja volt.

Figyeltetésűl álljon itt egy kis románcz- és

regekép -jegyzék. KRIZA Vadrózsái I. kötetében kieme

lendők a 7. , 8. , 11. , 12. , 23. , 80. számúak, a 237. számú

Kövecses víz mellett palántált viola, mely a már fel

jebb többször érintett cserkesz párbeszédhez hasonlít, s

melynek komikus változata s egyszersmind ellentéte a

354. számú faggatózás ; F. SZABÓ SÁMUEL közleményei

között (a Koszorú 1864. folyama I. felében ) a Párja

1
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Regényes tájék ez , de épen nem vídám , s az

ég felhői szomorúan borúlnak föléje. Az egyetlen

Gyurka kivételével, melyet egyébiránt nem is

tekintünk balladának, hanem ballada paródiájá

nak, valamennyi többi példány, melylyel köze

lebb megismerkedtünk, komoly, sőt gyászos irá

nyú, s a melyik szerencsésen végződik is, Molnár

Anna, véres fordulat árán végződik úgy. Ellen

kező például tán Szilágyi és Hajmási történetét

lehetne fölhozni; de ez nincs befejezve, ismeretes

szendrői változatában pedig szintén véres az ára ;

különben nem is soroljuk a balladák közé . E tragi

kai hajlamon kívül még azt a közös vonást tapasz

taljuk székely balladáinkban , hogy bennök kivált

a nők nagyon szerepelnek , s a hőse többnek nő

mint férfi, sőt vannak, melyekben csakis nők for

dulnak elő, mint Budai Ilona, Bodrogi Ferenczné,

s ha románczot is szabad idéznünk, az angyali

Juia. S megjegyzendő, hogy épen az idézett

három , csupa női dalban találkozunk az elbeszélés

népmeseszerű ismétléseivel is. A nők szereplésével

mindenesetre kapcsolatos, hogy balladáink főleg

vesztett gerlicze s à Rab ; GYULAI adalékaiban ( Buda

pesti Szemle, IX. ) Boriska , a Zsivány felesége, a Rab

ifjú panasza , Tamás Rózsi, a cserkesz párbeszéddel még

párhuzamosabb Jó estét édesem, változatilag a már

ERDÉLYI gyűjteményéből ismeretes Kerek udvar, kicsi

ház, Este van , este van, stb .
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a szüle és gyermek közti viszonyt szeretik föltün

tetni, akár a természetes vonzódás képében , mint

Kőmires Kelmenné, a Megétett János, de különösen

Molnár Anna, akár természetlen ellökődésökben ,

mint Homlodi Zsuzsána, Gyöngyvári Katicza ,

Kádár Kata, akár végre mindakettőben egymás

után, mint Budai Ilona s Bodrogi Ferenczné.

Az anyai szeretet hatalmát, a családi érzésmelen

gető varázsát némelyik balladánk oly híven ecse

teli, hogy e tekintetben páratlan. De a hő kedé

lyesség mellett , mely balladánkat a skót és

skandináv dalokhoz közelíti , megvan benne az a

büszke lelkület is, mely viszont a spanyol román

czokkal mutatja rokonabbnak. Barcsainé egy

jajszó nélkül választja magának halála nemét, a

hat évig raboskodott Bodroginé pedig megvetés

sel utasítja vissza leánya késő szívességeit. S mily

férfias erélyt, sőt vitézséget képesek e gyöngéd

nők kifejteni! Anna leüti csábítója fejét, s Kele

menné a kínos halál végperczében úgy erőt bír

venni magán, hogy csak fiát vígasztalja. Ez a fér

fiasság gyakran fajúl keménységgé, sőt kegyetlen

séggé, mint Kádár Kata, Homlodi Zsuzsána any

jában, Bodroginé leányában, de soha sem válik

sem embertelenné, sem ledérré, mint annyi

éjszaki, különösen dán-svéd balladában. Székely

balladáink mind tárgy, mind hangulat, mind elő

adás tekintetében leginkább a skótokhoz hason
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lítanak, s lélektani jelentőségre , merész fordula

tokra, drámai rövidségre nézve a mi skótjaink az

igazi skótokkal kiállják a versenyt.

Versalakjokról kevesebb mondani valónk van .

Mindössze két versnem uralkodik bennök : a tizen

két- s a nyolcztagú sor, közepett mindenik met

szettel . Strófákra nem oszlanak ; s búváraink

eddigi kisérletei, hogy a székely balladákat vers

szakokban mutassák föl, sikeretlenek maradtak.

Azon egy balladában is , hol strófákra találunk, a

Megétett János-ban, a strófa nem a dallam , hanem

csupán a belső műszerkezet következéseül tűnik

elő. Úgy látszik balladáink zenei esése csak egy,

legfeljebb két sorra terjed , s azután újra kezdő

dik. A mint az egyes balladáknál észrevettük, a

rím is ritka bennök ; egyedüli mértékök pedig a

hangsúly. S így a székely balladák is igazolják

ARANY JÁNOS szavát, hogy költészetünk eredeti

leg csak a rhythmus báját ismerte : mérték, rím ,

strófa mind későbbi fejlődmény.

Forduljunk most a kisebb haza relativ gaz

dagsától a nagyobb haza absolut szegénységé

hez — t. i. balladai tekintetben -s egyszersmind

az uraktól a néphez : mert csakugyan, míg szé

kely balladáinkban többnyire az úri rend szere

pel, a szorosabb értelemben magyar hasonnemű

dalok inkább a nép fiait állítják elénk, s azt a

határozott családi hasonlatosságot, melyet az
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erdélyi balladák között észreveszünk, a rajtok

elömlő aristokrata szín tetemesen növeli. De for

duljunk hát most a demokratiához . Ezt, mint már

feljebb érintettük, először is szegénysége külön

bözteti meg az aristokratiától : s nem csak sze

génysége átalában, a mennyiben itt a balladák

száma igen csekély, hanem különösen szegény

legénysége is, a mennyiben még a meglevő bal

ladák, románczok és regeképek is jobbadán a

szegény legények viszontagságaiból merítik tár

gyaikat. A dal elmondja viselt dolgaikat, de leg .

inkább s legszebben rabságukat és szomorú végö

ket. Be kár, hogy Zöld Marczi, Becskereki, Barna

Peti, Angyal Bandi, Zsobri kalandjait egy ROBIN

Hood -féle ballada -fűzérben nem mutathatjuk föl !

Az anyag és hangulat megvolna hozzá ; csak az

a baj, hogy nem bírt alakot ölteni .

Jó formán csak egy , ezen körbeli dalunkról

mondhatjuk, hogy igazán balladai alakot öltött,

s ez a dal tán leg is szebb magyar népballa

dánk . Fehér Anná -t értjük ,1 kinek bátyja lovat

lopott. Hogy bátyját a haláltól megmentse, had

nagy urammal hál ; de hijába áldozza föl becsü

letét, bátyját mégis kivégzik, s bűnhödése kettős

bánat : bátyjaért s becsületeért . A bünhödés már

1 Lásd ERDÉLYI Magyar népdalai és mondái I.

kötetében, 386. sz .
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magában az által is igazolva volna, hogy Anna,

bár dicséretes czélból , erkölcstelen eszközre csá

bíttatja magát; de még erősebben igazolódik az

által , hogy a fogoly maga , kinek megmentése

forog fen, arra inti húgát, ne engedjen a hadnagy

kívánatának. S a mély erkölcsi alapeszmét, hogy

a rossz még jó czélból sem szabad , a legmozgal

masabb, legélénkebb drámai cselekvény érzékíti .

Mennyi gyors színváltozás mindjárt a dal elején :

a tolvaj üldözése, elfogása, jellemző párbeszéde a

hadnagygyal és tömlöczbe vitele. Íme az exposi

tio . Ezután kezdődik Anna szerepe, s itt ismét

csaknem strófánkint más-más kép : a szegény

leány aranyaival indúl bátyját kiváltani; meg. '

jelenik a hadnagy előtt ; ennek nem aranyai kel

lenek, hanem ő maga, s a hatalom brutalitásával

és álnokságával jelenti ki vágyát.

Nem szól arra Fehér Anna,

Csak elmegy a folyosóra ,

Folyosóról a rostélyra,

Hogy akadna a bátyjára.

Mily egyszerű, mégis mily gazdag és hű képe

a szűz lelki tusájának, s mily megható ! De képe

a cselekvény sebes folyásának is . Anna beszél

bátyjával, s ez inti , ne hódoljon a hadnagynak. Most

ismét ugyanazon kép, csakhogy ellenirányban,

gördül végig előttünk :
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Nem szól arra Fehér Anna,

Csak elmegy a folyosóra ,

Folyosóról palotába,

Lefekszik a nyoszolyába.

Látta bátyját s minden áron meg akarja inen

teni ; hallotta szavát is, de nem hallgat reá. A bűn

éjét szörnyű hajnal követi. Ekkor megint két

ellentétes kép közt halad tova a cselekvény : Anna

rémes félelmeivel a hadnagy szerelmes nyugtatá

sai vannak szembe állítva. De a nyugtatások

sikertelenek ; Anna csak hallja a sok lánczzörgést

(a rabot kivezetik) , a sok puskalövést (kivégzik) ,

a sok kardzörgést (visszatérnek ) , s ezen pillanat

ban már a hadnagy is leveti álarczát és szerelem

helyett gúnynyal folytatja nyugtatását :

Csak aludjál, csak nyugodjál,

A bátyádnak vége van már.

A semmivé tett áldozat , kétségbeesése minden

erejét egy iszonyú átokba gyűjtve, tragikai szen

vedése egész nagyságában emelkedik föl előttünk,

s a dalt nem lehetne méltóbbban befejezni.

Ha tömör rövidség és sietősség nem volna a

ballada kelléke , a már tisztán szegénylegényi

Szomorú nótát Barna Péterről szintén a balladák

közé sorolnók . Izgatott hangja, sejtelmes és

1

Közli THALY Kálmán a Régi magyar vitézi éne

kek és elegyes dalok II. kötetę 393. lapján. Hézagosan
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szakgatott előadása, drámai elevensége csakugyan

balladának mutatja, de terjengőssége s ömlen

gései a románcz bélyegét nyomják reá. Barna ·

Péter jó ebéden van « Románné két lányánál»,

ekkor kerekedik utána a vármegye, üldözik, elfog

ják, bezárják, halálra kisérik s kivégzik . A dal

Barna Péter panaszával s búcsújával végződik, s

e panaszban ismét fölmerül azon két sor válto

zata, melylyel a székely balladákban is többször

találkozunk :

Nálunk a halottnak hármat harangoznak,

De Barna Péternek egyet sem kondítnak .

Barna Péter emlékét a fentebbi dalból kivont

töredékek , változatok s egyéb dalok is fentartják

regeképi alakban.1

Általában a szegény legények életét, mulat

ságait, szenvedéseit tárgyazó danák nem egyebek,

mint regeképek . Zöld Marczi, Angyal Bandi,

Zsobri Józsi, Buga Jakab, Czifra Jancsi, Siák

Jancsi, Barna Pista nótái, valamint ama név

és széjjelhányt sorokkal megvan ERDÉLYI gyűjteményé

ben is, az I. kötet 383. száma alatt .

1 Kettő van Thaly Kálmán imént idézett köny

vében , egy az ERDÉLYI- féle gyűjtemény III. kötetében,

278. sz.

2 Lásd ERDÉLYI gyűjteményében , az I. kötet 233,

235. , 236. , 237. , 238. , 239. , 240., 384. 8 a III. kötet 275.,

279. számait.
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telen betyárokéi, kik többen osztoznak ugyan

azon nótákban , nem birnak szert tenni annyi

nyugalomra, hogy románczos elbeszéléssé simúl

nának, sem annyi erőt nem képesek kifejteni,

hogy balladai drámává tömörülnének , a mihez

egyébiránt meg kell vallani erkölcsi és

lélektani tartalmok sincs elegendő .

De nem csak szegénylegényes dalainkról, a

többiről is elmondhatjuk, hogy nem igen kere

kedik balladává, még tiszta románczczá is ritkán,

hanem a regekép félalakulatában marad . E nem

ből azonban sok szép példányt mutathat föl nép

költészetünk. A Megöltek egy szegény legényt

kezdetű, melyről már feljebb volt szó, a bal

ladás képek példányaúl tekinthető; de a románczos

képek számosabbak . A regeképeket az irodalmi

szokás a « néprománcz ) közös neve alá fog .

1 Efféle általános betyárdalok ERDÉLYI gyűjtemé

nyében : Kecskeméti csárdában (I. 241.) , Meg vagyok én

búval rakra ( 1. 242.) , Szépen szól a fülemile (I. 243. ),

Mikor még én kicsiny voltam (I. 245.) , Az alföldön csi

kós vagyok (I. 246. ) , Árva (Arad ?) , Csanád, Borsod,

Heves (I. 247.) , Rongyos csárda, nincs teteje (I. 249.) ,

Édes anyám szült engem a világra (I. 255.) , Lóra, csi

kós, lóra (I. 271.) , Egyszer szombat este (I. 387. ) ,

A merre én járok (III . 274.) , Haragszik rám a maklúri

bíró ( III . 323.) , stb .

2 ERDÉLYI, I. 380.
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lalja. Csakhogy a valóságos románcz, népdalaink

között, majdnem oly ritka , mint a valóságos bal

lada. Ímea feljebb már említettük Szép Ilona ,2

a népmesei Királyfi, ki a kosárkötő leányát veszi

el, a Megkérette anyámat és Nézd meg lányom,

nézd meg jól kezdetű, már -már regeképnekmond

ható refraines két dal 4 mely művek mind a

balladás párbeszéd alakjában jelennek meg s

csak nyugalmas hangjok s részint kifestő, részint

ismétlő terjeszkedésök miatt sorolandók a román

czok közé - s ezzel jóformán kimerítettük nép

1 Ilyen, szebb « néprománczok », melyek azonban

voltakép románczos vagy balladás képek, ERDÉLYI gyűj

teményében : románczos képek : A kert alatt szürke ló

(I. 299. ) , Szapora Margit (I. 393.) , Háromféle szeretőm

volt (I. 396.) , Kinek varrod, rózsám , azt az inget (I. 398.) ,

Csaplárosné, gyujts világot ( II. 139.) , Siroki erdőben

(II. 331.) , Fiam , te sántikálsz (III. 263. ) , Ha betekintsz

a gyandai csárdába (III. 267. ) , Bodó Maris patyolatja

(III. 284.) ; balladás képek : Lám megmondtam , bús

gilicze (I. 107.) s ennek szebb változata a sólyom madár

ról (a Magyar románczok könyvé-ben ), Fölmegyek a

hegyre (I. 388.) , Három árva (I. 399.) , Hallottad - e hirét

Székesfehérvárnak (I. 401.), Meghalok, meghalok ( I. 403. ),

Amott kerekedik egy fekete felhő (II . 260.) , Szegény Biró

Jancsi (III. 277. ) , stb .

ERDÉLYI, I. 375. Népk. Gyüjt. III, 13 l .

3 ERDÉLYI, I. 377 .

4 ERDÉLYI, I. 391 , III . 26 ..

GREGUSS : A balladáról. 10

2
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románczaink tárát. A Pávás leány formára ugyan

románcz volna, de sem költői, sem népies zamata.

Legfeljebb még Oláh Gerő dalát idézhetnők ,2

mely balladásan indúl meg , de románczosan

foly tovább, szinte tovább, mint kellene . Vadásza

ton kezdődik, de főtartalma Oláh Gerő beszél

getése lovával: a ló inti gazdáját, hogy ne özet,

hanem törököt vadászszon, s a vitéz fogadja sza

|| vát. Több rímetlen strófája nagy régiségre mutat.

Nevezetes az által is , hogy a GYULAI közlötte

Boriska : s az Amott kerekedik kezdetű rege

képen kívül 4 az egyetlen népdal, mely a török

világból maradt reánk.

Vegyük most már szemle alá egy -két balla

dánkat.

Szücs Marcsa története , kit féltékeny szere

tője a fonóban megöl, röviden s érzékenyen van

elmondva ; de annál érzéketlenebb, közönséges,

csaknem ledér hangú a Gyuri Bandié, ki « fele

ségét ölte meg szeretőjeért», a miért fölakasztják.

2

1 ERDÉLYI, I. 378.

ERDÉLYI, I. 379. Teljesen kiegészítve közli THALY

Kálmán a Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok

I. kötete 213. lapján.

3 Budapesti Szemle, IX. 282. lap . Népk. Gyüjt . I ,

148. 1 .

4 ERDÉLYI, II . 260.

5 ERDÉLYI, I. 381. Népk. Gyüjt. I, 212., III, 102. 1 ,

• ERDÉLYI, I. 382.
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A Gyere haza édes anyám kezdetű 1 egy gonosz

nő képe, ki mulat, míg férje haldoklik, ki van

terítve és temetik ; három versszaka, csaknem

merő refrainből állva, ezt a fokozatot adja elő,

de a dal mégis inkább álló regeképnek látszik,

mint mozgó balladának. Az anyját eldaraboló

Igacs Ruzsi nótája 2 szörnyű eseményt beszél

igen töredékesen , de a mellett oly mellék rész

letekkel , melyek nem világosítják föl a dolgot 8

csak a mű egységének ártanak . Nincs benne sok

költőiség, s mintha nem is egy , hanem több nóta

töredéke volna együvé csapva. Ha még egyéb

változatai napfényre kerülnek , talán kerek művé

lehet összeállítani.

Két balladát kell még említenünk, mind tár

gyalás, mind külalak tekintetében a székelyekhez

hasonlót.

Az egyik, Szép piros Örzsébet, salgóvidéki

dal.3 Örzsébetet szíve ellenére férjhez erőltetik ;

ő a szegényekhez fordúl, kérjék az istent, vegye

el 6t ; s a német vőlegény csakugyan holt meny

asszonyt visz be anyja házához. E történet leg

szebb mozzanata az, hogy Örzsébet a halál jóté

1

ERDÉLYI, III. 281 .

2 THALY KÁLMÁN, Régi magyar vitézi énekek és

elegyes dalok, II. 389. 1.

3 Közlötte PAP GYULA a Koszori 1865. folyama

II. felében .

10*
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konyságát isteni kegyelemképen áhitja , s távol

van tőle minden öngyilkos szandék. Voltaképi

elbeszélés, a 28 sornyi dalban , mindössze négy

sor ; a többi mind párbeszéd, gyors és számos

színváltozásokkal. A leány anyja kezdi, a fiú anyja

végzi ; közben Örzsébet kétségbeesett előkészü

lete az esküvőre és vészes utazása . Hogy a dal

régi lehet, a rímek többszörös hiánya s két félben

maradt sor gyaníttatja ; de fő becse nem a régi

ség, hanem az érzelem tiszta , erős, plasztikus

nyilatkozása és az igazán balladai hang és folyam .

Nem csekélyobb értékű és szenvedélye

sebb — a másik ballada, mely Sari biróék Katája

szomorú esetét mondja el , a kit elutasított szere

tője boszúból halálig tánczoltat. A legények

követséget indítanak « Sári biró néném » -hez ,

ereszsze leányát közéjök tánczba, 8 a hiú anya

kap a meghiváson :

Eredj, fiam , eredj !

Húzd fel a csizmádat, karmazsin csizmádat ;

Vedd rád selyem ruhád , szép pár selyem ruhád ;

Tegyél az ujjodba tiz pár arany gyűrüt :

Hadd szakajtsa szivét, szeretődnek szivét !

A mint látjuk, rímek nincsenek, melyeket

azonban a kettőző parallelizmus a sorokban hat

hatósan pótol.

2

ERDÉLYI, III. 260 .
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A leány gyöngédségből, hogy elutasított

szeretőjét látása által ne keserítse, vagy rosszat

sejtve — honn akar maradni :

Nem mék, anyám, nem mék, ott van Csomor Dani.

Az anya ismétli fentebbi fölhivását. Most

megváltozik a szín, Csomor Dani forgatja a leány

kát, s ez már alig birja magát.

Eredj, Csomor Dani, hadd menjek ki, hülni ;

Nem fogok elmenni, vissza fogok jönni.

Szép karmazsin csizmám tele aludt vérrel,

Szép pár selyem ruhám testemre tapadva,

Tiz pár arany gyűrüm ujjomba dagadva.

De az ifjú nem ereszti :

Nem mégy már innét el, így kell most meghalni,

Ha enyém nem lettél, hogy másé se legyél.

Testem a testeddel egy sirban nyugodjék,

Lelkem a lelkeddel egy istent imádjon ,

Véred a véremmel egy patakot mosson !

A leány ismétli kérését, a legény ismétli

válaszát, s a táncz járja , ezúttal csakugyan mind

halálig. A haldokló leány szüleit átkozza , hogy

oly sokára hagyták ; a legény pedig a kétségbeesés

hahotájával kiáltja :

Húzd , czigány, éjfélig, éjféltől reggelig ,

Azután mindétig, halálom óráig !

S ezzel vége a balladának. Egy föllobanó

nagy láng, mely rögtön éjbe vész ; a boszú dühének
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kéjpillanata, s utána halál. Mind lélektanilag hű,

mind művészileg nagyszerű befejezés.

E tiszai balladában – valamint feljebb is ,

Barna Péter dalában - ismét találkozunk székely

balladasorokkal . Homlodi Zsuzsána kedvese azt

mondja a hóhérnak :

Testemet testével egy sirba temesd el,

Véremet vérével egy patak mossa el !

Csomor Dani meg így szól :

Tested a testemmel egy sirban nyugodjék ...

Véred a véremmel egy patakot mosson !

E találkozások bizonyítják, hogy a szorosabb

értelemben magyar meg székely balladák között,

bár külön-külön körökben mozognak, megvan az

összekötő kapocs ; a miről bizonyosan még inkább

meggyőződhetnénk, ha több példány állana ren

delkezésünkre összehasonlításúl, mint a mennyit

gyűjtőink eddig a népköltészet aranybányáiból

kiaknáztak.

Versforma tekintetében magyar balladáink s

balladás képeink gazdagabbak a székelyeknél .

A nyolczas és tizenkettes soron kívül, mely külön

ben itt is uralkodik, akadunk még tízes sorokra ,

nyolczasakra hozzávetett három taggal, hato

sokra és négyesekre szintezen háromtagú tolda

lékkal . Rím dolgában nincs különbség köztük, de

strófa dolgában ismét van . Szorosabb értelemben

magyar balladáink rendszerint négysoros strófákra
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oszlanak, míg a székelyek között strófásat csak

egyet találtunk . A magyarok között meg ellen

kezőleg a strófátlan a kivétel . Mindöszse kettő

akad : Szép piros Örzsébet és Sári biróék

Katája. A strófák helyenkint Igacs Ruzsi -ban is

fölbomlanak, a minek egyébiránt a betoldott töre

dékek lesznek az oka, mert a vers összefüggőb,

nagyobb része strófás.

Mindezen fejtegetéseink után azonban ismét

csak azon tényt kell megállapítanunk, hogy nép

balladáink száma csekély. Mi e szegénység oka ?

Úgy hiszük, nem épen maga a költői szegénység,

mint ERDÉLYI főltenni látszik, hanem hogy ebbeli

népköltészeti kincseink nagyobbára elvesztek .

De miért vesztek el ezek, holott szerelmes danáink

ezrei fenmaradtak ? Ez tán onnan magyarázandó,

hogy a szerelmes dana, melyet mindenki dúdol ,

apáról fiúra s még inkább anyáról leányra száll ,

s a legkülönbféle változatokban fentartja magát; a

regedalt ellenben eredetileg külön énekmondók

adták elő , részint családi körökben, mint meg

jelenő s ismét eltávozó vendégek , részint egy

tábori tűztől a másikhoz vándorolva, s természe

tes, hogy az énekesek kihaltával lassan dalaik is

feledésbe mentek, kivált mivel a népköltészeti

termékeket ponyvairodalmunk is csak a múlt szá

zad vége felé kezdte nyomtatásban terjeszteni.

S megjegyzendő, hogy az utóbbi időkben gyűjtésre
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méltatott népdalaink általában azon változatok

szerint kerültek össze, melyben ugyancsak az

utóbbi időkben a folyvást módosító nép ajkán

éltek , s egy -egy régibb danánk, zavartalan eredeti

alakjában, a legnagyobb ritkaság.

Igaz, hogy a hegedősök énekeit a sajtó már a

XVI. században kezdte örökíteni, s igaz, hogy

énekmondóink még a XVII. században is szere

peltek, mint ezt az ezen korból való Végbéli vité

zek éneke utolsó sorai tanúsítják :

A ki ezt hallgatja s vitéz akar lenni,

Az énekmondónak kész legyen pénzt adni ;

de nem kevésbbé igaz, hogy ezen vitézi énekek,

mint általában hegedőseink énekei , melyek nyom .

tatásban fenmaradtak, sem balladáknak, sem nép

daloknak nem tekinthetők. Azok már műkölté

szetünkbe tartoznak , melyhez most átmegyünk.



IX.

A magyar műballadáról.

XVI-dik századbeli hegedűseink megőrzött

énekeitől fogva, melyek nem egyebek verses kró

nikáknál, műköltészetünk a jelen század első

negyedéig balladás dalokat nem mutat. AMADÉ,

FALUDI, SZENTJÓBI, Dayka és Csokonai szerelmes

kis idylljei s az utóbbinak népies életképei szint

oly távol állnak a balladától, mint KISFALUDY

SÁNDOR regéi, melyekben a lyrai elem nincs

összeolvadva az epikaival, hanem a kettő egymás

mellett foglal helyet. Csak miután BÜRGER a né

met műballadát megszólaltatta és SCHILLER S

GOETHE regedalai a közönséget meghódították,

indulnak meg nálunk e nemben a kisérletek

KISFALUDY KÁROLY és KÖLCSEY által.

Műköltészetünk, mely KISFALUDY KÁROLY és

KÖLCSEY előtt a balladát nem ismeri, magában

KÖLCSEY és KISFALUDY KÁROLY korában, KAZINCZY

antik idealismusa által vezetve, a népköltészetet



154 A BALLADÁRÓL.

sem akarja ismerni . De ha akarná sem ismer

hetné, nem kivált népköltészetünk románczos és

balladás maradványait, hiszen népköltészeti gyűj

téseink csak a század közepe felé indultak meg,

a legszebb epikai dalok pedig csakis az utóbbi

évek alatt kerültek napfényre. Természetes

ennélfogva, hogy első műballadáink nem ter

mettek ki a népköltészet földéből, de idegen

földről átültetett csemeték voltak, melyek a mi

éghajlatunk alatt nem is akartak valami szépen

díszleni .

KISFALUDY KÁROLY ugyan «népdalai »-ban ,

népies motivumokat is penget, sőt úgynevezett

néprománczot is sikerül alkotnia (például a Vá

lasztás, vagy a népdalnak mondott Komám asz

szony leányának), lényegileg azonban e népies

hangu művek nem népdalok, s naivságot is csak

annyiban találunk bennök, a mennyiben távolabb

kor emlékei újabb kor előtt mindig naivokúl tűn

nek föl . Kölcsey, népköltészetünknek különben

sem valami nagy kegyelője, a népies hangot meg

sem kisérlette .

Attól pedig, hogy balladás műveiknek bizo

nyos nemzeti színt, magyaros zamatot igyekez

zenek adni, mind a ketten oly messzire voltak ,

hogy még tárgyaikat is csak ritkán merítették a

sajátlag magyar életből . Specifice magyar tárgyú

balladás és románczos műve KISFALUDY-nak mind
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össze négy van, KÖLCSEY-nek csak kettő . ? De

még magyar tárgyú műveiken is megérzik a né

met költészet befolyása, különösen SCHILLER ha

tása, ki a részletes leirást kedveli s jobban tud

lassan, mint gyorsan elbeszélni, maga beszélvén

inkább, nemhogy személyeit beszéltetné. A drá

maibb előadású BÜRGER 8 a tisztább formájú

GOETHE hatását inkább csak a hangulatban , egy

egy részletben , egy -egy emlékezvényben tapasz

taljuk nálok . Így történik, hogy KISFALUDY KÁ

ROLY és KÖLCSEY balladái, a szigorú külalak

mellett is, részint csak költői beszélyek lesznek,

mint SCHILLER hasonnemű költeményei, részint

pedig, ha összetömülnek, különösen KÖLCSEY-nél,

regeképekké finomodnak, minők például a Ked

ves sirja, Rácz nyelvből, a Lány dala, Endymion ,

Vándor, Éji temetés; melyek mind csak egy -egy

képet tárnak elénk, egy -egy mozzanatot tüntet

1

Ha a feljebb említett Komám asszonyt is hozzá

veszszük, öt. A többi négy : Budai harczjuték, Bandi,

a Sastoll, à Bánkódó férj.

2 Dobozi és a Vérmenyegző .

3 GOTTSCHALL (Poetik, ' die Dichtkunst und ihre

Technik) ennélfogva SCHILLER valamennyi költeménye

között nem talál többet egyetlen egy balladánál : Tog

genburgot, s ezt is csak dalolhatósága miatt sorozza a

balladák közé ; habár, szorosan megvizsgálva, ez

egyetlen ballada is inkább románcznak bizonyul,

az
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nek föl, kikapva, okadatolt s összefüggő történet

nélkül . Efféle képek KISFALUDY KÁROLY-ban a

Leánybú, a Választás, a spanyolos Bajnokdíj, a

Szeretők sirja , a Lantos, Tabán, az Álom , a Sas

toll, a Bánkódóférj.

Jellemző egyébiránt, hogy mind KÖLCSEY,

mind KISFALUDY KÁROLY e részben épen nem

schilleresen inkább a regeképbe, mintsem a

költői beszélybe tévednek balladáikkal, a mi

formaérzéköknek becsületére válik, mert a rege

kép mégis rokonabb a balladával, mint a költői

beszély . Kölcsey-nek épen csakis egy olyan köl

teménye van, melyet sem balladának, sem rege

képnek, hanem költői beszélynek kell monda

nunk : a Vérmenyegző, mely mintegy második ,

kiszélesített kiadása Dobozi -nak. KISFALUDY KÁ

ROLY-nál nagyobb számmal találjuk a költői be

szélyeket, minők például : az Ejjeli menyegző,

mely GOETHE Korinthusi ará -jára emlékeztet,

csakhogy alapeszméje nélkül, továbbá az Eprész

lcány, Budai harczjáték, Bandi.

De a költői beszélyben uralkodó előadás mód

jától mégsem képesek megválni ; s az elbeszélés

azon műveikben is, melyeket már balladáknak

nevezhetünk, rendesen elüt ama sebes, töredékes,

hogy úgy mondjuk, kapkodó, mintegy magában

tűnődő, magánbeszédszerű előadástól, mely az

igazi balladát jellemzi . KÖLCSEY ÉS KISFALUDY
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KÁROLY a balladában is kiesnek a balladai hang

ból s epikai kényelemmel ereszkednek ki egy -egy

részletre, festenek egy - egy hangulatot. Csak a

lassú , széles expositióra emlékeztetünk KISFALUDY

Álmatlan királyá-ban, s a hosszas, terjeszkedő

előadásra Magányos sír- jában . S KÖLCSEY Ró

zá -ja , Szép Lenká -ja (Héro és Leander, Romeo

és Julia újabb ismétlete), sőt Remeté-je is, vajjon

nem inkább elbeszélő, mintsem beszéltető, s

nem -e még inkább leiró , mintsem elbeszélő köl.

temények ? A balladai előadást jóformán csak a

különben regeképies Hős, és legtökéletesb alko

tású, bár kissé hosszúra nyújtott balladája, Do

bozi tünteti föl tisztábban . Itt is van ugyan leírás,

de élénk s rövid , a fordulatok gyorsan váltakoz

nak, refraines ismétletek csengenek s jelölik a

cselekvény fontosabb mozzanatait, valóságos drá

mai küzdés foly előttünk, míg végre a halált es

deklő hű nő, 8 utána hős férje diadalmasan

elvész . KISFALUDY KÁROLY balladái között legtisz

tább alakú s legtömöttebb Zuárd, a véres leány

szöktető ; legszenvedélyesebb, elevenebb s válto.

zatosb a Karácsony éj, csakhogy cselekvénye nem

eléggé egy ; legegyszerűbb a már regeképes Jöve

vény. Ime, mily kevés igazi ballada, s még ez

sem igazán balladai. Helyesen mondja KEMÉNY,

1 Vörösmarty emlékezetében ( Budapesti Szemle, XIX.)

Tanúlmányok, II, 376.
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hogy Kölcsey balladái jobbára csak kecses alakú

románczok (illetőleg regeképek) s költeményei

között legfeljebb öt ballada található . De többet

Kisfaludy Károlyban sem igen találunk .

A mi két költőnk balladáinak hangulatát

illeti, az kivétel nélkül gyászos. És Kölcsey -nek

nem csak balladái, hanem kisebb elbeszélő költe

ményei általában mind sötétek , borúsak ; némi

derű csak Endymion fölé mosolyog, de az is csak

az elégia derűje . KISFALUDY szívesebben tréfál,

s beszélyei , regeképei többször, a mint mondani

szokás, «jól végződnek » (így az Eprész leány,

Budai harczjáték, Leánybú, Választás, Bandi,

Bajnokdíj, Tabán , az Álom, a Sastoll) , a balla

dák azonban nála is mindenkor szomorújátékok.

Ha már KÖLCSEY & KISFALUDY KÁROLY versei

közt kevés igazi balladát találunk, szólhatunk- e

Czuczorról , ki e tekintetben még szegényebb ?

Czuczort nem csak uralkodó vidor hangulata,

hanem magyarossága is nagyon megkülönbözteti

ama kettőtől. Az ő tárgyai, alakjai kizárólag ma

gyarok, még Remete Pétert is magyar monda kö

zepévé teszi ; a légkör, melyben hősei mozognak,

a tárgyalás, a szófüzés, már mind a mienk, mind

magyar. Csak az Aradi gyülést, Botond - ot s a

töredék Hunyad -ot jutassuk eszünkbe. S a népies

hangot is -- bár olykor nem elég fesztelen és

keresetlen de mennyivel jobban eltalálja, mint
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KISFALUDY KÁROLY. Csak jussanak eszünkbe köl

tői beszélyei, különösen Cifra Lacsi és Tómalom ,

meg azok a számos és kedves életképei : Kötődés,

Megcsalt bizalom , Alföldi legény, Kósza Pista ,

Szeretőhöz menetel,Gémes kút, Ádám gazda, Éji

találkozó, a Megcsalt leány, a Jegyesek, a Szere

lem sántája, Vén ember, ifjú leáng, Elpártolt

leány, Pistika s a naivsága által oly kitünő Falusi

kis leány Pesten.

Balladáknak czímezett költeményei szintén

magyar jelleműek , csakhogy nagyobbára nem

balladák, s többnyire nem is románczok. Czuczor

nem annyira történeteket beszél , mint inkább

képeket fest. Kont- ban például nem történik

semmi, csak Kont hangulata van festve. Hunyad

és neje ismét csak több kép, Cid -formásan rajzolva,

de semmi történet. Kinizsi, szintén minden mese

nélkül, csak jellemrajz képekben . A legszebb ének

újra kép, nehány felköszöntéssel. Hunyad már

balladásabb természetű , a refrain lidércztüze is

föl- föllobog benne, de voltaképi elbeszélés, össze

függő történet, különösen pedig haladás , drámai

mozgalom itt sincs ; külön-külön képek sorolvák

egymás mellé ; úgy, hogy ezt a művet is legfeljebb

románcznak mondhatjuk. Tehát csak kettőről

lehet szó : az egyik Szondi, a másik Karád és

Zemir. Mind a kettőben van balladai mozgalom ,

haladás ; de mind a kettő szélesen is, epikailag
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van tárgyalva, s ezért inkább költői beszély, mint

sem ballada. Czuczor balladáknak nevezett köl

teményei, között mindamellett csak ez a kettő

közelíti meg inkább a ballada fogalmát s csak is

ez a kettő végződik véres fordulattal; de KÖLCSEY

és KISFALUDY KÁROLY balladáihoz hasonlítva ,

egyikben sem találjuk az egyéni feltüntetés, az

érzelem és indulat azon erejét, mely Kölcsey-ben

s KISFALUDY KÁROLY-ban megvan, sem a szerke

zet azon kerekdedségét, melyre ama két költő

legalább törekszik. Szóval, Czuczor balladáiban,

sajátos magyar zamata és szelleme által külön

bözik KISFALUDY KÁROLY ÁS KÖLCSEY balladáitól;

de más tekintetben túl nem szárnyalja őket, sőt

mögöttük marad.

Művészibb, mint KISFALUDY KÁROLY, változa

tosb hangulatú, mint KÖLCSEY, mélyebb kedélyű,

mint Czuczor, magyarabb az előbbi kettőnél ,

eredetibb, hatalmasabb és költőibb mind a há

romnál : VÖRÖSMARTY oly balladákat alkotott,

melyeknél már hosszasabban megállapodhatunk.

A népballadák után először is VÖRÖSMARTY balla

dái érdemlik a kritika kiválóbb figyelmét, mert

bennök egyesül a regélés bensőbben mind a lyra

olvasztó erejével, mind a nemzeti színnel és hang.

gal. VÖRÖSMARTY tárgy és lelkület tekintetében

egyaránt magyar s a balladai formát is szigorúan

megtartja.
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Mind a mellett az ő rövidebb elbeszélő költe

ményei között is vajmi kevés az igazi ballada.

Majd csak egyes képeket rajzol, mint a Hős sírjá

ban a temetés, a Hontalan - ban a honveszett, az

Árvízi hajós-ban a mentő férfi, a Túlvilági kép

ben a lázas álom s édes ébredés, a Szegény, asz

szony könyvé-ben az özvegyi s anyai elhagyottság

és nélkülöző adakozás megható képét ; majd a

költői beszély tágasabb keretében mozog kényel

mesen, bár gyakran balladás versszakok zenéje

mellett, így kivált későbbi műveiben, mint az Ösz

bajnok, Szép Ilonka , Kemény Simon, a Hű lovag,

a Katona, Csík Ferke. S valamint e későbbi mű

vek hosszabbka beszélyekké nyúlnak , úgy viszont

elsőbb kisérletei o nemben rendszerint román

czokká s regeképekké jegednek, mint Zotmund,

mely mintegy Buvár Kund első kiadása, Csák,

e spanyolos éjjeli kép, Túri nöje, a hűtlenség ro

máncza, Toldi , Toldi Csepelben . Voltaképi balla

dáit rövidebb beszélyek előzik meg, hosszabbak

követik .

A mi e beszélyek és beszélykék alaphangját

illeti, az jobbadán komoly, sőt komor. Egészen

derült színű csak egy van köztük, a Katona czí

met viselő kedves idyll. Szerencsés kimenetelű

csak három : Toldi Csepelben , Zotmund és az

Ösz bajnok, mely utóbbiToldi vég győzelmét be

széli el .

GREGUSS : A balladáról. 11



162 A BALLADÁRÓL.

E komor alaphang uralkodik a voltaképi bal

ladákban is, sőt itt már tragikaivá, gyászossá is

lesz, kivéve tán Burár Kund -ot, mely azonban

szintén komoly, csaknem fenséges, - egyébiránt

pedig inkább csak külalakra, nem cselekvényre

nézve ballada. Cselekvény tulajdonkép nincs is

benne, az egész inkább képe, mintsem folyama

bizonyos eseménynek : Kund eltünteti az ellen

séget s maga is eltűnik. Hanem az éjjel, melyben

Kund működik és elvész , még ragyogó nappal

azon homályokhoz képest, melyekben a többi

regedal eseményei folynak. Mily kisérteties kép

az Éjféli ház, hol a hűtlen ifjú halva találja ked

vesét s hozzá temetkezik ; vagy a Hű szerető, az

előbbinek mintegy mellékképe , hol szintén a ked

ves holttestét látjuk, csakhogy a férfi kétségbeesve

elrohan mellőle. S mily rémes világítású lakoda

lom zajong az Özvegy -ben. Mily lesujtó, bármég

is kibékítő a hármas halál a Rabló -ban . Mily

fenséges tragikum, egyszersmind azonban leg

szebb megtisztulás, a legmélyebbtől a legmaga- .

sabbhoz, a honáruló önzéstől a szent honszere

tethez, az átoktól az áldáshoz, a világi rom

lottságtól az istenhez emelkedés Salamon -ban ,

VÖRÖSMARTY ezen legszebb regedalában !

De imé itt is románczos az előadás, és az egész

cselekvény úgyszólván csak Salamon lelkében

megy végbe , valami látható összeütközés nincs,
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külső katastrófák , fordulatok sem nem siettetik,

sem nem tartóztatják a fejlődést. Szóval, Vörös

MARTY itt is, mint hosszabb s rövidebb elbeszélő

műveiben egyaránt, átengedi magát a körülmé

nyes, részletes rajzolásnak, kényelmes elbeszélés

nek , a mi nem egyez ama sebes, lüktető , szinte

görcsös menettel, melyet mind az éjszaki balla

dában, mind saját népballadáinkban is tapasz

talunk .

Legballadaibb még VÖRÖSMARTY a Szendrei

Névtelen nyomán írta Szilágyi és Hajmási-ban ,

ezen első , s ha szigorúan a balladai szerkezetre

nézünk, egyetlen balladájában . Itt van drámai

mozgás és előadás, a mit a többiben nem talá

lunk.

Ez annyiban is eltér VÖRÖSMARTY egyéb bal

ladáitól , hogy «jól végződik ; ) e jól végződés

azonban szintén tragikai, legalább Hajmásira

nézve, a ki « eldől véresen » s tulajdonkép a bal

lada hőse .

De nincsenek-e VÖRÖSMARTY-nak víg balladái

is ? Ha Petiké -t vagy Mák Bandi-t nem számít

juk is a balladák közé ; de ott van Laboda kedve

és Gábor diák. Nem balladák- e ezek ? s nem vi

gak -e ?

Nem balladák ; de nem is oly víg művek, mint

első pillanatra látszanak . Laboda kedve komikus

volna, de a bánat komikuma. Laboda italnak

11 *
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adta magát, mert szeretője megcsalta. Nem széles

víg kedvében, hanem

széles bús kedvében

Megy Laboda s tántorog mentében.

Tehát nem afféle vidor és pajzán gúnyos életkép ,

mint Petike vagy Mák Bandi, hanem humoros,

és olyan, hogy az embernek szinte jobban esnék

sírnia, mint nevetnie rajta .

Gábor diák már vidorabb , s tárgyalása , szer

kezete közeledik a balladához. De vidorságának

napsugara szintén megtörik a bánatos köny

prizmájában s humoros szivárványnyá foszlik .

Balladai szerkezete s tárgyalása még nem teszi

balladává, csak balladás alakú életképpé . Volta

kép meséje sincs ; egy nagyon mindennapi eset

van , három külön képben, néhány élénk vonás

sal szemünk elé rajzolva. Gábor diák az érzelem

tengerét sem kavarja, zavarja föl fenékig , csak

felszinét bodrozza , gyöngéden , tréfásan . De a

tréfa nem hat le a kedély legmélyére ; játszik,

mint a gyermek , ki ugyan, ha most nevet is, ha

mar elsírja magát, de szivében azért semmi meg

hasonlás. Az igazi mély érzés nem érti a tréfát,

nem képes játszani ; a szív legmagasb értel

mében vagy boldog kimondhatatlanul, vagy

oda van menthetetlenül. Ime egyik oka annak ,

hogy a ballada, mely az érzelmi tenger fenekéről
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buvárolja föl legszebb gyöngyeit, nem szokott

vidor hangú lenni . A vidorságban sincs érzelmi

mélység, de igenis a melancholiában . Innen az a

mélabús vonás, mely a balladát az alagya roko

nává teszi.

VÖRÖSMARTY után GARAY-ról kell szólanunk .

Belső érték , tartalmasság, alakító erő tekinteté

ben ugyan messze VÖRÖSMARTY mögött marad,

a balladát azonban csekélyebb költői tehetségé

vel is előbbre vitte . Nincs egyetlen költőnk sem,

ki annyi balladás verset írt volna, mint GARAY ;

nincs egy sem, ki a magyar történet és hősmonda

világából annyi eseményt, annyi alakot ültetett

volna át a kisebb elbeszélés, vagy elbeszélő dal

költői kertjébe, ki a nemzet főembereinek emlé

két mint ezt Árpád-ok czímű beszélygyúj

teménye, Szent László és a töredékül maradt

Hetumogerek bizonyítják – oly hézagtalan teljes

ségben s krónikás lelkiismeretességgel iparkodott

volna hosszabb -rövidebb énekekben az utókorra

szállítani. Száz meg száz magyar tárgyú és színű

regéje mellett azonban nagy számmaltalálkozunk

még nála is olyanokkal, melyekben a nemzeti és

helyi szín hiányzik, melyek, mivel akárhová ille

nének, általában színetlenek . Ilyenek , hogy csak

a javából említsünk egy-kettőt : a Sír, az Elásott

lant, a Legszebb hölgy (habár itt magyar királyfi

szerepel), a Troubadour, az Apród, stb .
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Azon tárgybeli gyarapodáson kívül, melyet

regedalos költészetünk GARAY -nak köszönhet, meg

kell még említenünk azt a kettős alaki gyarapo

dást, mely hasonlag tőle származik . Kettős alaki

gyarapodást mondunk. Az egyik bizonyos kedé

lyes vonás, az érzelem bizonyos lágysága, melyet

GARAY honosított meg költészetünkben, s mely

által dalai magok is minden körben oly hamar

meghonosodtak : ez a belső alaki gyarapodás.

A másik a külalakra vonatkozik s a Nibelung.

strófából kiolvasztott német versidom átültetése .

GARAY legszebb s legnépszerűbb balladás költe

ményeinek nagyobb része ezen versidomban van

írva, így például Báthory Erzsébet, Zrínyi Ilona,

Hunyad karja, Mátyás temploma, Mátyás király

Gömörben, a Győri vaskakas, Királyi kaland,

Toldi esküje, Boszucsók, Hunyadi László, stb.;

sőt meg van kisértve, szintén a német minta

nyomán, e versidom jambus-lábainak váltogatása

anapæstekkel, például az Ejjeli temetés-bens

egyéb dalokban .

A német költők, különösen pedig UHLAND ta

nulmányából magyarázhatni nagyszámú balladás

regeképeit is, melyek, voltaképi cselekvény nél

kül, csak egy- egy képet tárnak föl, a lyrai érzés

alapján, egy-egy sóhajtól vagy egy- egy tanulságos

mondástól kisérve . Csak az Emelka, a skót után

zatú Két holló, Emma, a Sír, a Szeretők, a Pász
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tor, a Két dalnok, a Hetyke huszárok, Vilma , Há

rom legény, Két árva czíműekre figyelmeztetünk .

S valamint UHLAND a Sängert, úgy GARAY a dal

nokot szereti tekintély, jótevő, sőt vértanúkép

minél gyakrabban előtérbe állítani, mire bizony

ságok : a Dalnok határa, Három ének, az Elásott

lant, a Dal bája, a Költő avattatása, a már fel .

jebb idéztük Troubadour, a Politika és poézis,

mely Uhland Deutsche Poesie - jára emlékeztet, stb .

Találkozunk másnemű emlékezvényekkel is,

de a melyek szintén rendszerint a német költé

szetre, kivált pedig Uhlandéra mutatnak vissza,

olykor nem csak az elbeszélés módja, nem csak

az érzelmi árnyéklat és hangulat, hanem a tárgy

rokonsága által is. Így emlékeztet például a Ro

máncz a királyfiról GOETHE Halászára, s a Fehér

ruha Uhland Ständchen -jére, mely Baza fordítá

sában nekünk is meg van . A németen kívül egyéb

minták nem igen vonzották őt, s románczos elbe

szélése, az Utolsó lövés, melynek szerb népdal az

alapja , csaknem egyetlen kivétel.

És igy GARAYt - bármily paradoxonnak lás

sék is ez Garay- t, Kont és az Árpádok dicsőitő

jét, a magyar hazafiságnak oly ihlett dalnokát, e

legmagyarabb lelkű költőnket, mind tanulmá

1 BAJZA szintén lefordította a Szerencsétlen lövés

czím alatt.
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nyainál, mind kedélye alaphangjánál, mind elő

adása színezeténél s modoránál fogva méltán

legnémetebb költőnknek is mondhatjuk – ter

mészetesen oly értelemben , melybe semmi ellen

szeny nem vegyül.

Kérdezzük már most, mennyiben felelnek

meg GARAY balladaszerű költeményei a ballada

eddig megállapítottuk fogalmának ? vagy meny

nyiben térnek el tőle s hajlanak más műalakok

hoz ? GARAY-ban a lágy érzéssel az elmének bi

zonyos higgadtsága, józansága párosul, mely nem

igen alkalmas arra , hogy a ballada nyugtalan ,

gyors és ugrándozó előadását eltalálja ; inkább

egyez a nyugalmas, lassúbb, sorszerű elbeszélés

sel . Nem csoda tehát, ha GARAY balladás versei

ben nincs meg a ballada izgatag, reszketeg hangja ,

s ezt a hiányt bizonyos páthosz igyekszik pótolni,

melyben van ugyan melegség, sőt olykor erősebb

szenvedély is , de a mely gyakran szónoki bubo

rékká gyengül. Természetes továbbá, hogy részle

tező s elmondó hajlamánál fogva GARAY bővebben

ki szereti festeni fölvett tárgyait s a kényelmes

epikai előadásba téved . Innen az, hogy elbeszélő

dalai, ha rövidebbek , egyszerű képekké s román

czokká, ha hosszabbak, költői beszélyekké ala

kulnak, s voltaképi balladája aránylag még ke

vesebb van, mint elődeinek .

Jellemző, hogy GARAY balladás verseiben a
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ballada egyik legjellemzőbb ékessége, a refrain ,

nem szerepel . A refrain hivatása az egy mástól

távol szétvetett részeket perczenetről perczenetre

összefoglalni, laza egybefüggésöket erősíteni, a

szakadozott egészben az egységet fentartani s a

cselekvény gyors haladása és különböző válto

zatai közben az uralkodó alaphangot meg -meg

rezgetni. A refrain mintegy fonal, melyre az

esemény gyöngyszemei fölfűzvék, nehogy szét

hulljanak. GARAY -nak nincs szüksége ily fonalra.

Ő nem hagy hézagokat az elbeszélt események

között, nem ugor át egyes részleteket, nem bontja

össze a rendes egymásutánt, nem nyúl előre meg

hátra, hanem szépen az elején kezdve s a végén

végezve, kapkodás nélkül , sorban, szakadatlanul

mondja el a dolgot. S ebben is hasonlít UHLAND

hoz, ki a refrainnek szintén nem barátja, s ha

sonlít általában a német költőkhöz, kik ritkán

élnek vele ; sőt hasonlít magyar elődeihez és

kortársaihoz is, kik magok sem igen használják,

előttük is, mint tudjuk, leginkább német minták

lebegvén . Azonban természetes, hogy GARAY -nál,

ki legtöbb balladafélét írt, e hiány a legföltűnőbb.

Hogy a népballadáinkban oly sűrűn előfor

duló hathatós szó- és mondat- ismétletek GARAY

nál 8 általában ekkori műballadászatunkban

szintén a ritkaságok közé tartoznak, azon nem

fogunk csodálkozni, ha meggondoljuk, hogy nép
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költészetünk a magyar műballadára GARAY idejéig

s még utána is jó darabig semmi hatással sem volt .

GARAY voltaképi balladáinak csekély száma

költői egyéniségéből könnyen magyarázható ;

valamint az is, hogy e voltaképi balladákat is

bizonyos epikai bőség és folyamatosság, tehát —

ha szabad úgy mondanunk — bizonyos balla

dátlanság jellemzi. Ez az epikai bélyeg rajta van

leghíresebb balladáján is : Kont-on, mely egyéb

iránt nagy népszerűségét, szintúgy mint Vörös

MARTY Szózat-a, nem köszönheti műbecsének,

hanem a művészettől idegen, politikai találkozá

soknak. Kont, GARAY egyéb elbeszélő dalaihoz

képest, elég gyors menetű s a szenvedély is elég

erélyesen nyilatkozik benne ; cselekvény tekin

tetében mind a mellett szegény, inkább képet,

mintsem haladó történetet tüntet elő, s általában

egész mozgalma s minden párbeszédei inkább

szónokiasak, mintseti drámaiak. S jóformán ezt

kell mondanunk minden kitűnőbb balladájáról,

Hunyadi László -ról, Csanád -ról, Kont fegyver

nöké- ről, a Boszúcsók ról, Haszán -ról, a Zsarnok

halálá -ról (az Árpádok-ban) , stb. Terjengősek,

románcz- vagy beszélyszerűek, inkább az ese

ményt, mintsem az esemény szívbeli hatását ki

emelők, inkább dalos regék, mintsem regedalok,

szóval erősen epikai színezetüek.

A mi a tárgyak jellemét illeti, ez — azon mű
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veiben, melyeket csakugyan balladáknak mond

hatunk – mindenkor komoly, sőt rendszerint

gyászos és véres, tán az egyetlen Haszán kivéte

lével, mely «jól végződik » , bár az expositio hangja

itt is tragikumot gyaníttat, s a török vitéz meg

fordulása igazán csoda, mert lélektani indok

nem rejlik alatta , s így a szerencsés kifejlés való

ságos hiba .

BAJZA – kit idő rendje szerint Garay előtt

kellett volna említenünk — ennek némileg ellen

téte . Nála semmi hosszas elbeszélés ; egy pár

általános vonással érinti a történteket , aztán

vagy személyeit beszélteti -- néha ugyan hossza

san, mint a különben legballadásabb Kék par

tok-ban vagy pedig, leggyakrabban, az ese

mény utolsó képét vagy vég hatását adja elő ,

önti ki panaszban, minek folytán rendszerint

KÖLCSEY -féle regeképei kerekednek, még pedig, a

Zarándok kivételével , egytől egyig gyászosak :

a Dalnok, a Bajnok nője, az Apácza, Ilonka, a

Visszatért, Lenke dala s a Gyászoló. Van egy

hasonlag gyászos költői beszélye is, Szép Jolánka ,

mely azonban szintén bizonyítja , hogy a költő

jobban tud érzelmeket, illetőleg gondolatokat,

mintsem eseményeket csoportosítani, inkább öm

leng s elmélkedik, mintsem elbeszél .

Így tapasztaljuk műballadánk első korszaká

ban egyfelől a lyrai, másfelől az epikai elem túl
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nyomóságát, mely két elem át nem hatván egy

mást teljesen és egyformán , hanem egyik a másik

fölött uralkodván, egyik a másikat elnyomván,

az igazi ballada meg nem teremhet s helyette

majd románczos képek, majd rövidebb-hosszabb

költői beszélyek keletkeznek, melyek csak kül

alakjok , versszakaik könnyedsége által emlékez

tetnek a balladára. Ily balladás alakú költői be

szélyeknek tekintendők PAPP ENDRÉ -nek a Kis

faludy- Társaságnál 1838 és 1839-ben jutalomban

részesült Bélá -ja és Gézá-ja, valamint Nagy

IMRÉ-nek 1840-ben szintén jutalmazott Árpád-ja,

melyektől ugyancsak a Kisfaludy- Társaság által

költői beszélyképen jutalmazott SzILÁGYI ISTVÁN

féle Csák és királyleány, az előadás módjára s

hangjára nézve, épen nem különbözik. A bírálók

ezt balladásnak is mondották ; ha pedig ballada

gyanánt kerül eléjök , hihetőleg beszélyesnek

mondják.

A Kisfaludy-Társaság hivatalos jelentése az

1838-diki ballada -pályázatról' igazolja azon fen

tebbi állításunkat, hogy műballadánk eleinte

majd a lyrába, majd az époszba tévedt. Akkor

11 munka pályázott, s a bírálók valamennyiről

megjegyzik , hogy « balladai szabatosság és sebes

menetel helyett többnyire vagy lyrai ömledezé

1

A Kisfaludy - Társaság Évlapjai. I. 24. 1 .
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sek, vagy bő, terjengő festések » vannak bennök ;

s Papp Endre Bélá -ja mint közöttük «legtömöt

tebb, sebesb, velősb, nyelvre legszabatosb, for

mára legtisztább». nyerte el a jutalmat.

Sa ballada e két elemének össze nem olvadása,

különválása tart ARANY-ig. Epikai elemét képvise

lik még, hogy csak nehány főbbet említsünk

Eötvös, ERDÉLYI, SÁROSY, TOMPA, lyrai elemét leg

inkább PETŐFI, ki tán megalkotja az igazi magyar

műballadát, ha tudott volna elbeszélni. De a mily

mester PETŐFI a lyrai festésben , oly kontár az

elbeszélésben . Majd prózai sorban mondja el a

dolgot, majd lényegtelen, fölösleges mozzanato

kat emel ki szeszélyesen, majd epigrammás ellen

tételek között halad előre, majd okoskodásokkal.

hidalja át a hézagokat, vagy érzelmei kiöntésével .

Még szerencse, ha személyeit koczczantja össze

egymással s vitatkozva mozdítja tovább a törté

netet. Csoda- e tehát, ha nem csak oly műve,

melyet csakugyan balladának lehet mondani,

mint például Hunyadi László, hanem hosszabb

elbeszélő versei is , például Salgó, Tündérálom ,

Szécsi Mária János vitéz -ről nem is szólva

csupán lyrai részleteik által tűnnek ki ? Az Utolsó

alamizsna is, románczos külseje ellenére, tisztán

lyrai kifakadás. Kisebb románczos képei részint

epigrammások, a mi szintén lyrai alapra mutat,

így Orbán , a Négyökrös szekér, a Tintás üveg,
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Ambrus gazda , Pál mester , részint valami indu

latos érzelem kipattanásai, egy - egy életkép álar

czában , mint : A csaplárné ' a betyárt szerette,

Megy a juhász szamáron, stb. Legszebb román

czos képe tán a Falu végén kurta kocsma. '

A refraint BÉRANGER -től tanulta s epigrammás

románczaiban, de még inkább tiszta lyrai dalai

ban szép hatással használja. Működése a BÉRAN

GER- 8 HEINE-tisztelet fényszakába esett, s az

utóbbitól is ellesett egyet mást, különösen a sze

szélyes , sőt bohókás ellentételezést. SHELLEYT

jobban tudta szeretni, mint utánozni.

Ha visszapillantunk a magyar műballadának

ARANY- ig történt fejlődésére, úgy találjuk, hogy

KÖLCSEY KISFALUDY KÁROLY - első költőink ,

kiktől formaszerű balladáink vannak német

példányok után indultak, magok e német példá

nyok pedig nagyobb részt Macpherson Ossián - ja

és Percy balladagyűjteménye, kisekbrészt a HER

DER-féle Cid-románczok hatása alatt keletkeztek.

Így honosult meg műköltészetünkben is inkább

az éjszaki, mint a déli regedal ; s ' a román köl

tészet befolyásáról reá legfeljebb egy -két spanyo .

los románcz tanúskodik .

VÖRÖSMARTY megnemzetiesítette költészetün

ket, tehát a balladát is, és utána nincs többé va

lamirevaló költő, kin a nemzeti bélyeg határozot

tan fölismerhető nem volna. De az utánzás még
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azért nem szűnt meg, csakhogy nemzeti alakba

olvadt. Valamint KÖLCSEY- n és KISFALUDY KÁ

ROLY- On BÜRGER , SCHILLER, GOETHE hatása látszik ,

úgy látjuk, még VÖRÖSMARTY után is, az annyira

nemzeti GARAY -ban UHLAND, az annyira népies

PETŐFI-ben HEINE hatását.

A tőzsgyökeres magyar népi elemet önállóan ,

teljes erejében és bájában, csak ARANY tűntette

föl a balladában, habár az idegen befolyás nyoma,

nevezetesen a skót-angol népköltészet hatása

nála is mutatkozik, de csak mint egy - egy vonás,

beolvadva saját hatalmas egyéniségébe. Ő állott

igazán a népköltészet, még pedig a magyar nép

költészet alapjára, ő fejtette ki műalkotásait a

népeszmélet naivságából, ő állította helyre a meg

szakadt kapcsolatot mű. meg népköltészet között,

és ő lett a magyar műballada igazi megalkotója

az által, hogy azt a maga természetes földjén a

maga eredeti magvából nevelte föl, s idegen olt

ványokkal csak nemesítette, míg az ő koráig az

egész növény csak átültetett idegen termény volt.

És ha hogy a ballada, különösen a magyar bal

lada elméletét meg akarjuk állapítani, ezt köny

nyebben megtehetnők csakis ARANY balladái alap

ján, mint összes többi műköltészetünk segélyével,

de ARANY balladái nélkül . Azért hát ezekkel tüze

tesebben kell foglalkoznunk.



X.

Arany balladájáról.

Arany műveiből nem csak a ballada, hanem

egy egész költészeti nem elméletét is össze lehetne

állítani . A nagy epopėján 8 a prózai műalakokon

kívül nincs az elbeszélő költészetnek faja, mely

ből ARANY remek példányokat nem nyujtana.

Époszok, hosszabb, rövidebb s legrövidebb költői

beszélyek, hősi, regényes, népies, legendás, nép

regés, népmondás jelmezűek, példázatok, alle

goriák, mesék, életképek a felfogás és szerkezet,

a hang és vers kifogyhatatlanul gazdag változa

taiban tárulnak elénk. De most csak balladáit

vizsgáljuk.

Egy finom ízlésű írónk ? ARANY-ról úgy nyi

latkozik, hogy ő : « a ballada jelentését megvál

toztatta ; nála az epiko -lyrai jellemet vett föl; a

· SZÉKELY József, a Magyar balladák könyve elő

szavában.
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népdalt és népmondát kerítette hatalmába, s oly

drámai folyamattal gazdagította, mely a magyar

szellem alkotási erejét és képzelete kellemeit a

leggyönyörűbb idomokban szemlélteti. Az ő ver

selésében érezzük, miben álljon a forma kecse

és szépsége, mire valók az ismétlő zárszók és

zársorok, melyek epikai emelkedésének lyrai jel

lemet adnak, mennyi értékű a drámai érzés és

kifejezés a plasztikai alkotásra nézve ... Nem

egy költőnknél találjuk ugyanezen irányt, népies

séget és drámai élénkséget, de vagy a forma

gyöngébb, vagy a hang kevésbbé megható ».

E velős jellemzésnek ezúttal csak azon mon

data ellen tiltakozunk, hogy ARANY a ballada

jelentését megváltoztatta. Ez kelletinél többet is ,

kevesebbet is mond, a mint veszszük, s ennél

fogva nem talál : többet mond a balladára nézve

általában, mert annak már ARANY előtt is epiko

lyrai jelleme volt ; s kevesebbet mond különösen

a magyar műballadára nézve, mert erről bátran

állíthatni , hogy ARANY nem csak jelentését vál

toztatta meg, hanem igazán ő alkotta meg.

Hogy pedig műköltészetünkbe épen ő hozta

be az igazi balladát, oka az, hogy senki nála mé

lyebben nem tanulta népköltészetünket. Új, fé

nyes bizonyság arra , hogy a műköltészet életre

valóan csak a népköltészet alapján gyarapul,

de bizonyság arra is , hogy az igazi ballada

GREGUSS : A balladáról. 12
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minden nép- és műköltészetben, a hol kifejlődik,

ugyanaz .

S ARANY balladái mint már feljebb érin

tettük - nem csupán a magyar népköltészet, ha

nem különösen az éjszaki népballadák tanulmá

nyára is utalnak . De a skót és általában éjszaki

népballadától nem kölcsönöz eredeti műveibe sem

tárgyat, sem modort ; 1 tárgyait a magyar életből,

magyar történetből meríti s teljesen magyar szel

lemben , magyar modorban tárgyalja ; s ha mégis

azt mondjuk, hogy balladáin a skót-angol nép

költészet hatása is megismerszik , ezt főleg a vilá

gítás miatt mondjuk, melyben képeit feltünteti.

Arany szereti a félhomályt, azt a lobogós lángu,

csapkodó világítást, mely az éjszaki balladát jel

lemzi , holott a magyar-székely balladában a vilá

gítás határozottabb, egyfélébb, s nem is mutat

egy a mást oly kiemelő ellentétes párhuzamokat,

mint például Szondi két apródjá -ban egyfelől a

két fiu szent fájdalma s haragja, másfelől a török

szolga állati derültsége, vagy V. László -ban egy

felől a szökő rabok, másfelől az álmatlan ki

rály, stb .

Népballadánknak általában véve, bár boron

gós, de nappali, ARANY balladájának éjjeli vilá

1 Egyetlen kivétel a Walesi bárdok, s voltakép ez

sem az.
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gítása van. S ezzel a, hogy úgy mondjuk, meg

hasonlott világítással kapcsolatos afféle képek

kedvelése, melyek szintén meghasonlást, a lélek

meghasonlását s a halál életre kelését ábrázolják,

az őrjöngést s a kisérteties elemet, mi az éjszaki

balladában és Arany-nál honos (Ágnes asszony,

Árva fiú, Bor vitéz ), de a magyar-székely balla

dában ismeretlen . Legfeljebb Sári bíróék Katája

halálos tánczát lehetne fölhozni oly példaként,

mely közeledik az őrjöngéshez, sőt kisértetiesség

hez, de csak közeledik hozzá, nem az. Kádár Kata

megszólal ugyan sírjából, de nem kisért.

E különbségeket azonban annál több hasonló

ság ellensúlyozza. Tán nem is hasonlóságot kel

lene mondanunk , hanem azonosságot , mert

ARANY, mint igazi nemzeti költő , a nemzeti hagyo

mányok alapján áll 8 a nemzeti eszmélet lát

körében mozog, természetes tehát, hogy költé

szetében megtaláljuk mindazt, a mi a nemzet

költői szelleméből önkénytelenül is fakad . Feljebb

már említettük, hogy tárgyait a magyar életből s

történetből meríti ; most hozzá tehetjük , hogy

ezen tárgyait nem csak az úri rend körében ke

resi, mint székely balladáink, hanem a nép kö

zött is, mint a szorosb értelemben magyar nép

balladák . ARANY megénekli László királyt meg

az árva fiút, kit vizes kötéllel vernek , az előkelő

Rozgonyinét meg a pór Ágnes asszonyt. S vala

12*
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mint magyar -székely balladáink különösen a női

hősöket szeretik , úgy Arany is . Balladái közől

alig idézhetünk hármat-négyet , hol férfiaké a fő

szerep, a többiben mind nők a hősök : így az

imént neveztük Rozgonyiné s Ágnes asszony,

így az egri leány, Mátyás anyja, az árva fiú anyja,

Bor vitéz menyasszonya, Zács Klára, s hogy a

románczok és regeképek személyei közől is idéz

zünk, a szép eladó lány ( a Méh románczá -ban ),

Szőke Panni, az « első » (a Varró leányok-ban) , stb .

A magyar nem csak a törvény, hanem a költészet

kedvezéseiben is részesíti a nőnemet.

A magyar -székely népballadákban láttuk,

hogy szók , mondatok , sőt szakaszok ismétlései

ugyan fordulnak elő, de formaszerű refrainek ke

vésbbé . · Ugyanezt tapasztaljuk ARANY-nál is.

Formaszerű refrainnel, azaz versszakonkint ismét

1ődő zársorral az egy Ágnes asszony -ban talál

kozunk , másutt csak változó s közbenső ismétle

tekkel . Mi nagy hatást észközölhetnek mesteri

tapintattal elosztott ismétletek , bizonyítja Mátyás

anyja, hol azok az anyai sovárgás mohó türel

metlenségének, s az Árva fiû, hol a félelemnek

és rémületnek oly hű képei. S bizonyítja ' tán

legerősebben Bor vitéz, melynek

műbiránk mondotta minden során a halva

élés kisérteti színezete látszik . E költeményben

Arany úgy fonja egymásba a sorokat, mint Cha

mint egy



A BALLADÁRÓL. 181

misso maláj dalaiban, úgy hogy a négysoros szak

két sora a következő szakban újra fölmerül s az

egész vers csupa ismétlet : minden sor rémesen

viszhangzik , mi rendkívül emeli az egésznek ki

sértetiességét.

Bor vitéz verse azt is bizonyítja , mennyire

tökéletesíti ARANY, a mit átvesz , s mily magyarrá

válik keze alatt az idegen minta is . Bor vitéz -ben

14 szakon keresztül a legtermészetesebben foly

nak a mesterséges sorok, Chamisso 5-5 szakban

is feszesebb . Magát a sort ARANY a népdal nyol

czas sorává alakítja s így idegenszerű külsejét le

hántja . Merészebb dolog, midőn oly versidomot

használ, mely népköltészetünkben idegen : Szondi

két apródja mintegy költői jogfolytonosság

alapján , mert Czuczor is így írta Szondi-ját

lebegőkben zeng, és mégis magyaros. V. László

jambikus menete szintén elüt az eredeti magyar

verseléstől , s mégsem lesz magyartalanná. Föl

hozhatnók még az Egri leány harmadik részét,

melynek sorai a kisebb sapphói sor és a Búsul

a lengyel rhythmusa szerint gördülnek, de azért

nem kevésbbé magyar, sőt népies hangzatúak.

Egyébiránt mondanunk sem kell , hogy sza

bály szerint ARANY a népdal versidomait hasz

nálja : tizenkettős sorokat (az Egri leány negye

dik részében, Mátyás anyjá -ban ), tizenegyeseket

(az Árva fiú strófáinak második felében), tizese
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ket ( Török Bálint-ban, az Árva fiú strófáinak

első felében ), s leginkább nyolczasakat ( Rozgo.

nyiné-ban, az Egri leány nagyobb részében,

Agnes asszony -ban , Bor vitéz -ben ). De a népköl

tészet földjében termett csemetéket a műkertészet

oltványaival neveli dúsan termő gyümölcsfákká ,

s művész elméje megnemesíti a népdal természeti

szépségeit. A rhythmus mily gazdagságát fejti ki

például Török Bálint-ban a tíztagú sorokból, s

a Megöltek egy legényt kezdetű dal zengése, hogy

megszépül Zács Klára hármas rímeiben s rímet

len sora párhuzamában ; és alliteratiói, és közép

rímei, és hangzatos ismétletei annyi más művé

ben mennyi új bájjal tüntetik föl régi ösmerő

seinket !

Hát még a belső , műszerkezet szépségei, mint

szép testben a szebb lélek ! S az a lélektani hűség,

mely a cselekvény minden mozzanatából a való

ság képében világol elénk ! A működő személyek

lelki állapotának oly gyorsan, mégis hézag nélkül

következő változása s az irántok támasztott meleg

részvét, szóval az a megható drámai fejlesztés,

mely nem csak az ártatlan Zács Klárát s

bosszuló egri leányt, hanem a vérengző szerel

mökért bűnhődő Ágnest s Árva fiú anyját is a

tragikai magasztosság színvonalára emeli ! Az a

tömör s mégis óriás mérvű, az a sokszerű s mégis

egységes mozgalom, mely minden balladáját egy

a
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egy színművé, némelyiket egész nagy történeti

tragédiává kerekíti, s nem csak a hosszabbat,

mint Török Bálint, hanem a rövidebbet is, mint

Zács Klára ! S ezt az eleven drámai haladást

veszszük észre románczai, Szent László és Szibi

nyáni Jank, sőt beszélyei s époszai számos rész

leteiben is.

Balladái szerkezetét egyenkint vizsgálván

ez külön könyvet kivánna - ezúttal csak az Egri

leány és Szondi két apródja szerkezetére figyel

meztetünk : amarra , mert leglazább , erre , mert

legmerészebb . Lazának mondjuk amazt nem csak

mivel öt részre szakad, hanem mivel ez öt rész

közül csak egy (a negyedik ) az igazi ballada, a

többi csak kép, előkészítésül s keretül. Szondi

két apródja pedig merész szerkezetű, mert volta

képen két ballada van benne : az egyik Szondi

vitéz haláláról, a másik az apródok megkisérté

séről. De mily természetesen, azaz mily meste

rileg van e kettő egygyéforrasztva : a fiúk úgy

állnak ellent a kisértésnek , hogy nemes urok tet

teit zengik s megátkozzák elvesztőit.1 Szondi két

apródja még az által is kitűnik ARANY balladái

közül, hogy az indulat és szenvedély egyikben

1 Lásd Szondi két apródjá -ról Greguss Agost tanul

mányát a Család könyve 1858. évi folyamában , 12. lap.

Greguss Agost Tanulmányai, Pest, 1872, l . 259-275 l.
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sem szólal meg oly hatalmasan, még Zács Klárá

ban sem, a melynek egyébiránt egyik fő szépsége

az , hogy a legszörnyűbb dolgokat a leggyöngé

debben adja elő .

A mi ARANY balladáinak tárgyait illeti , azok

mind komolyak és borongósak, sőt kettő ( Rozgo

nyiné s Mátyás anyja) kivételével gyászosak és

véresek . De Rozgonyiné nem is egészen a balla

dák közé sorolható, legalább leiró részletei he

lyenkint románczossá teszik : 8 azonkívül baj.

nokok és bajnok hadak menekülő szökésében

csakugyan tragikum is van . Mátyás anyja öröm

sikoltással végződik, de az öröm, melyet tolmá

csol, csak az együttnemlét kínjainak vigasza,

tehát csak egy nagyobb fájdalom enyhülete, rövid

pihenés a hosszú út közepett, melynek fáradal

mai sora csakhamar ismét megindul, egy derül

tebb percze a kielégítetlen sovárgásban telő szo

morú időnek. Innen az elégiai hang, mely ezt az

örvendő balladát is átlengi.

A balladának , mondtuk feljebb, van bizonyos

mélabús vonása, mely által az alagya rokonává

lesz . Erről egy költő sem győz meg bennünket

úgy , mint ARANY, kinek összes költészetében a

mélabú az uralkodó hangulat. Balladáit azonban

nem csupán az érzelem mélysége jellemzi , mi a

mélabú rendes tulajdona, hanem a mi gyakran

hiányzik a mélabúban, az érzelem heve is . Róla
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csakugyan mondhatjuk – a mit egy költőnkről

sem előtte hogy balladáiban a tények rideg

anyaga teljesen fölolvadt a szív kohában, s min

den, a mi történik, az érzelem viszfényében tün

dököl. Csupa kedély ; semmi szónoklat.

ARANY megjelenése nem csak elbeszélő , hanem

balladaköltészetünkre nézve is korszakos, és a kik

újabban némi sikerrel működnek e téren , mind

az ő nyomain haladnak .



XI.

A ballada meghatározása.

Bejártuk a ballada birodalmát : képesek le

szünk- e már most határait pontosan kijelölni ?

azaz fogalmát meghatározni ?

A ballada történetet beszél el , igaz , hogy sa

játságos módon, de csak mégis elbeszéli, s ennél

fogva nem ok nélkül sorozza azt számos szép- és

költészettan az elbeszélő költészet rovatába.

De a ballada, mint tudjuk, dal, dal létére

pedig méltán sorozható a lyrai költészet rova

tába is.

És tudjuk, hogy lyrai eleme, párbeszédben

kitörve s egyénítve, a drámához közelíti, annyira,

hogy a ballada drámai sajátságai épen a legjel

lemzőbbek. A ballada, rövidre fogott előadásának

szigoránál s a lyrai hang uralkodásánál fogva

csak a leglényegesb mozzanatokat tüntetheti ki,

mégis az egészet összefüggő esemény keretébe

kell foglalnia, szóval , dal létére röviden kell
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hosszú dolgokat elmondania, természetesen tehát

a leggyorsabb elmondáshoz folyamodik : a drá

maihoz, mely, mint a villám sötét éjben, a komor

tájékot egyszerre, de csak pillanatonkint vilá

gítja meg.

A drámai előadás különösen abban áll , hogy

a szereplők lelki állapotának egymást követő vál

takozásai híven, hézagtalanul s mégis gyorsan

tünedezzenek föl, minek legalkalmasabb formája

a beszélgetés, de nem lassú s elnyújtott beszél

getés, mint valami értekező vagy pásztori pár

beszédben, hanem siető, sőt rohanó, az egyén ér

zületét mintegy óvatlan perczeiben, indulata s

szenvedélye őszinte kifakadásaiban, föltáró . S itt

válik ki a ballada határozott különbsége mind a

lyrai, mind az epikai tárgyalástól: a balladai

előadás nem lyrai ömlengés, mert nem a valódi

vagy képzelt költői ön érzelmeit és vágyait zengi

általában, hanem mindenkor egyént jellemez ;

s nem is mond el merő eseményt, ilyen vagy

olyan külső okokból vagy körülményekből szár

mazó érdekes történetet, mint az éposz és kisebb

rokonfajai, hanem mindenkor cselekvényt, belső

indokokból eredőt, készakarva végrehajtott, indu

lat és szenvedély sugallta tetteket, mint a dráma.

Bizonyos tettek csak bizonyos jellemekből

folyhatnak: imé az egyéni jellemzés, egyéni fel

tüntetés szüksége a balladában. De az egyének
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rajza nem lehet álló kép, azok folyvást működ

nek, folyvást tova haladnak előttünk: imé a nagy

vonású, gyors indokolás, a voltaképi drámai fej

lesztés szüksége. Mivel pedig a működő szemé

lyek mindent a magok szántából tesznek , nem is

esnek áldozatul a végzetnek, hanem csak saját

tetteik jutalmát veszik : imé a drámai igazság

szolgáltatás szüksége.

« Az énekes - mondja egy már említettük mű

buvárunk 1 – használja a költészet mindhárom

nemét s idomítja szükség szerint az ebből elvont

elemeket. Nagy tehát alakítási szabadsága ; de tár

gyának is némi történeti vagy erkölcsi fenségének

kell lenni, különben köznapivá, adomává válik » .

A mi a ballada személyeit cselekvésre indítja

8 mintegy lázasan izgatja, nem lehet valami kis

szerű , valami közönséges, hanem mindenkor az

élet valamely komoly ügye, valamely nagyobb

föladat, mely a lélek minden erejét maga felé.

irányozza s a kizárólagos eszméjének, indulatá

nak, bűnének áldozó embert rendszerint elveszti.

Ez az, mit a fentebbi sorok irója a tárgy fenségé

nek mond, s a mit mi a ballada gyászának ,

tragikumának mondottunk. A leghíresebb nép

balladák, a skótok, dánok , szinte kivétel nélkül

vészesek, vagy legalább komorak ; az angolok

1

A Magyar balladik könyve előszavában.
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közt akadnak vidorabbak is, de többnyire tragikai

alapvonással, mint a Robin Hood-balladák bizo

nyítják. Székely és magyar népballadáinkban,

mint láttuk, szintén a gyász uralkodik . A műbal

lada, honi és idegen egyaránt, ha nem is épen

gyászos, de komoly, mint nálunk még a fejletlen

műballada korszakában is, KÖLCSEY, KISFALUDY

KÁROLY, VÖRÖSMARTY és GARAY példáiban, tapasz

taltuk . És a legszebb, legmagasztaltabb példányok

a múballada körében , a német Erlkönig, Sän

gerliebe, a magyar Zács Klára, Szondi két apródja,

stb. mind tragikai jelleműek . Úgy, hogy a balla

dát nemcsak általában drámainak mondhatjuk,

hanem különösen tragédiainak. A dráma egy kü

lön faja , a tragédia olvad benne dallá.

A balladában tehát — hogy már a mondot

takat összefoglaljuk a költészet mindhárom

ága csodálatosan egyesül: a ballada epikai, mert

elbeszél valamit ; lyrai, mert dal ; drámai, mert

cselekvényt ad elő s ennek részeseit lelki mozgal

mok, szabad működésök gyors folyamában állítja

elénk s érzéseiket velök magokkal mondatja el .

Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a ballada

rendszerint gyászos eseményről zeng, azt kellő

rövidséggel így határozhatnék meg : tragédia dal

ban elbeszélve.

A tragédia jelöli a ballada drámai, a dal lyrai ,

az elbeszélés epikai jellemét.
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Ez a meghatározás, mely a balladát nem álta

lában drámának , hanem különösen tragédiának

mondja, kifejezi ugyan a ballada eszményét, a

mennyiben a balladaköltészet fő példányai, vi

rágai csakugyan tragikaiak ; de a mennyiben

minden ballada mégsem illik belé, méltán mond

ható kelletinél szűkebbnek. Tágítsuk tehát, hogy

az összes balladaköltészet bele férjen . Tartsuk

fen a tragédia fogalmát a ballada virágai számára,

összes növényzetére azonban borítsuk a dráma

terjedelmesebb fogalmát. Mondjuk tehát, hogy a

ballada : dráma dalban elbeszélve.1

S nem lehet - e még ezt a meghatározást is

egyszerűsíteni ? — A dráma is valami történetet

ad elő, mint az epikai költemény, az elbeszélés

fogalma tehát már benne lappang a dráma fogal

mában ; és így mindössze két fogalomból, a dráma

és dal fogalmából állíthatjuk egybe a ballada fo

galmát, legrövidebben úgy határozván meg azt,

hogy a ballada : drámai dal.

Drámai dal : ez a két szó volna tehát egész

tanulmányunk eredménye.

Rövid meghatározás, az igaz, és azt hiszszük,

szabatos is ; de tán általánosabb, mint kellene ,

1 Szász KÁROLY ugyanezt a gondolatot fogalmazza,

midőn a balladában az elbeszélő anyagnak drámai szer

kezetét s lyrai előadását kivánja.
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s nincs benne megjelölve a balladai műalak min

den sajátsága, nem elég teljes tehát. Ha nyájas

olvasónk nem találja teljesnek, arra kérjük, szí

veskedjék azt maga kiegészíteni tanulmány

alapján, melyben részletesebben iparkodtunk föl

mutatni és megmagyarázni mind a ballada jel

lemző sajátságait, mind az ismertető jeleket,

melyek azt egyéb, távolabb -közelebb széptani

rokonaitól megkülönböztetik. S ha tanulmányunk

nem nyujt elégséges anyagot arra , hogy olvasónk

belőle a ballada fogalmát megalkothassa, úgy az

merőben el van hibázva, se hibát most, az utolsó

fejezetben , a balladának bármi jeles meghatáro

zásával sem üthetjük helyre. Ha ellenben fejte

getéseinkben sikerült az igazságot megközelíte

nünk, úgy most a némileg hiányos meghatáro

zásért is bocsánatot remélhetünk.





ÚJABB SZÉPTANI CZIKKEK .

GREGUSS : A balladáról. 13





A művészet osztályozása.

1872.

Bizonyos anyag megmunkálása képezi minden

mesterség föltételét, s ez a föltétel átmegy a mű

vészetbe is : a művész, szintúgy mint a mester

ember, bizonyos anyagot dolgoz föl, s a mennyi

ben ezt teszi , maga is mesterember. A szobrásznak

kell tudnia bánni a márványnyal, melyből istene

képét faragja, a költőnek a nyelvvel , melyen

hőseit zengi. A földolgozott anyag tehát, minden

művészet és mesterség múlhatatlan érzéki kelléke,

méltán kinálkozik első alapul, hogy rajta a mű

vészet különböző nemeit osztályozzuk, habár a

német bölcsészet romantikusai, kivált HEGEL óta,

szellemi mindenhatóságukban, e szerény anyagi

alapra megvetéssel tekintenek.

Anyagilag, a művészet részint alakokat, részint

hangokat állít elő, tehát részint látni, részint hal

lani való . Más szóval : a művészet által feldol

gozott anyagok részint a térben , részint az idő

13 *
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ben jelennek meg, s az első esetben szemünk,

a másodikban fülünk érzékével fogjuk föl. Ehhez

képest a művészet két nagy csoportra oszlik :

egyik, mint már LESSING megkülönböztette, a tér

beli, a másik az időbeli művészet. A térbelit, vagy

szemre valót, nevezik képzőnek, ámbár helyesebb

volna alakítónak nevezni, mert alakokat teremt ;

az időbelit, vagy fülbe valót, nevezik szólónak.

Amoda sorolják az építészetet, szobrászatot, fes

tészetet ; ide a zenét, költészetet.

E két rendbeli művészet között ugyanazok a

különbségek forognak fen, melyek a szem és fül,

vagy szabatosabban, a látás és hallás lélektani

különbségeit alkotják. A képzőművészetet, mint

a látást, világossága tünteti ki, a szólót, mint a hal

lást, melegsége ; amaz inkább értelmünket érdekli ,

ez inkább érzelmünket ; az nyugodt, ez mozgal

mas ; az roppant felületeket ölel fel, ez mélysé

gekbe bocsátkozik ; de amaz csakis a felszínen

marad, ez viszont szűkkörű ; amaz, nyugalmas

világosságában , könnyen lesz merev, hideg, ez

forrongva, háborogva, homályos, határozatlan ,

Amaz egymás mellett mutatja be alkotásait, va

lamennyi részletet egyszerre kitárva ; ez egyen

kint , egymás után adja elénk , mindig csak egy

egy gyöngyszemet fűzve fonalára . De az, a mit

egyszerre föl nem mutathat, kénytelen elejteni,

mig emez az időbeli sor minden hézagát betölt
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heti ; csakhogy ez megint ott válik tehetetlenné ,

a hol egyszerre , mint térben megjelenőt, kellene

valami nagyobb egészet elővarázsolni. Emez az

idő , amaz a tér keretébe illeszkedve, saját meg

felelő eszközeivel úr a maga légkörében : a képző

művészet vonalak rendszereit állítja föl a térben, a

szóló művészet hangok rendszereit az időben . Ami

lyen lehetetlen szemünkkel hallani vagy fülünk

kel látni, oly lehetetlen vonalakkal az időbe, vagy

hangokkal a térbe állani ; minthogy azonban az

emberek mindenha szerették a lehetetlent is meg

kisérteni, nem csodálhatjuk, hogy az idő művészei

olykor a tért, a tér művészei az időt akarták meg

hódítani. Efféle kisérlet az illető művet kiforgatja

eredeti jelleméből , s a rajzoló költemény szintoly

styltelen mint a beszélő arczkép, FÉLICIEN DÁVID

festő zenéje szintoly styltelen mint SCHWINDT el

beszélő és KAULBACH műveltségi fejlődéseket áb

rázoló festményei.

A művészet nem csupán anyagot dolgozván

föl mint a mesterség, hanem ki is fejezvén vala

mit mint a tudomány : kifejezett tartalma szintén

szolgálhat osztályozása alapjául. S ha kérdjük,

mi a művészet tartalma ? más szóval : mit fejez

ki a művészet ? a tapasztalás azzal a válaszszal

szolgál, hogy kétfélét : kifejez t. i . merő , tiszta

öszhangot ; de kifejezi azt is, a minek eredetieit

a valóságban találjuk, ábrázolja tehát a valóság
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tárgyait. Hogy ez ábrázolatokban a valóság tár

gyaira ráismerhessünk, másolnia kell azokat,

hasonmásaikat kell adnia, se tekintetben áll

Aristoteles szabálya, hogy a művészetnek utá

noznia kell a természetet. All e szabály a művé

szet nemeinek amaz egész csoportjára, melynek

tartalmát a valóság, akár a külső érzéki, akár a

belső, lelki valóság tárgyai teszik , s ezt a csopor

tot ennél fogva nevezhetjük utánzó művészetnek.

Nevezhetjük tárgyasnak is, mert tárgyakat ábrázol,

ellentétben azzal a másik csoporttal, mely nem

ábrázol tárgyakat, melynek tartalma épen a tárgy

talan összhang, azaz a természetes valóságban

elő nem forduló , tehát elvont mathematikai ido

mok rendszere, s a melyet epnél fogva tárgytalan

vagy elvont művészetnek nevezhetünk. Ehhez a

csoporthoz tartozik az építészet, a zene, a táncz,

mint a mely művészetnemeknek tartalma merő

ben alaki, csupa idom ; a másik csoportba pedig

sorakoznak azok a művészetnemek , melyeknek

tartalma az utánzott valóság, s ilyenek a szobrá

szat és festészet, a költészet, a szinészet. Ez a

tárgyas művészet, másolataiban, értesít bennün

ket valamiről, valami lényről , valami helyről,

valakinek sorsáról, gondolkozásáról, s ezen érte

sítés alapján hangolja így vagy amúgy kedélyün

ket ; azaz a tárgyas művészet értelmünk által

hat kedélyünkre. A tárgytalan művészetnek nem
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levén tárgya, mịről értesítsen, közvetlenül kedé

lyünkhöz szól, nem fordul előbb az értelemhez ,

A templomot, a harczi indulót nem szükség meg

értenünk , úgy is hat az lelkünkre; a festményt,

a költeményt mindenek előtt érteni akarjuk, hogy

élvezhessük . A tárgyas művészet e szerint elmén

ket és kedélyünket egyaránt foglalkoztatja, hatása

tehát megoszlik ; a tárgytalan unűvészet pedig

összes erejével szívünkhöz fordul, s hatása rend

szerint nagyobb és hirtelenebb .

Foglaljuk össze az eredményt, melyhez kettős

osztályozásunk által jutottunk. Anyaga, vagy ha

úgy tetszik közege szerint osztályozván a művé.

szetet, egy felől a térbeli művészet csoportja vált

ki . Tartalma szerint osztályozván, szintén két

csoport állott elénk, a tárgytalan és a tárgyas

művészet. Minthogy kétszer kettő négy, világos,

hogy e két rendbeli osztályozás összekapcsolásá

ból négy fő csoport keletkezik :

1 - ször az a művészet, mely anyagára térbeli

s tartalmára tárgytalan : az építészet ;

2-szor a mely anyagára szintén térbeli, de tar

talmára tárgyas : a szobrászat és festészet ;

3 - szor a mely anyagára időbeli , tartalmára pe

dig, mint az építészet, tárgytalan : a zene ;

4-szer a mely anyagára szintén időbeli, de már

tartalmára tárgyas : a költészet.

A második fő csoportot alkotó két művészet
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nem , a szobrászat és festészet, egyetlen név alá

is, a képes művészet neve alá foglalható , mert a

kép valami láthatónak hasonmása, s a szobrászat

és festészet mind a kettő a látható hasonmások,

azaz képek művészete, s régibb nyelvszokásunk

ennélfogva helyesen jelölte mind a kettőt a kép

szóval, mondván a szobrászatot képfaragásnak,

a festészetet képirásnak . Azért szabatosan cse

lekszünk , ha e kettőt, mint egy fő csoport két

ágát, egy fogalomba kapcsoljuk s egy kifejezéssel

képes művészetnek nevezzük.

A fentebbi, combinált osztályozás alapján a

művészet négy fő csoportja között következő ha

sonlatosságok és különbségek mutatkoznak :

Az építészet egyez a zenével, a mennyiben

egyik is másik is elvont , tárgytalan művészet,

tartalmok merőben alaki : a tiszta összhang, s

nem tartozik föladatukhoz az utánzás . Egyes

motivumaik ugyan lehetnek utánzatok, a zene

például utánozhatja a csalogány csattogását, a

zuhatag zuhogását, a mennydörgést, a sirást, a

nevetést, valamint az építészet is utánozza a pá

zsitot, porondot, kövezetet a padlaton , az eget a

mennyezeten, a miből aztán az a stylszabály is

ered, hogy a szoba mennyezetének világosabb

nak kell lenni padlatánál és falainál ; összes

alkotásaik azonban sohasem hasonmásai valami

természeti valónak, műveik, egészben , vissza nem
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mutatnak mintákra, s hűségök csak abból áll,

hogy eltalálják a hangulatot, melyet gerjeszteni

akarnak, midőn például a jó kedvre czélozó nóta

csakugyan felvidítja szívünket, vagy midőn a

templom nagyszerű ívei a mindenható ájtatos

sejtelmét ébresztik bennünk, LÉVÈQUE szerint az

épület föladata levén gazdája, lakója lelkét ki

fejezni. Kifejezése pedig mind az építészetnek,

mind a zenének tisztán mennyiséges, idomaik

ennélfogva nem illeszkednek a physikai világnak

gyakorta kivételes idomaihoz, sőt egészen függet

lenek tőlök, de a mellett legpontosabban össze

vágók, legszigorúabbak, legszabatosabbak. A két

művészetnek ez idombeli közösségére gondolt

JEAN PAUL, midőn a gót templomot megfagyott

zenének nevezte . Csakhogy a zene idomai az idő.

ben, az építészetéi a térben jelennek meg, s meg.

jelenésöknek ez a kétféle módja alapítja meg

köztök mind azokat a különbségeket, melyek a

térbeli művészetet az időbelitől általában elvá

lasztják s melyekről fölebb már emlékeztünk.

De a különböző közeget, melyben megjelennek,

mind a ketten az összhangnak olyan teljességé

ben ragyogtatják, az építészet alakzatai a térnek ,

a zene hangjai az időnek tüntetvén föl mennyi

ségeit, hogy ha az építészetet méltán mondották

a tér költészetének, a zenét szintoly méltánmond

hatjuk az idő költészetének. A mennyiben pedig
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a tér az állandóság, az idő a folyamatosság ke

rete, s a mennyiben e két művészet alkotásai,

tárgytalanságuknál fogva, magok is csak épen

keretek, azaz bizonyos térszakaszok vagy bizo

nyos időszakaszok keretei : szintén mondhatjuk

az építészetet az állandóság, a zenét a folyama

tosság művészi keretének.

A mi az építészetet a zenétől megkülönböz

teti, a közeg : ugyanazon alapszik egyezése a ké

pes művészettel. Mind a képes, mind az építő

művészetnek a tér a közege, mind a kettő látható

anyagot dolgoz fel, mind a kettőnek készítménye,

elvontan kifejezve, az, a mire minden láthatót,

vég elmeiben, fölbonthatunk : vonalak rendszere.

A franczia széptan ennélfogva okszerűen sorolja

mind az építészetet, mind a képes művészet két

nagy ágát, a szobrászatot és festészetet, a rajzoló

művészet fő fogalma alá : arts du dessin, a raj

zolás nem levén egyéb mint vonalak szerkesztése .

Az építészethez közelebb áll a képes művészet

szobrászati ága, melylyel megegyez abban, hogy

mind a kettő a valóságos tért használja s való

ságos tömegekből alkotja műveit , a festészet

ellenben csalóka tért és csalóka tömegeket ábrá

zol . De a szobrászattól is eltér az építészet, a

mennyiben ennél a tömegek képezik a keretet,

a tér pedig a keretnek magvát, minthogy az épí

tészet, elvont és mathematikai jellegéhez híven,
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a merő tért mint puszta mennyiséget osztja,

méri , részletezi ; míg a szobrászatban a műnek

tömege a mag, a környező tér pedig kerete .

A szobrász a térbe állítja tömegeit, az építész a

tért bekeríti velök, mintegy a térnek ad idomot,

a tért tünteti föl idomítva : hiszen az építészet ,

mint már említettük, a tér, az üres tér költészete .

Eredetileg a képes művészet mindkét ága az épí .

tészetet szolgálja, szolgálja pedig abban, a mit

az építészet üresen hagy : a szobrászat betölti az

üres tereket, a festészet az üres tömegeket, illető

leg a tömegek üres felületét, puszta, csupasz lap

jait, s felruházza, befödi színei gazdagságával .

Az építészetnek ez a két szolgája azonban az

elvont, rideg, mathematikai idomú helyeket a

valóság tárgyainak elevenségével népesíti meg,

s ez épen a leglényegesebb különbség az építészet

meg a képes művészet között. A képfaragó és

képíró, szintúgy mint az építész, alakzatokat te

remtenek, vég elemzésben vonalakat combinál

nak ; csakhogy az ő alakzataik, az ő vonalaik

nem meddő elvonások, azoknak jelenteni kell

valamit, valami lényt vagy lénycsoportot, valami

eseményt, valami gondolatot, értelmöknek kell

lenni, tudósítaniok kell valamiről, valami valódi

vagy képzelt tárgyat kell, fölismerhető hason

másban, azaz képben előtüntetniök.

S a mi, a képzőművészet körében, az építé.
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szettől a szobrászat és festészet ikreit megkülön

bözteti, ugyanaz különbözteti meg, a szóló művé

szet körében , a zenétől a költészetet. A költészet

is, mint a zene, hangrendszerben állítja össze

műveit ; de míg a zene hangjai, mint az épület

vonalai, csak elvont harmóniák , a költészet

hangjai értelmes szók, melyeknek, mint a képes

művészet vonalainak , már világos jelentésök van,

s míg a zene csakis hangzó művészet, a költészet

egyszersmind beszélő .

A költészet anyaga , a beszéd , képes leven

mindent kifejezni, a mit bármi más anyag segé

lyével kifejezhetünk, a nyelvbeli kifejezés termé

szetesen a kifejezés minden egyéb módját utá

nozhatja s pótolhatja. Így lesz a szó a kalapácsnak,

vésőnek, ecsetnek, húrnak gazdagabb helyettese ,

így a költészet minden művészetnek képviselője,

magában foglalója : az egyetemes művészet, mely

ben valamennyi többi művészetnem idomai, ér

telmesen megszólalva, ismétlődnek . Igaz ugyan ,

hogy ez az egyetemes művészet egyúttal a leg

elzártabb, a mennyiben egy -egy nyelv körébe

van rekesztve, bűvölve , s művei csak egy -egy

népéi lehetnek, nem a világéi ; de a fordítások

egy nyelv remekeit más nyelvbe is átvarázsolhat

ják, habár csak veszteségekkel, a mely vesztesé

gek egyébiránt minden művészet termékeinél

előfordulnak, mihelyt szülő nemzetöktől, szülő
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koruktól elszakadva más nemzetre, más korra

szállanak át, s tegye a patina bármi tiszteletre

méltóvá a kincset, melyen leülepedett, mégis csak

rozsda az, mely nem engedi többé a művet oly

teljesen élveznünk mint a művész kor- és honfi

társai élvezhették . Bizonyos, hogy a nyelvben

rejlik az emberi lélek legkifejezőbb eszköze ; mi

vel pedig a költészet ezzel az eszközzel él , ő a

legkifejezőbb művészet : az, a mely kisebb

nagyobb mértékben azt is mind kifejezheti, a mit

a többi művészet kifejez; benne tehát, mondhat

juk, ismétlődik az összes művészet, és ismétlődik,

következetesen, egész osztályzata is .

A költészetet feljebb a művészetnek abba a

fő csoportjába helyeztük, melyet az időbeliség és

tárgyasság jellemez, minél fogva, úgy látszik, ki

kellene rekesztenünk a költészet köréből mindent,

a mi térbeli és tárgyatlan . Tárgyatlan volna,

itt jobban mondva elvont, a mi nem másolja az

érzékileg fölfogható valóság tárgyait, azaz, a mi

ben csak lelki, belvilágunk nyilvánul ; térbeli

volna pedig, a mi nem egymás után, hanem egy

más mellett van feltüntetve. Ime, a költészetben

mind ez megjelen . Megjelen összes belvilágunk,

és pedig nem csak mint ama belső történetek idő

beli lefolyása, melyet az érzelmek váltogatásának,

forrongásának, tusájának nevezünk, hanem úgy

is, mint az egymás mellé sorakozott gondolatok,
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elvek, ismeretek architektonikus rendszere, mint

egy szellemi térben összeálló építménye. Föltűnik

a külvilág valamennyi jelensége is, és pedig ismét

nem csupán az időben, mozogva, mint külső tör

ténet, hanem a térben is , megállva, mint kép.

E szerint költészetben is, beszélő művé

szetben , miként az összes művészetben, négy fő

csoport válik ki :

1 -ször : az építészettel párvonalban, az oktató

vagy úgynevezett tanköltészet;

2 -szor : a képes művészettel párvonalban , a

leiró költészet ;

3 - szor : a zenével párvonalban, a lantos vagy

lyrai költeszet ;

4-szer : önmagával párvonalban , az esemé

nyes költészet, mely újra két felé ágazik, a mint

t. i . az eseményeket vagy a multban lefolytakul,

vagy pedig a jelenben lefolyókul adja elő : az

egyik az elbeszélő vagy epikai, a másik a beszél

gető vagy drámai költészet.

Az oktató és leiró költészet abban hasonlít

egymáshoz, hogy a mit előadnak, az valami kész,

valami megállapodott, valami egyszerre áttekint

hető, melynek részei egymás mellé sorakozva ala

kúlnak egészszé , tehát olyas valami, mint a kép

zőművészet terméke : valami látható rendszer.

Nem ugyan vonalak rendszere, de mégis mintegy

szellemi térben megjelenő alakzatok, még pedig -
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ismét mint a képzőművészeti alkotások két

félék, t. i . vagy elvonások vagy képek. Elvonások,

azaz merőben mathematikai keretbe foglalt, csak

épen öszhangot tükröző schémák : a képzőművé

szet építő csoportjában szabályosan, párosan és

arányosan fölállított tömegek ; az oktató költé

szetben hasonlag szabályosan, párosan és ará

nyosan együvé állított gondolatok, belvilágunk

nak értelmi öszhangzatai, szóval elméletek. Más

felől meg, a leiró költészetben, képek, azaz a

külvilág látható jelenségeinek hasonmásai, épen

mint a képfaragásban és képirásban . Mind az

oktató, mind a leiró költészetet, a képzőművészet

nyugalma, világossága és higadtsága jellemzi ,

mely sajátságok azonban könnyen elfajulnak, s

ekkor lesz belőlök élettelen merevség, fagyosság

és bizonyos prózai józanság, miért is e két fajt

sok æsthetikus végkép kirekeszti a költészet kö

réből .

A lantos költészet egyez az oktató költészettel ,

a mennyiben elvonatkozva az egész külső való

ságtól, szintén a költő belvilágát tárja föl. Volta

kép szintúgy nem utánoz mint az oktató költé

szet, azaz nem hasonmásait adja elő bizonyos je

lenségeknek, hanem magokat e jelenségeket, nem

tárgyainak képét, hanem közvetetlenül magokat

a tárgyakat, az oktató költő a maga elméletét,

a lantos a maga érzelmeit . Csakhogy az érzelmek
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nem állapodnak meg egymás mellett oly nyugal

masan mint az elmélet egyes részei, az érzelmek

világa örökösen mozgó tenger, melynek hullámai

folyton folyvást követik, szorítják és eltemetik

egymást, az indulat szélvészeiben pedig össze

vissza kavarogva és hirtelen tornyosúlva, majd

szédítő magasságba, majd feneketlen mélységbe

sodornak. A költő, midőn érzelmeit rajzolja, tu

lajdonkép egy lelkében lefolyó történetet, belső

eseményt beszél el, a melynek egyes mozzanatai

koránsem állapodnak meg egymás mellett, mint

az egyes gondolatok az eszmék valamely rend

szerében , hanem egymás után tolulva, fölváltják

egymást. Nincs meg tehát az a megállapodott

szellemi térbeliség, melyben a tanköltő tanításai

lelki szemünk előtt mintegy látható architekto

nikus egészszé rovódnak össze , hanem igenis van

folytonos, olykor lassúbb , néha rohamos, de sza

kadatlan haladás az időben, azaz folytonos moz

gás és változás, ezzel kapcsolatban pedig izgalom,

hév, jós erő, de gyakran egyszersmind háborgás,

homály, határozatlanság, végletében lyrai hagy

máz. A mozgalmasság jelleme megilleti az ese

ményes költészetet is, hiszen az események ma

gok mozgalmak, csakhogy nem a bel- , hanem a

külvilág mozgalmai; ez utóbbi tekintetben tehát

az eseményes költészet eltér a lantostól, és köze

ledik a leiróhoz , mint a mely szintén a külső va
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lóságból veszi tárgyait. Mind a leíró , mind az

eseményes költészet közvetetlenül külső jelensége

ket utánoz .

A mondottakat összefoglalva, röviden így jel

lemezhetjük a költészet négy főcsoportját: az

oktató költészetben az álló belvilág tárul föl előt

tünk, a leiróban az álló külvilág, a lantosban a

mozgó belvilág, az eseményesben a mozgó kül

világ.

Valamint pedig a költészet általában az ösz

szes művészetnek , úgy az eseményes költészet a

költészetnek legdúsabb, legteljesebb faja, az a faja ,

mely társfajait kisebb-nagyobb sikerrel pótolhatja

s mintegy magába olvaszthatja. Szóval, ha a köl

tészetet mondhattuk egyetemes művészetnek, az

eseményes költészetet mondhatjuk egyetemes köl

tészetnek , mint a melyben a költészetnek előbbi

három faja is életre kél -- mert az események

előadásához fűződhetnek , és fűződnek is, mind

oktatások, mind leírások , mind lyrai ömlengé

sek – úgy hogy az eseményes költészet vala

mennyi többi költészeti fajt magába foglalja ,

benne tehát az összes költészet szintúgy ismét

lődik mint a költészetben az összes művészet.

E szerint ismétlődni kell benne a költészet, ille

tőleg a művészet osztályzatának is .

Ha eddigi fejtegetésünk helyes volt, követke

zetesen az eseményes költészetben is , egyfelül a

14GREGUSS : A balladáról.
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tér- meg időbeliség, másfelől a belső meg külső

világ különbsége szerint, két -két csoportot fogunk

megkülönböztethetni.

Tér- meg időbeli különbség az események

ben ! lehetséges- e az ? Hiszen az esemény csakis

az időben folyhat le : hát miféle térbeli jellemet

födözhetnénk föl benne ? Meglátjuk. Az esemény,

igaz , csak időben foly le ; de hátha az időnek,

bizonyos szempontból , térbeli jelleme van ? Kü

lönböztessük meg mindenek előtt az idő fogalmá

ban levő mozzanatokat, vagy a mint mondani

szokás, az időnek a részeit. Ezek a mult, a jelen,

a jövő. Melyikben, e három közül , fordulnak elő

események ? Minthogy az esemény csak az által

válik eseménynyé, hogy bekövetkezik, a jövőben

pedig csak még be nem következett eseményeket,

vagyis jobban, az eseményeknek csak lehetőségeit

gondolhatjuk : a fentebbi kérdésre határozottan

azt kell válaszolnunk, hogy események csak a

multban és a jelenben fordulnak elő . A költő tehát

az eseményeket -- mindegy akár valódiak , akár

képzeltek - kétféleképen adja elő : vagy a mult

keretében, mint már bekövetkezetteket, vagy a

jelen keretében , mint épen bekövetkezőket; azaz

vagy mint lefolytakat, melyeknél nem vagyunk

jelen s melyekről csak a költő tudósít, vagy mint

lefolyókat, melyeknél jelen vagyunk s magokat

az esemény szereplőit látjuk és halljuk .
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A költők rendszerint követelők. Engedjük meg

tehát nekik - a minél többet már csakugyan nem

engedhetünk engedjük meg nekik a lehetetlent,

azaz engedjük meg nekik, hogy a mult és jelen

eseményeken kívül a jövő eseményeket is előad

hassák (ámbár ezek nem események ); szóval, en- '

gedjük meg nekik a mit kisebb -nagyobb si

kerrel úgyis gyakorolnak — a jövendölést. S mit

fogunk tapasztalni ? Azt, hogy midőn a költő

még csak bekövetkezendő eseményeket ábrázol,

ezt sem teheti másképen mint azon kétféle módon ,

melyet az imént jellemeztünk, t. i. vagy úgy, hogy

ő a maga nevében tudósít bennünket az illető

eseményről , vagy úgy, hogy az esemény szerep

lőivel játszatja le azt előttünk, szemünk láttára

és fülünk hallatára .

Másképen : vagy jelen vagyunk, midőn az

esemény végbe megy, vagy nem vagyunk jelen .

A jelenvaló esemény a szereplő személyek egy

másközti beszélgetésében foly, a nem jelenvalót a

költő elbeszéli. Az elbeszélés mint multat, a be

szélgetés mint jelent tünteti föl az eseményt, s

megengedve, hogy az esemény csak megjöven

dolt esemény, a költő az ilyen, még csak megtör

ténendő eseményt is csak vagy elbeszélve, tehát

képzelt multban, vagy beszélgetve, tehát képzelt

jelenben adhatja elő, úgy hogy a különbség az

események előadásában mindenkor a mult meg

14*
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a jelen különbségéből ered . A mult meg jelen

különbsége pedig ismét a tér meg idő különb

sége : a mult a megállott idő , hogy úgy mondjam

a térré lett idő , melynek tartalma mintegy meg

dermedt, egyes részletei egymásmellé sorakozva

mutatják föl a belőlük alakult egészet ; a jelen

ellenben a szünetlen haladó idő , melynek tar

talma perczenetenkint elröppen, de meg is újúl,

folytonos múlás meg támadás. A multnak örök

mozdulatlanság, a jelennek örök mozgás a jel

leme. S így az események költészetében is, a

multban előadó, azaz elbeszélő vagyis epikai

költészetet, miként általában a képzőművészetet,

tárgylagos nyugalom jellemzi , a jelenben előadó,

azaz beszélgető vagyis drámai költészetet pedig,

miként általában a szóló művészetet, egyéni

nyugtalanság, önleges mozgékonyság. (Egyéb

iránt magától érthető, hogy az epikai költészet

nek, mely maga is a mozgalmas szólóművészet

hez tartozik , korán sem lehet olyfokú a nyugalma,

minő a képzőművészeté : az epikai költészet csak

a lyrai és drámai költészethez képestnyugalmas ;

de az építészethez, szobrászathoz és festészethez ,

vagy az oktató és leíró költészethez képest maga

is mozgalmas.)

Lássuk most az eseményes költészet másik

kétféleségét : a belső meg külső, vagy inliább az

eszményi meg valódi világ különbségét. A költő
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vagy a regés hagyományból, vagy a mindennapi

életből merít : az első esetben mind a történetek ,

mind a történeteknek szereplői eszményiebbek,

nagyobbszabásúak , rendkívüliebbek, a valóságtól

eltérőbbek , sőt hihetetlenek, néha lehetetlenek

lesznek, a második esetben a valósághoz hason

lóbbak, kisebbszerűek, közönségesek, de annál

elevenebbek, találóbbak, olykor kedélyesebbek

és szeretetreméltóbbak, gyakran tréfásak. A költő

amott a fenségeshez és tragikumhoz emelkedik,

itt az aljasba és komikumba bocsátkozik . Szóval

különválik egymástól egyik oldalon a nagy, másik

oldalon a kis események költészete .

Összevetve már az eseményes költészetben

kettős osztályozó elvünk alapján mutatkozó kü

lönbségeket, itt is négy fő csoport keletkezik :

1. az eseményes költészet azon faja, melynek

előadása ideje a mult, tárgya pedig eszményi,

mely tehát elbeszél, még pedig nagy dolgokat :

epopea ;

2. azon faja, melynek előadása ideje szintén

a mult, de tárgyai a köznapi életből valók, mely

tehát szintén elbeszél, csakhogy kisebbrendű dol

gokat : regény ;

3. azon faja , melynek előadása ideje a jelen ,

tárgyai nagyok , melyben tehát fontos és rend

kívüli dolgokat látunk beszélgetve végbe menni :

tragédia ;
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4. azon faja, melynek előadása ideje a jelen ,

tárgyai csekélyebb jelentőségűek, nevetségesek ,

a hol tehát nevetséges dolgokat látunk végbe

menni, szintén beszélgetve : komédia.

Nagyjából jellemezhetnők e négy főfajt, ha

azt mondanék , hogy az epopéa párhuzamos az

építészettel és oktató költészettel , a regény a ké

pes művészettel és leíró költészettel , a tragédia a

zenével és lantos költészettel, míg a komédiában

az eseményes költészet szinte hasonlat nélkül áll

elénk ; úgy hiszszük azonban, e nagyjából jel

lemzésnek nem sok hasznát vehetjük, ha némi

részletesebb vonásokkal meg nem toldjuk.

A multnak mozdulatlanná búvölt eseményei

közt, mint egy tág teremben, kénye szerint halad

hat a költő, elsurran azok mellett, melyek nin

csenek tetszésére, huzamosabban megállapodik

azoknál, melyeket részletesen akar vizsgálni és

földeríteni, sőt visszatér azokhoz is, melyek mel

lett már elhaladt, s a közelébb multak után föl

idézi a régebben multakat is : innen az epikai

költészetnek az a kényelmes, sőt lassú menetele,

sőt állongása, aprózó részletezése , fejtegető min.

dentudása, mindenoldalú tárgylagossága és teljes

szabadsága bármi sorban föltüntethetni az idő

különböző szakaszait ; mely tulajdonságoknak a

drámai költészetben oly éles ellentétei : az idő

egymásutánjának szigorú megtartása és semmi
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elmultnak utólagos föl nem tüntethetése, a soha

meg nem álló jelenben a sietés, semper ad even

tum , sőt rohanás a történet végéhez, a nagy voná

sokkal való jellemzés, a költői mindentudás és

tárgylagosság elbujtatása a szereplők önleges el

fogultságában . S ezzel kiemeltük volna a hason

latokat is , melyek az epikai meg a drámai költé

szet fő fajai közt mutatkoznak. Tanulságosabbak

még a különbségek, melyek az egy - egy nemhez

tartozó fő fajokat egymástól elválasztják, az epo

péát a regénytől, a tragédiát a komédiától.

Az epopea a nemzet legtávolabb multjából

szereti venni tárgyait, azon multból, melynek

emlékét a regék őrizték meg, melynek hősei az

istenek választottjai, sőt istenek maguk is, ese

ményei pedig csodák. Oly események tehát, me

lyek nemcsak hogy meg nem történtek, hanem

meg sem történhettek, voltakép nem is esemé

nyek, csak képzelmények, oly hagyományok, me

lyek a nemzetnek saját eredetére, s ezzel együtt

szerves kapcsolatban az összes világ eredetére s

az isten, illetőleg az istenek működésére vonat

kozó hitét jelképezik . Az epopéa e szerint bizo

nyos meggyőződéseket fejez ki, mint az oktató

költészet, s a nemzeti vallásnak szolgál, mint a

főkép templomokban nyilatkozó építészet. Az

« Iliasz » a görög , a « Kalevala » a szuómi, a « Pu

ránák » a hindu vallástant foglalják magukban,
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Az epopéa hősei nem a magok belátását, nem a

maguk jó vagy rossz indulatait követik , hanem

az istenek rendeleteit, kiknek ők csak meg.

bizottjaiként szerepelnek s kik őket folyton szem

mel tartják, hatalmukkal támogatják s a veszé

lyekből kiragadják. Innen az isteni végzet, isteni

közbenjárás, a deus ex machina mint rendes

motivum, innen a csodálatosnak uralkodó eleme

az epopéában. A tündéreknek, egy elmés hagyo

mány szerint, azt jósolták, hogy addig fognak

élni, míg az emberek hisznek bennök. Az igazi

epopea ideje is csak addig tarthat, míg a benne

foglalt meggyőződések az illető nép vagy kor

lelkéből ki nem vesznek. Ha kivesznek , a regény

áll helyébe, a regény, mely inkább a színről

színre látott és részleteiben ismeretesb közel

multból, mintsem a ködbe borult hajdanból válo

gatja tárgyait, czélja nem annyira az ősi nemzet,

hanem a társadalom életének, még pedig min

dennapi életének rajza , hősei meg nem haladják

a rendes emberi nagyságot, inkább alatta is ma

radnak, nem felső parancsokat hajtanak végre,

hanem a maguk nevében cselekszenek , nem a

hitrege, hanem a valóság körében forognak , az

események pedig mindnyájok természetes, nem

természetfölötti összeműködéséből fejlődnek, mi

ért is nem magyarázhatók többé az isteni végzet,

a fátum elvéből , hanem kizárólag a szabályszerű
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valószínűség és lélektani megokolás alapján.

Igaz, hogy a hívő korban is merülnek föl regényi

kisérletek, valamint a hitecsökkentben epopéák ;

e kivételes művek azonban szintén elméletünk

helyességét bizonyítják, mert míg a régi kor re

gényei epopéás elemekben bővelkednek, az új

kor époszai viszont regényes színűek.

A tragédia és komédia különbségeit, eddigi

fejtegetéseink fonalán, könnyen megállapíthat

juk . A tragédiában, mint az epopéában, nagy

szabású, kivételes jellemek szerepelnek , nagy

erényekkel , nagy bűnökkel ; a komédiában, mint

a regényben , közönséges emberek, kisszerű jósá

gokkal és kisszerű gonoszságokkal . Azért is sze

reti a tragédia, miként az epopéa, a régibb kor

ból ; a komédia pedig, miként a regény, az újabb

korból venni alakjait: mert az időbeli távolság,

ellenkezően a térbelivel, nemhogy kisebbekül,

sőt nagyobbakúl tünteti föl az alakokat. Az isme

retlen is nagyobbnak látszik mint az ismeretes,

ennyiből tehát a térbeli távolság is nagyít kép

zeletileg. Maior e longinquo reverentia . (Mint

ARISTOTELES mondja, a tragédia jobbaknak, a ko

média rosszabbaknak tünteti föl az embereket

mint a minők ). Nagy és rendkívüli emberek, nagy

és rendkívüli események mintegy különös isteni

rendelés nyilvánulásai : azért merül föl a tragé

diában olykor a végzet hatalma is. A mindennapi
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emberek mindennapi közlekedésében szintoly

mindennapi dolog a félreértés, helyek és idők,

nevek és személyek eltévesztése , hanyagságok és

szórakozottságok, szóval mind az a számtalan

esetlegesség, a mi valamely ügy szabályos fo

lyamát megakasztja : ezért vagyunk elnézéssel

a komédiában a véletlen hóbortos játéka iránt,

mely voltakép nem egyéb mint a végzet meg

kicsinyűlt alakban , azaz oly tényező, melyet az

emberi szándékon kívül kell keresnünk s mely

ennélfogva a drámába, az emberi szándékok köl

tészetébe , kisebb -nagyobb mértékben mindenkor

törvénytelenül tolakodik be .

A drámában, első kifejlődésekor, a végzet,

illetőleg a véletlen uralkodik , s ezt a drámát ne

vezhetjük epikainak : epikai tragédia, epikai ko

média ; az igazán drámai tragédia , drámai ko

média csak akkor létesül, midőn a szereplők cse

lekvénye, s e szerint sorsa is , tisztán jellemökből

származik . A véletlen csak helyzeti komikumot

szülhet, a végzet csak helyzeti tragikumot, s az

epikai drámát ennélfogva nevezhetjük helyzeti

nek is : helyzeti tragédia, helyzeti komédia ;

melylyel szemben áll a dráma tökéletesedett két

terméke, formája, a jellemi tragédia , jellemi ko

média. Az előbbinek SHAKSPERE, az utóbbinak

MOLIÈRE a megalkotója.

A tragikus és komikus egyének különbsége
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alapján , ellentétes a hangulat is, mely a dráma

két tiszta fajában uralkodik : a tragédiában a

pathosz emelkedettsége honol, a komédiában,

az érzés alacsonyabb színvonalán, a gúny csípős

sége járja át az egészet : mert pathósz illeti meg

a hősöket, kiket a tragédia rajzol, pathósz a ha

talmasok szenvedélyeit ; gúny illeti meg a gyarló

ságokat, balságokat, a kor fonák erkölcseit, me

lyeknek képviselőit a komédia vezeti elénk . Ter

mészetes, hogy a tragédia dicsőíti, magasztalja

hőseit , a komédia kicsinyli, csúfolja balogjait

. (ARISTOTELES) . Mi több, a tragédia bizonyos lelki

átalakulásokon viszi keresztül főszemélyeit, a

komédia úgy hagyja, a mint voltak ; a tragikus

alak, a cselekvény folytán , mintegy újjászületik,

vagy kiábrándul, a komikus meg nem változik .

Lear, Macbeth, Othello mások az ötödik felvonás

ban, mint voltak az elsőben, Tartuffe, Harpagon,

Alceste ugyanazok. CHAMFORT fölismerte a vígjá

ték ( zen sajátságát s megdicséri MOLIÈRE-t, hogy

személyei sohasem javulnak meg a nekik kijutott

leczke által . A tragédiában az illetőknek inkább

szívbeli, belső élete tárul fol előttünk, a komé

diában inkább a külső, legalább nem a szívbeli .

Ott az indulatok forrongása, itt megcsontosult

félszegségek . Innen a tragédia rokonsága a lyrával,

melyről feljebb már megemlékeztünk, s melyre

czéloz Guizot is, midőn kérdi, hogy RACINE
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« Phædrá » -jában miért epikai s nem drámai a

Theramenes elbeszélése ? Mert a nézőkhöz van

intézve, nem Thesushoz , a ki fia halálát már tudja ;

mi pedig nem az eseményt akarjuk megtudni,

hanem hatását az emberre, azaz a változásokat,

melyeket lelkében előidéz .

A tragédia és komédia ezen fölhozott lénye

ges különbségei mellett csak mellékes jelentést

tulajdoníthatni annak a különbségnek, melyet

közönségesen az egyedülinek tartanak, s melyet

már egy XV-dik századbeli szerzetes, LYDGATE,

úgy fejez ki, hogy a vígjáték panaszon kezdi s

megelégedéssel végzi, a szomorújáték pedig bol

dogságban kezdődik és szerencsétlenségben végző

dik . A gyászos befejezés ugyan ritkán hiányzik

a tragédiában ; de néha mégis hiányzik, a mint

például bizonyítja EURIPIDES « Alkestise ,» « Aulisi

Iphigeniája » (melyet SCHILLER helytelenül meg

csonkítva katastrophájától is megfosztott), és

bizonyítja a franczia nagy szomorújátékokat meg

nyitó « Cid » , mégis mind a három darab a tragé

diák sorában áll . Sokkal gyakrabban hiányzik a

vidám kihangzás a komédiában, így a legnagyobb

vígjátékiró legnagyobb vígjátékaiban, a « Nők

iskolájában », a «Misanthrope » -ban , a « Tartuffe » -

ben : s megtagadhatjuk -e mégis e művektől a ko

média jellemét ? Igaz, hogy a komédia jelenték

telen villongásai könnyebben kiegyenlíthetőkmint
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a tragédia főben járó ügyei, s ennél fogva a sze

rencsés kibonyolítás amott mégis gyakoribb mint

emitt ; valósággal és végleg azonban többnyire

se itt, se ott nem lehető a kiegyenlítés, minél

fogva inkább azt mondhatnók, hogy mind a tra

gédia, mind a komédia, legalább a főszemélyekre

nézve, szerencsétlenül végződik : mert a bukás

mind a tragédiában , mind a komédiában meg

van ; csakhogy amott magasabbról buknak s a

nyakokat szegik, emitt csak egyenes földön botla

nak el s a nézők hahotája közben újra föltápász

kodnak. Baj tehát van mind a kettőben : a tra

gédiában nagy baj, a komédiában kis baj; ott

rendszerint emberhalál, itt rendszerint csak ku

darcz .

A költészet anyaga , a hang, érzékileg az idő

ben jelenvén meg , ama költészeti fajok , melyek

nek tartalma mintegy térben csoportosul, melyek

tehát időbeli anyagukkal térbeli sorakozást kisér

tenek meg, egymás mellé erőltetve az egymás

utánt, bizonyára styltelenek, a mennyiben nem

anyagszerűek ; s ez az oka, hogy az oktatás és

leirás a költészetben , stylszerűségét megóvando,

az elbeszélés vagy beszélgetés időbeli alakjába

szeret öltözködni, s az oktatás különösen a be

szélgetés , a leirás az elbeszélés alakjába. Ugyanez

az oka, hogy az oktató és leiró költészetet több

æsthetikus föl sem veszi a költészet fajai közé ;
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így nevezetesen az újabb német æsthetika, mint

tudva levő, csak ezt a három fajt különbözteti

meg : lyrai, epikai, drámai.

Minekutána kettős osztályzatunk alapján ki

jelöltük a művészeti nemek fő csoportjainak

helyét : helyet kell még jelölnünk egyfelől az át

menő művészeteknek, más felől azoknak , melyek

a művészetet egyik oldalon a mesterséggel , má

sikon a tudománynyal kötik össze. Mindezek

határjelölők, mert a különböző csoportoknak

mintegy kapcsul szolgálnak.

A térbeli meg az időbeli művészet csoportjai

között foglalnak helyet azok az átmenő művésze

tek, melyek térben jelennek meg, de időbeli le

folyással, azaz mozogva, melyeket ennél fogva

mozgó művészeteknek nevezhetünk . Két fajuk

van : az egyik tárgytalan és elvont, miként az

építészet és zene ; a másik tárgyas és utánzó,

mint a képes művészet és költészet. Amaz első

a táncz, mintegy láthatóvá lett zene ; a másik a

mimelés, mely a némajátékban a költészet, külö

nösen a drámai költészet tolmácsa igyekszik lenni,

az élő szoborban pedig s az úgynevezett tableau

ban a képes művészet megmerevült alkotásait

utánozza. Mind a táncznak, mind a mimelés

nek előkészítő iskolája a tornászat, melynek föl

adata a testet minél többféle mozdulatok ügyes

és erélyes megtételére képesíteni.
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Az elvont meg az utánzó művészet csoportjait

összefoglalják azok a művészetek, melyeket be

mutatóknak szeretnék nevezni , mert az illető

műveket mintegy bemutatják. Ilyen , a térbeli

művészet körében, a kertészet, melyet némelyek

úgy jellemeznek, hogy képirás a valódi termé

szettel; mások viszont az építészet és természet

összevetésének mondják, a mely meghatározás

alapján a franczia kertészetben az építészet volna

sokalható, az angolban a természet. A kertészet

feladata részint kedvező helyeket nyujtani az épí

tészet és szobrászat művei számára , részint eleven

tájképeket szolgáltatni . S valamint a kertészet ily

módon az összes képzőművészetet érvényesíti :

úgy érvényesíti a szóbeli előadás az összes szóló

művészetet, részint énekelve, részint szavalva .

Tökéletes kifejlődésében a szóbeli előadás, mint

színészet, a legtökéletesebb műfaj, azaz a dráma

előadására szolgál , s ezt a feladatát valamennyi

művészet közreműködésével teljesíti.

Ez átmenő, illetőleg összefoglaló műnemek

közös vonása, hogy eleven műveket alkotnak : a

kertészetben az egész látható természet, különö

sen a növényvilág, a tánczban, a mimelésben, a

színészetben magok a művészek, művökkel azono

sulva, jelennek meg előttünk .

Hátra van még szemügyre vennünk a művé

szet birodalmának határait, egyfelől a hol a mester
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séggel, másfelől a hol a tudománynyal érint

kezik.

A mesterség eszközöket szolgáltat bizonyos

használati czélra , például széket ülni, ruhát fel

ölteni, fegyvert harczolni , s minden eszköz, me

lyet szolgáltat, szemmel látható, kézzel fogható,

mint a térbeli művészet készítményei ; a mester

ség ennélfogva a térbeli vagy képzőművészet

felől érintkezik a művészettel, közvetlenül pedig

ama sarka köré gyülekszik, mely a leganyagibb,

legkezdetlegesb művészet, t. i . az építészet köré .

Az építészet maga még nagyrészt csak a mester

ségbe való : a közönséges lakóházak – 8 alko

tásai főleg ezek - bizonyára sokkal inkább a

mesterség mintsem a művészet termékei közé

sorolandók. De midőn már művészetté emelkedik

is , a mesterségek buzgólkodnak körülötte, nap

számmal és motivumokkal : a fonó, gyúró, ácsoló ,

kőrakó mesterségek. Ugyancsak a mesterség se

gíti a szobrászatot és festészetet is . És ezt a segélyt

ugyancsak a képes művészet szolgáltatja vissza a

mesterségnek, busásan, művészi idomokkal gya

rapítva őt. Így fejlődik ki, a mesterség meg a mű

vészet között, bizonyos művészi mesterség, mely

nek készítményei nem csak merő használatúl,

hanem díszítésül is kivánnak szolgálni, a műipar

vagy iparművészet. A mesterség s a képző

művészet szoros kapcsolatát már a görögök ki.
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fejezték, mind a kettőt az egy techné szóval je

lölvén .

A tudomány az igazságot keresi ; kifejezése

módja ugyanaz, a mi a költészeté, t . i . az értelmes

szó ; eredetileg a költészet külső formájában is

jelen meg, versben , s az igazság első hirdetői, a

népek első tanítói költők ; szintoly egyetemes is

mint a költészet, mert az igazságot mindenütt

kutatván , mindenre kiterjed és vizsgálatai köréből

semmit sem rekeszt ki ; természetes ennélfogva,

hogy a tudomány a szóló művészet felől határolja

a művészetet, közvetlenül pedig ama sarkával ér

össze, mely a legszellemibb , legtartalmasabb

művészet : a költészettel . S ezen a határon is, me

lyet a tudománynyal képez a művészet, fejlődik

valami középnem, a mi tudomány is művészet is,

bizonyos művészi tudomány, mely az igazság

mellett a szépségnek is hódol, az író művészet.

Erre az író művészetre gondolhatott LASAULX ,

midőn a szóló művészetben a legalsó fokra a

zenét, a másodikra a költészetet, a legfelsőre a

műprózát helyezte , párvonalba tevén a zenét,

mint tartalomra legszegényebbet, az építészettel,

a költészetet a szobrászattal, a prózát mint leg.

dúsabbat a festészettel . Részemről korán sem

tartozom a próza kicsinylői közé, annál kevésbbé,

mert az irodalom története meggyőzött, hogy a

jó próza sokkal ritkább mint a jó vers ; ebből

GREGUSS : A balladáról. 15
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azonban nem az következik, hogy a prózát fölibe

tegyük a költészetnek, hanem hogy fölibe tegyük

a versnek . Valamint pedig nem juthat eszünkbe

a verset külön műfajképen fölállítani, szintúgy

nem állíthatjuk föl annak a prózát. Vannak köl

temények prózában írva, és vannak épen nem

költői dolgok versekbe szedve . LASAULX osztályo

zása tehát a prózaírók iránt igen is jóakaratról,

de fogalomzavarról is tanúskodik ; s a fogalom

zavar fenmarad, csakhogy másfelé terelődik,

akkor is, ha a műprózán az író művészetet akar

juk érteni. Mert az író művészet nemcsak a köl

tészet, hanem a tudomány szolgálatában is műkö

dik, a tudomány pedig nem egy a művészettel, bár

legközelebb rokona. Épen rokonságánál fogva

érintkezik is vele , mint kimutatni törekedtem, s

épen a szóló művészet útján. Ez az oka, hogy

valamint a görögök az egy techné szó alá foglal

ták a mesterséggel együtt a képző művészetet,

úgy jelölte a középkorban szintén az artes libe

rales egyetlen elnevezése a tudománynyal együtt

a zenét és költészetet, tehát a szóló művészetet,

hozzá értve még a szónoklatot, szintén az író

művészet egyik fontosabb ágát.

Anyag és tartalom tekintetében a költészet

egyezvén a tudománynyal, mert mind a a kettő

beszél s mert mind a kettőnek minden a tárgya :

természetes, hogy az író művészetet épen úgy
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osztályozhatjuk a mint osztályoztuk a költésze

tet. Ekként párvonalba tehetjük az oktató költé

szettel az író művészetben a fejtegetést, melynek

egyik nevezetes faja a vitázás, és a mely szivesen

öltözik a beszélgetés alakjába , mint Plato és

Lukian példányai mutatják ; a költői leírással,

párvonalba tehetjük a prózai leírást ; a lantos

költészettel a levelezést ; végre az eseményes köl

tészettel az író művészetnek azt a faját, mely a

történettel foglalkozik, és pedig, vagy, mint az,

epika, a multban, midőn történetirás lesz belőle

vagy, mint a dramatika, a jelenben , midőn szó

noklattá, különösen politikai szónoklattá s publi

cistikává fejlik .

A szépség napja tehát nem csupán a tiszta

művészet körében világol , határain túl is átragyog

az , egy felől a mesterség, más felől a tudomány

termékeire, s a melyek visszaragyogtatják, mű

vészi becsűvé emelkednek ; művészi becse által

pedig mind a mesterség, mind a tudomány ter

méke megnemesedik, mi több, az emberi társa

dalom haladására is annál hathatósabb tényező

képen foly be, minél teljesebben tükrözteti napját,

azaz, egyszerűen kimondva, minél szebb .

15*



Az aesthetikai érzésekről.

1873.

Az ästhetikai érzések , az élet és tudomány

egyhangú felfogása szerint, azok, melyeket a szép

meg a rút jelenségei gerjesztenek bennünk , melyek

tehát egyfelől a tetszésben , másfelől a visszatet

szésben öszpontosúlnak.

A szép tetszik, a rút visszatetszik, s ez a mon

dat kimeríti az egész æsthetikát, csak hogy nem

magyaráz meg semmit. Se a szépnek, se a tet

sző érzésnek fogalmát ki nem vonhatjuk belőle .

S valamint a szép fogalmának és körének föl

világosítása végett a rokon jó és igaz fogalmaihoz

fordulunk, szintúgy fordulhatunk a tetsző érzés

fölvilágosítása végett azokhoz az érzésekhez ,

melyeket a jó és igaz jelenségei költenek, általá

ban minden lelki érzés fölvilágosítása végett pedig

fordulhatunk a testi érzéshez , különösen ahhoz a

leghatározottabbhoz, mely működő érzékeink által

támad, midőn t . i . a láthatót látjuk, a hallhatót
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halljuk , a tapinthatót tapintjuk, a szagolhatót

szagoljuk, az izlelhetőt izleljük. Midőn látunk,

valami láthatónak érezzük hatását; midőn valami

jól esik lelkünknek, oly valaminek érezzük hatá

sát, a mi itéletünk szerint szép , vagy jó, vagy

igaz.

Itélő erőnket, mely a lelkünkre ható külön

féle jelenségeket megbirálja, e jelenségek külön

féle mivolta szerint külön-külön névvel jelöljük,

habár az mindenkor azon egy itélő erő . Értelem

nek nevezzük, midőn az igazat s a közönséges

jót, t. i . a hasznost ismeri föl ; lelkiismeretnek

mondjuk, midőn az erkölcsi jót méltányolja s az

erkölcsi rosszat kárhoztatja ; végül egyik külső

érzékünk nevét ruházzuk rá , midőn a szépről

itél, s jellemző, hogy ez az átruházott érzék korán

sem olyan, mely a szép jelenségeinek fölfogására

szolgál, a mi vagy a látás, vagy a hallás lehetne,

hanem épen az állati táplálkozás eszköze, s egy

úttal az az érzék, mely valamennyi között a leg

egyénibb és legszeszélyesebb , bár egyszersmind

legemberibb s leghaladóbb : az izlés. Leghala

dóbb, a mennyiben, a többi érzékkel ellenkező

leg, a korral nem hanyatlik, sőt tökéletesedik .

Sajátságosan emberi, a mennyiben minden más

érzék egyik -másik állatnál élesebben kifejlődik ,

mint az embernél, míg az izlésben az ember

múlja felül valamennyi állatot, miért is a scholas
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tikusok az embert élczes kétértelműséggel animal

sapiensnek nevezték, a sapiens nem csak bölcset,

hanem izlelőt is jelentvén. Hogy végre az izlés

érzéke nagyon egyéni és szeszélyes , nem szüksé

ges mutogatni: hírdeti ezt a közmondás is : de

gustibus non est disputandum, melynek értelme

az, hogy senki sem állíthatja kizárólag a maga

izlését helyesnek s hogy tulajdonképen minden

izlés jogosúltnak tekintendő , mely nézetet néme

lyek, hibásan, az æsthetikai izlésre is alkalmaz

nak. Hibásan : mert , hogy valamit szépnek

itéljünk, az szintúgy nem függ saját kényünk

kedvünktől, mint nem függ az, hogy valamit

jónak vagy igaznak tartsunk : szép -izlésünkben is,

bár olykor igen homályos tudattal , szintoly állandó

és tárgylagos érvényű törvényeket követünk , mint

akár a jóra törekvő lelkiismeretünkben, akár az

igazat kereső értelmünkben, annál inkább hogy

az esthetikai jelenségekkel szemben is csak annak

nyujthatjuk a szépség koszorúját, a mi egyszers

mind jó vagy igaz, a mi pedig az egyikkel vagy

másikkal ellenkezik , azt nem csak rossznak vagy

nem igaznak, hanem rútnak is kell ismernünk.

Azaz : a mit értelmünk igaznak vagy lelkiismere

tünk jónak vall, ugyanazt izlésünk szépnek vallja ;

a mit értelmünk nem igaznak vagy lelkiismere

tünk rossznak talál, ugyanazt izlésünk, ha ugyan

egészséges, rútnak találja.
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az

Hogy mind eme jelenségeknek érzelmi hatása

is azonos lesz : a fen érintett rokonságokból mul

hatatlanul foly. Azon jelenségek azon érzéseket

gerjesztik , s ha az æsthetikai jelenségek részint

erkölcsi, részint értelmi alapon mutatkoznak ,

æsthetikai érzések is, azaz a tetszés meg vissza

tetszés érzései szintén vagy erkölcsiek , vagy értel

miek lesznek, azaz vagy az erkölcsi rokon- meg

ellenszenv , vagy pedig az értelmi elégedettség

meg elégületlenség formájába öltöznek.

Ne csodálkozzunk tehát, ha az ästhetikai érzé

seket gyakorta nem is jelölhetjük más nevekkel ,

mint a melyekkel a lélektan az erkölcsi és értelmi

érzéseket jelöli . Meg ne ütközzünk abban se ,

hogy az érzések némely árnyalatát csak a jelenség

szerint birjuk megnevezni, mely fölgerjeszti. Lelki

érzéseink, tehát az ästhetikaiak is, épen oly

viszonyban vannak az őket felidéző ästhetikai

tárgyakhoz, mint érzéki érzéseink az illető érzéki

tárgyakhoz, például színlátásunk a látható, hang

hallásunk a hallható tárgyakhoz . Ezek gerjesztik

föl érzésünket, és sok esetben ezektől ered az

érzésnek sajátságos neve is. Beszélünk, az érzéki

világ körében, rózsa- , narancs-, tégla- , égszínről,

gyémánt-, arany- , selyemfényről, mindannyiszor

az érzést értve, melyet e tárgyak látásakor tapasz

talunk, beszélünk érczes hangzásról , hordókon

gásról , bársonypuha fogásról , ibolyaszagról ,
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czukor, méz, bor s egyéb izekről. Szintígy beszél

hetünk, az æsthetika körében, például az ottho

niasság érzéséről , mint a melyet az otthonias

állapot gerjeszt, az üresség érzéséről , mint a mely

valamely üres arcz, üres festmény, üres vers

hatásaként keletkezik. S összehasonlítván lelki

érzéseinket az érzékiekkel, párvonalosan tekint

hetjük a kedélyt is mintegy lelki érzéknek, lelki

szervnek, mely szintúgy megérzi valamely ästhe

tikai jelenség sajátságos hatását, miként a szem

valamely szín- , a fül valamely hangváltozatét.

Kisebb -nagyobb mértékben, homályosabban

világosabban, minden érzéssel vele jár bizonyos

kedy vagy bizonyos kedvetlenség, mint a magyar

mondja : jó kedv vagy rossz kedv ; azaz minden

érzés vagy jól esik, vagy rosszúl ; s a kedélyvilág

nak ép eme kétsarkúságánál fogva kell az esthe

tikai érzésnek is vagy tetszésben , vagy visszatet

szésben nyilvánulni . Említettük már, hogy a

mint kedélyünket vagy a jó , vagy az igaz visz

hangoztatja , más szóval, a mint érzésünk a szép

ségnek vagy erkölcsi, vagy értelmi jelenségeire

válaszol, a szerint mutatkozik tetszésünk vagy

mint rokonszenv, vagy mint elégültség, vissza

tetszésünk pedig vagy mint ellenszeny, vagy mint

elégületlenség, s az æsthetikai érzéseket akarván

jellemezni, föladatunk nem lehet egyéb , mint egy

felől a rokon- meg ellenszenv, másfelől az elé
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gültség meg elégületlenség egyes árnyalatainak

bemutatása .

Először is nézzünk körül az erkölcsi világban .

Az erkölcsi jó a rokonszenv érzésének ugyan

azon egyes mozzanatait gerjeszti bennünk, mint

ezen erkölcsi jónak alapján keletkező æsthetikai

jelenségek, még pedig akkor is, midőn már nem

eredeti, lelki valóságban hatnak reánk , hanem a

lélek nyelvéből mintegy az érzék nyelvére lefor

dítva, csakis a külső valóságban termenek előt

tünk. Így mind az ártatlanságot, ezt a tisztán

erkölcsi jelenséget, mind a belőle fejlő æsthetikai

jelenséget, a kellemet, mind a kellemnek merőben

érzéki tüneményeit, például a tavasz virágait, az

élet tavaszát, az ifjuságot, s ez emberi tavasz

virágait, a gyermekeket, valamennyit a rokon

szenvnek azon egy módjával üdvözöljük, a szere

tet érzelmével. Hasonlóképen az erkölcsi élet

teljessége, az erény, miként a vele párvonalos

æsthetikai jelenség is , a fenség, külső képeivel

együtt, minő például akár a háborgó, akár a nyu

galmas tenger, ezek viszont egyaránt a rokon

szenynek azt a másik módját, azt az érzelmet

költik fel, melynek neve tisztelet. A rokonszeny

két fő mozzanata tehát a szeretet és tisztelet : a

kellemet szeretjük, a fenséget tiszteljük.

A szeretet, legáltalánosb értelemben , egysze

rűen vonzódás. A magyar ember ennél fogva a
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szeretet szót következetesen alkalmazza mindenre

a mi őt, bármi magas vagy alacsony körben ,

magához vonja. Így a magyar ember nem csak

feleségét s gyermekét szereti, hanem szereti lovát,

kutyáját, szereti pipáját, szereti a disznóhúst,

szereti az utópiákat, szeret henyélni, szeret pörös

ködni, szóval szeret sok olyast is, a mi korán sem

szeretetreméltó . A mely szeretetről jelenlegbeszé

lünk, az ästhetikai szeretet természetesen csak

olyasmit illethet, a mi igazán szeretetreméltó ;

ennek a szeretetnek pedig kétféle árnyalatátkülön

böztetjük meg, mely a kellemnek szintén kétféle

fő árnyalatára vonatkozik : egyik a kedvelés, a

kedves kellem irányában, másik a gyönyörködés,

mint a gyönyörű kellem hatása. S ugyanez érzel

mekkel hajlunk a párvonalos erkölcsi tulajdon

ságokhoz : a szívességet is kedveljük, a tisztaság

ban is gyönyörködünk.

A kellem szépségével, a rút felől, szemben áll

az undok, a szeretettel a gyűlölet. Szemben áll

nak egymással az árnyalatok is : a gyönyörűvel az

undorító, mely az undor, a kedvessel az utálatos,

mely az utálat érzelmét szüli . S mind ezek az érzel

mek azonosan mutatkoznak a megfelelő erkölcsi

körben : a kártékonyság általában gyűlöletet költ,

az erkölcsi piszkosság undort, a gonoszság utá

latot.

Hasonló csoportosulással találkozunk az erköl
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csi szépség másik nagy rendében , a fenség biro

dalmában, csak hogy az itt uralkodó alapérzés, a

tisztelet nem oly egyszerű , közvetlen és kezdet

leges , mint a szeretet . A kellem iránt bármely

lélek fogékony, és szeretni mindenki tud ; de a

fenség megérezhetésére már bizonyos érettség

kívántatik, s a tisztelet hosszabb lélektani fejlő

dés útján keletkező, bonyolult, kettős érzelem .

A fenség, erejével és nagyságával, először is saját

gyöngeségünk és kicsinységünk érzetét gerjeszti

föl , tehát lesújt, megaláz bennünket, a mi két

ségtelenül kellemetlen érzés ; e kellemetlen érzést

azonban csakhamar fölváltja azon való büszke

örömünk, hogy képesek vagyunk ama reánk ható

nagyságot és erőt annyira -mennyire fölfogni,

azaz hozzá, kicsi és gyönge létünkre is, fölemel

kedni . E szerint a tisztelet érzése megalázkodás

ból indúl ki s emelkedésbe menvén át, lelkünket

fölmagasztalja ; eleinte kellemetlen érzés, mely

végül kellemessé változik . Ezt a fejlődést jelzi

GOETHE, midőn a fenség hatását így írja le : oly

kicsinynek érzem magamat, oly nagynak. Szép

és teljes képe a tisztelő érzés kifejlésének , a mely

mellett annál világosabban meggyőződhetünk

Longin és BURKE félszegségéről ugyanezen tár

gyak értelmezésében. LONGIN a nagyságba helyez

vén a fenseget, a fenség hatását a bámulás, cso

dálkozás érzetében találja , mert a nagyság
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csakugyan álmélkodásba is szokott ejteni; BURKE

viszont félelemre alapítja a fenséget, erejére

gondolva, mint a mely veszedelmes is lehet s

ennélfogva megfélemlíti az embert. De a félel

metes, a borzasztó nem mindenkor fönséges is ,

valamint a bámulat érzelmét sem csupán a nagy

szerű idézi elő , hanem előidézheti minden, a mi

meglepő ; miért is se a félelmet, se a bámulatot

nem tekinthetjük a fenség sajátlagos érzelmének,

annál kevésbbé, minél bizonyosabb, hogy a fen

ség hatását akár a félelem , akár a bámulat biánya

mellett is teljesen érezhetjük. Egy Sokrates erköl

csi fensége előtt bizonyára minden félelem nélkül

hajlunk meg, valamint bámulni valót nem fogunk

lelni abban, hogy az óriás tenger hullámain egy

Leviathan is könnyű dióhéjként hintáz, pedig

fenséges a látvány . S a mennyiben a fenség hatá

sába mégis belevegyül akár a félelem , akár a bámu

lat érzelme, ez mindenkor alá van rendelve vala

mely hatalmasabb érzésnek. Mind a félelmen,

mind a bámulaton túl kell már lennünk, hogy a

fenséget igazán élvezhessük : a bámulatnak leg

alább is becsüléssé , a félelemnek hódolattá kell

tisztulnia. Horace Vernet az árbocz tetejéhez

kötöztette magát, hogy minél tökéletesebben végig

nézhesse a vihart : vajon csak bámulni akart - e

ott ? vagy csak félni ? Az állatok és kisebb gyer

mekek képesek félni, képesek bámulni, de nem
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képesek tisztelni . A fenség szépsége ismeretlen

előttök . A kutya szereti urát és fél tőle , de semmi

jel nem mutat arra , hogy tiszteletet érez iránta ;

csak vonzódni, megalázkodni tud, s olykor, meg

feledkezve, indulatában, ellene szegűlni. Épen

így van a gyermek is, első éveiben, szüleivel :

csak midőn a megalázkodásból feljebb emelkedik,

midőn sejteni kezdi atyja magasabb tulajdonsá

gait, csak akkor dereng lelkében a tisztelet érzése,

s némi kezdetleges vallásos hangulat keletkezik

benne, természetesen csak szülője irányában , a

ki ekkor istenévé lesz ;. 8 a gyermeknek még éve

ken át szüksége van e látható istenre, a ki min

denhatólag és közvetlenül, kézen fogva, vezérli,

míg végre képessé válik a láthatatlan istenre is

ráeszmélni . Közbevetőleg megjegyezve : a tiszte

let érzésének ez a később fejlődése az okos neve

lőnek intésül szolgálhat, hogy hijába ne akarjon

a gyermek lelkébe vallásos érzelmeket oltani,

midőn még tiszteletre gerjedni nem bír. Hiszen

mi a vallás ? Nem egyéb mint istentisztelés .

Mondják ugyan, hogy : timor peperit deos, s maga

a vallástan is emlegeti az isten félelmét ; ez a val

lásos félelem azonban helyesen csak a megaláz

kodást jelenti , mely , mint feljebb kimutatni

igyekeztünk, épen a tisztelet érzésének egyik

alkatrésze .

A lassúbb és huzamosb fejlődés, mely a tisz
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telet érzését jellemzi s melyet ez érzés teljessége

mulhatatlanul meg is kíván, az ember általános

fejlődésén alapúl, s a mily különböző fokú és

terjedelmű ez, szintoly különböző lesz maga a

tisztelet is, vagy jobban mondva ama jelenségek

hatása, melyek az embert tiszteletre gerjesztik.

Különböző fejlettségű emberek különböző tár

gyakat itélnek tiszteletre méltóknak, és ugyan

azon ember is mást meg mást tisztel fejlődése

külön szakaiban. Szóval, egynek fenséges, a mi

másnak nem az, és megfordítva . Valakit például

a fejedelmi udvar pompája hódít meg vagy valami

ünnepélyes körmenet, más valakit a fölkelő nap

vagy a csillagos égbolt magasztossága, egy har

madikat a mindenható és mindentudó isten gon

dolata, egy negyediket valami világra szóló nagy

eszme, nagy mű, nagy áldozat. De ki mit fensé

gesnek lát, abban tiszteletre méltót lát, miként a

kellemben szeretetreméltót látunk, s a különb

ség e részben csak az, hogy az emberek inkább

eltérnek egymástól arra nézve, a mit tiszteletre,

mint a mit szeretetre méltónak találnak .

Valamint a szeretet a kedvelésben és gyönyör

ködésben kétfelé ágazik , amannak a kedves , ennek

a gyönyörű lévén tárgya : szintúgy válik a tiszte

let is , mint már érintettük, egyfelől hódolássá,

másfelől becsüléssé, a mint kedélyünket a fenség

nek egyik vagy másik fő mozzanata hatja meg :
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az erőnek hódolunk, a nagyságot becsüljük. Maga

sabb fokán a becsülés lesz kegyeletté, a hódolás

imádássá, és mind a kettő tárgyának dicsőítésé

ben érvényesül.

Az erő és nagyság mint egy felleg beborítja

lelkünket, s a tisztelet érzése komoly, méltóságos,

ünnepélyes, egyszersmind nyugalmas hangulatot

szül, ellentétben a szeretettel, melynek hangulata

derült, játszi, enyelgő, lengeteg . Ha csupán elér

zékenyültünk, nyomban utána nevethetünk, mit

különösen a gyermekek világszerte gyakorolnak ;

de a fenség hangulata még a mosolyt is kirekeszti .

E hangulatnak nyelve az , mit a széptan a pathosz

nevével jelöl , az emelkedettség, magasztosság

nyelve , mely maga is fenséges mig igaz , de rög

tön a nevetségesbe csap át, mihelyt hazudik. S a

franczia közmondás : du sublime au ridicule il

n'y a qu'un pas, ezt fejezi ki ; nem pedig azt,

mintha maga a fenség, a valódi pathosz lehetne

nevetségessé . A méltó kinevetésben csak az ál

fenség, az ál pathosz részesül , a dagály, mely

azzal kérkedik , a mije nincs , mely magasztosnak

hírdeti magát és alant jár, pompás ruha, test

nélkül, ráöltve semmire.

A fenség ellenkezője az aljasság ; és természe

tes, hogy az érzés, melyet ez költ, szintén ellen

kezője a fenség által költött érzésnek. Ez a meg

vetés . Szintoly közretett érzés mint a tisztelet,
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csak hogy a közvetés megfordított irányban tör

ténik. Az aljas tárgy legelőször is a farizeusi

büszkeség érzetét gerjeszti föl bennünk, azt a

hivalkodó érzést, hogy íme én nem vagyok oly

hitvány, mint az itt előttem levő ; e rövid öröm

érzésre azonban csakhamar a szomorúság érzése

következik, mert a hitványság létezése általában

szomorít, szomorít pedig annál mélyebben , minél

fogékonyabbak vagyunk a nemes és dicső, azaz a

fenséges iránt. Büszkélkedésünk tehát szégyen

kezéssé változik , a miért valami aljassal érint

keztünk, ha csak látás útján is. Sőt a szé

gyenkezés érzete voltakép az aljasnak csak is

látójában támad föl, nem pedig cselekvőjében ,

gyakorlójában : mert a ki megcselekszi, épen

azért cselekszi, mert még nem tud szégyenkezni

miatta ; ha szégyenkezni tudna, meg nem tenné .

Ezért oly rendes az a tünemény, hogy másokért

szoktunk pirulni, nem magunkért. Állatok, gyer

mekek, műveletlenek bizonyos dolgokat csak

azért nem átallanak végrehajtani, mert aljassá

gukat föl nem fogván , nem is képesek a részben

szégyenkezni, s azok szégyenkeznek helyettök, a

kik ama dolgok aljasságát fölfogják .

Szóval, az aljasság fölfogásához, szintúgy

mint a fenségéhez, a léleknek némi érettsége

kívántatik, s az érzés, melyet költ , hasonlóképen

bonyolult és kettős; mind a két eleme is ugyanaz ,
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t . i . a megalázkodás, meg a fölemelkedés ; csak

hogy a min a tisztelet kezdi, azon a megvetés

végzi, és viszont. A tisztelet érzését megalázkodás

előzi meg, azaz saját gyöngeségünk és kicsiny

ségünk érzete , s utóbb következik lelkünk emel

kedése, fölmagasztulása . A megvetésben ellen

kezőleg először jelen meg túlemelkedésünk érzése ,

mert az aljas tárgyhoz képest min magunkat

erősebbnek, nagyobbnak tapasztaljuk, s ebből a

magasból szállunk le aztán a szégyenkező meg.

alázkodás érzelméhez . Mind a tisztelet, mind ameg

vetés vegyes érzés : de míg a tiszteletben elébb jön

a kellemetlenség s utána nyomban a kellemesség, a

megvetésben csak az eleje öröm s a vége boszúság.

S a kifejlett megvetés is ugyancsak két felé

ágazik, mint a kifejlett tisztelet, a mennyiben t . i .

az aljasnak vagy egyik, vagy másik fő árnyala

tára irányúl. E két árnyalat a gyöngeség, erőtlen

ség, meg a kicsinység, jobban mondva kisszerű

ség, amaz a hatalomnak, erőnek, ez a nagyságnak,

nagyszerűségnek ellenese . Nyilatkozik pedigmeg

vetésünk a gyöngeség irányában mint lenézés , a

kisszerűség irányában mint szégyenlés, a szé

gyenlést itt ama szorosabb értelemben véve, hogy

a becsülésnek ellenkezője, azaz meg nem becsü

lés . S valamint a hódoló és kegyelő tisztelet a

dicsőítésben érvényesül, úgy érvényesülalenéző és

szégyenlő megvetés a becsmérlésben , gyalázásban.

GREGUSS : A balladáról .
16
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Még dúsabb érzelemvilág tárul elénk a drá

mai szépség, a komikum és tragikum hatása alatt,

valamint ezzel szemben ama rútság hatása alatt

is , melyet általában az irtózatos vagy irtóztató

névvel jelölünk, s melynek két fő árnyalata, a

fonák és félelmetes, annyira átnyúlik egyfelől a

komikumba, másfelől a tragikumba, hogy a komi

kum fogalmát a fonákság, a tragikumét a félel

metesség hozzávétele nélkül alig birjuk meg

alkotni. Azonban e gazdagabb téren mégis köny

nyebb lesz haladnunk és tájékozódnunk ,minteddig,

mert egy az, hogy az itteni érzések neve több

nyire azonos a megfelelő jelenségek nevével,

másodszor meg ez érzéseknek párvonalos össze

kapcsolása az illető æsthetikai fogalmakkal mind

a tudományban inkább meg van állapodva, mind

a közönség előtt ismeretesebb.

Kiváltképen mondhatni ezt a tragikum és a

félelmetes érzelmeiről. A tragikum hatásának

Aristoteles óta a részvétet s a félelmet szokás

tekinteni . Hogy azonban a félelmet nem egészen

a tragikumból, hanem közvetlenül a tragikumnak

egyik eleméből, a félelmetesből kell származtatni,

már az etymologia mutatja. Marad tehát a tragi

kum számára a részvét vagy szánalom, s ebben

ugyancsak a félelem , mint egyik elem, szintúgy

benne foglaltatik, mint a hogy a tragikumnak is

egyik elemét a félelmetes alkotja : mert a ki iránt
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részvéttel viseltetünk, annak sorsa, ha balra for

dúl, egyszersmind félelemmel tölt el bennünket

s részvétünk ilyenkor épen félelemben nyilatko

zik. Részvétünkben , a félelmen kívül, benne van

a tisztelet érzése is, vagy legalább a szeretet

(ha t. i . nem teljesen tragikai személyre irányúl,

hanem olyanra, kinek szépsége a kellem, nem a

fenség ).

A tragikum , miként érzéseit, úgy összes han

gulatát is a szomszédos két jelenségcsoporttól

kapja, melyek közt helyet foglal, t . i , a fenséges

és a félelmetes jelenségektől . Hangulata aggodal

mas mint a félelmetesé, s pathetikus, emelkedett,

komoly mint a fenségé, sőt komolysága komor

sággá is lesz, midőn a veszély, melylyel félelme

tessége fenyeget, mindinkább növekszik vagy

közeledik.

A félelemnek számos a foka és árnyalata :

aggódás, midőn a veszedelmet még csak lehető

nek vagy messze levőnek tartjuk ; rettegés, midőn

már közeledését tapasztaljuk ; ijedtség, midőn

hirtelen meglep ; borzadás, ha rendkívüli módon

jelentkezik ; elszörnyedés, ha visszás alakban ,külö

nösen óriási körvonalakban mutatkozik ; iszony,ha

a vész igen nagy ; rettenet, rémülés, ha nagy is,

hirtelen is. Magok a jelenségek, melyek mind ez

érzéseket fölidézik , nagyobbára épen ezek szerint

vannak elnevezve : aggasztó , a mi aggódást szül ,

16*
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rettegtető a mi rettegést, ijesztő a mi ijedtséget,

borzasztó a mi borzadást, iszonyú , iszonytató a mi

iszonyt, rettenetes, rémítő a mi rettenetet, rémü

lést ; csak a szörnyű az , mely nem kapja nevét

az általa támasztott érzéstől, hanem a magáét

uházza erre . Mind ezen æsthetikai jelenségek

alapfogalmát, ugyancsak az általok gerjesztett

érzések alapérzése, a félelem nyomán , félelme.

tesnek nevezzük.

Valamint a félelem, úgy a szánalom vagy

részvét is különböző erejű és jellemű. Mennyi

átmenettel és változattal találkozunk az egyszerű

sajnálás, a fájdalmas illetődés, a lágy megindulás,

a mélyebb meghatotteág, a heves megrázkódás, a

teljes megrendülés, a végső megengesztelődés

határai között. S a jelenség, mely mind ezt föl

gerjeszti keblünkben, a tragikum , néha csak épen

valami siralmas esemény, mely egyiknek könyet

csal szemébe, a másikat megríkatja s a ríkató

dráma alanyáúl szolgál, magasabb fokán jeles

emberi egyének küzdelme, kik előtt hódolattal és

nagyrabecsüléssel meghajlunk .

A komikum és fonákság birodalmában a tragi

kumnak s félelmetességnek ellenképei vigyorog

nak reánk, még pedig a komikumban a félelme

tesség, a fonákságban a tragikum ellenképei ,

minélfogva a tragikomikumnak megvan lehető

sége, de az lehetetlen, hogy akár a félelmetesből
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komikum, akár a fonákból tragikum váljék. Ez a

kizáró ellenkezés mutatkozik természetesen az

érzelmek között is, melyek ama jelenségeknek

hatásai. Névszerint a részvétnek, mint a tragikum

hatásának , ellenkezője lesz az érzés, melyet a

fonákság ébreszt, a félelem ellenkezője pedig

lesz a komikum érzése.

Mi a részvét ellenkezője ? Bizonyára nem

más mint a részvétlenség, de olyan részvétlen

ség, mely nem csak a részvétnek, szánalomnak

hiányát tűnteti föl, hanem egyszersmind bizo

nyos megfordított részvétet tanúsít, midőn t. i .

más baján, kárán nem csak nem szomorkodunk,

sőt épen örvendünk. Ez az érzés a káröröm.

Rokon természetű , a mint hogy szomszédos is , a

megvetéssel : mintegy az a megvetés, melyben

szégyenkezésünk még föl nem gerjedt s csak

hivalkodásunk uralkodik felebarátunk gyarlósága,

silánysága fölött. Midőn a fonák visszatetszik,

voltakép mi saját magunknak tetszünk : ezért

örülünk, habár másnak a rovására ; mivelhogy

pedig a fonák a komikumnak egyik elemét képezi,

a komikum érzetébe is átszármazik bizonyos kár

örvendő vonás, a tragikai részvétnek visszája.

A részvétben sajnáljuk az illetőt s ohajtanók ,

hogy jobb dolga legyen : a kárörömben aztmond

juk : úgy kell neki.

A drámai szépségben az erkölcsi elv hatható
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sabban munkálván, mint az ästhetikai jelensé

geknek bármely más körében, szükséges, hogy

mind részvétünkben, mind kárörömünkben igaz

ságosak legyünk, azaz csak azon szánakozzunk,

a ki méltó a szánalomra , s csak annak a baján

örvendjünk, a ki kudarczát megérdemli. A meg

érdemlett kudarcz szemlélése, mint erkölcsi elég

tét , a jóakaratú léleknek is jól eshetik, s épen a

rossznak ez a jól esése a káröröm , melyben pil

lanatig a jó akarat is rossz akarattá változik.

Nyilvánul pedig a káröröm az illető fonákság

szerzőjének kinevetésében . A szánakozó sír a

sírókkal, a kárörvendő nevet rajtok ; s míg a

beteljesült félelmetest, a veszedelemnek bekövet

kezését egyszersmind siralmasnakjelezzük,viszont

a bűnhödő fonákságot, a kudarczvallást már a

nevetséges neve is megilleti ; s valamint a siral

mas a tragikumnak, úgy a nevetséges a komikum

nak szolgáltat anyagot. Siralmas és nevetséges a

kedély világából merített két szó , átvive aestheti

kai fogalmakra, és ezeket, a minek példáját fel

jebb is láttuk már , hatásukban , etymologiai

úton megyarázva : a tragikum a részvét, a fonák

a káröröm érzetét költi, s a részvét a sírás, a kár

öröm a nevetés indulatában szokott kitörni.

Hogy azonban kárörvendő nevetésünk erkölcs

telenné , gonoszszá ne legyen , nem elég ha igaz

ságos, az is kell , hogy a kár, mely nevetésünket
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fölidézi, a fonákság szerzőjének se testi , se lelki

jóllétét ne tegye tönkre , csak épen alkalmatlan

ságára, múlékony boszúságára szolgáljon. A meg

nevettető bajnak tehát nem szabad veszélyesnek,

ártalmasnak lenni, legalább nem abban a mér

tékben, a melyben már félelmet gerjeszt. A féle

lem minden tréfának megölője. Lehet igenis

tréfa tárgyává maga a félelem is, de csak midőn

alaptalan s a félőnek nem árt; az a komoly féle

lem, mely a vészhozó félelmetesnek szülöttje s a

tragikai szánalomnak kiegészítője, csak erkölcs

telen káröröm tárgya lehet, azzal az érzéssel

pedig, melyet a komikum gerjeszt, sehogy össze

nem fér, mert vele épen úgy ellenkezik, mint a

káröröm a részvéttel.

Mi voltakép a komikum érzete ? ezt kifejten

dők, bevezetésül és tájékozásúl egy megjegyzést

kívánunk előre bocsátani a komikus személyek

erkölcsiségére vonatkozólag, minthogy ez kapcso

latban van magának a nevetésnek is imént emlí

tettük erkölcsi jogosulatával.

A kellem és fenség iránt rokon- , az undok és aljas

iránt ellenszenvvel viseltetünk, s ellenszenvünk

kiterjed a félelmetesre és fonákra is , és mert

kisebb -nagyobb mértékben egyiktől is, másiktól

is irtózunk, e kettőt az irtózatos rút neve alá fog

laljuk. Hasonlóképen kiterjed rokonszenvünk is

a kellemmel és fenséggel szomszédos jelenségekre,
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a tragikumra és komikumra vagy furcsára , s

mivelhogy mind a tragikus, mind a komikus sze

mélyhez kisebb -nagyobb mértékben szintúgy von

zódunk, mint a hogy a merőben félelmetestől

vagy merőben fonáktól irtózunk, azért a drámai

szépnek a vonzalmasság kétségtelenül egyik alap

kelléke. S ha már kérdjük, hogy vonzalmunkat

egy - egy embertársunk iránt leginkább mi szün

teti meg ? a felelet az , hogy az illetőnek rossz

akarata. Mihelyt meggyőződünk, hogy valaki

nem jó indulattal van akár hozzánk, akár feleink

hez, hajlandóságunk iránta egyszeriben megcsök

ken, gyakran végkép is elenyészik. De a gonosz

ság nem egyéb, mint az ember állandó rossz

indulata a maga szűkebb -tágabb köre irányában.

Ebből következik , hogy minél jobb indulatú

valaki, annál alkalmasabb lesz akár a komikai,

akár a tragikai tárgyalásra, s ARISTOTELES ennél

fogva helyesen kívánja, hogy a tragédia hőse

inkább jó legyen, mint rossz , valamint SCHILLER

nek is igaza van, mondván, hogy a kit bűne sodor

veszélybe, annak sorsát csekélyebb részvéttel

kisérjük. Szóval, minél kisebb valaki iránt von

zalmunk, annál kevésbbé válhatik akár komikai,

akár tragikai személylyé ; a rossz ember tehát

kevésbbé lehet az , mint a jó . Nem lehetetlenség

ugyan rossz embereket is akár komikai, akár

tragikai színben föltüntetni, MOLIERE keze alatt
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egy Tartufe is elfurcsásodik, SHAKSPERE egy III .

Rikhárdot is meg tud sajnáltatni, de tagadha

tatlan , hogy Orgonban a komikum, Othello

ban a tragikum mégis csak teljesebb , mert

Orgon és Othello jobb emberek, mint Tartufe

és Rikhard.

Szorítkozva már most a komikum érzetére,

kimondhatjuk, hogy ebben a kárörömhöz bizo

nyos szeretet vegyűl, mi által a káröröm kivet

kezik ellenszenves természetéből s vonzalmas

kicsinyléssé nemesedik. Kicsinylés van a komi

kum érzetében, mert az oktalanság , képtelenség,

melyet nyilatkoztat, csak olyan érzést gerjeszt

het, melyben nincs része a tiszteletnek ; ez a

képtelenség egyszersmind ártalmatlan lévén vagy

legalább annak mutatkozván, a félelem érzetét is

kizárja magából, sőt ennek ellenkezője keletkezik

bennünk, s ez épen a kicsinylés, mert a mitől nem

félünk, nem tartunk, azt semmibe sem veszszük,

kicsinyeljük ; kicsinylésünket azonban megneme

síti a vonzalom, melylyel a komikus egyén iránt

viseltetünk , s ez nem engedi, hogy megvetéssé

sülyedjen. Gúnyoló, sőt csúfoló hangulat még

összefér vele ; képes a neveletlent megröhögtetni,

a műveltebbet is jóizűen megkaczagtatni , ha erő

sebb indulat fokára emelkedett ; de az utóbbit

többnyire csak mosolyra indítja. A nevetésnek

ez a legfinomabb formája, a mosoly, egyszersmind
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a nyájas, vidám arcz jellemző vonása, azé az

arczé, melyen a szeretet s a lelki derültség tük

röződik . Az egyszerű vonzódás is nyájassá teszi

az arczot, s a nyájas arcz már mosolyog. A von

zalom és vidorság, tudjuk, egyszersmind a kellem

hangulata : így lesz a mosoly ama kétféle öröm

kifejezője, melyet akár valami kedvesnek, akár

valami nevetségesnek láttára érzünk, még pedig

annál erősebben, minél inkább egyesül a ránk

ható jelenségben a kedves és nevetséges . A ked

ves és nevetséges lények közt első helyen emlí

tendők a gyermekek : ezeket javában szeretjük

és kicsinyeljük, tisztelet és félelem híjával. Lehet- e

gyermeket máskép üdvözölni, mint mosolyogva ?

A mosoly mind szerető , mind kicsinylő érzésünk

közös jelzője, maga is tanuskodván a közösségről,

mely a kellemet a komikummal összefűzi, vala

mint a másik oldalon hasonló közösség tartja

össze a fenséget a tragikummal. A tragikum han

gulata, mint a fenségé, komoly, sőt borús ; a

komikumé, mint a kellemé, derült, vidám . Aman

nak légköre a magasztos szenv, pathosz, emezé

az enyelgő tréfa , gúny ; 8 valamint amaz olykor

leszáll a merő borzalmasba , úgy változik a jó

kedv is könnyen keserű humorrá, az enyelgés

színbora megeczetesedik a szertelen kárörömben ,

minő például a SWIFT-é . Így áll szemben egymással

a rokonszenv kétféle hangulata, a jókedvű s
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a fenkölt hangulat ; a voltaképen érzelmes, sen

timentális hangulatpedig a kettő között van , mint

a madonna a kellem és fenség között .

Mindeddig az æsthetikai érzéseknek ama köré

ben mozogtunk, hol a tetszés mint rokon- , à

visszatetszés mint ellenszenv tűnik föl ; meg kell

még enilékeznünk a másik nagy csoportról, mely

ben a tetszés az elégültség, a visszatetszés az elé

gületlenség hangulatával azonos. Tudjuk, hogy

azok az érzések tartoznak ide, melyeket az értelmi

szépség, illetőleg értelmi rútság jelenségei ger

jesztenek , t . i . az öszhang és öszhangtalanság, a

hűség és hűtlenség, a szabályosság és szabály

talanság, az eredetiség és majmolás.

Az öszhang szépsége különösen azt az érdek

lődés érzetét költi , mely az egység vagy rend

hatása alatt az öszpontosított lélek örvendő meg

nyugvásában, a változatosság hatása alatt pedig-

mint a latin mondat is kifejezi: varietas delectat

a mulatásban nyilatkozik. Az érdeklődés ellen

lábasa az érdeklődésnek hiánya vagyis a közöny,

mint az öszhangtalanság szüleménye. Az öszhang

talanság is kétféleképen hat : mint zűrzavar vagy

rendetlenség bódít , mint egyhangúság untat.

Tehát bódulat és unalom érzése .

A hűség kellemes csalódásba ringat bennün

ket, elhitetvén velünk, hogy a látszat a valóságot

tárja föl előttünk ; míg viszont a hűtlenség kelle
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metlen csalódást szül , a kiábrándulás késervét,

mert alkotásai merő semmiknek bizonyulnak.

A hűségnek valószínűség és eszményiség a két

kelléke, s ehhez képest csalódásunk, azaz kelle

mes csalódásunk érzése is egyfelől a ráismerés,

másfelől az eszmegyarapodás, lelki gazdagodás

öröme lesz, a mely örömmel szemben áll egy

részt a meghazudtolás boszusága, midőn a való

színűség hiányát tapasztaljuk, másrészt az üres

ség sivár érzete, midőn eszmét nem találunk .

A mely műveken rajta van a szabályosság és

eredetiség bélyege, azok bizonyos kéjelemmel töl

tik el keblünket, a szabályos művek névszerint

az otthoniasság, az eredetiség által kitűnők pedig

a melegség kéjelmével. Ellenben a szabálytalan

és majmoló vagy modoros művek kéjelmetlenül

hatnak, az előbbiek tájékozatlanul, az utóbbiak

hidegen hagyván.

De csak azt, a kit !

Azaz : eredeti művek ismeretére van szüksé

günk, hogy képesek legyünk megkülönböztetni

tőlük a majmolókat, és a hatást is teljesen érez

hessük, melyet amazok meg emezek kedélyünkre

tesznek ; hasonlóképen szükséges ismernünk vala

mely művészet fejlődését, hagyományait, egyik

másik nemzetnél, egyik -másik korban dívott

eljárását, szóval szabályait, ha meg akarjuk itélni,

vajjon szabályos - e, stylszerű -e valamely mű vagy
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nem, és, csak ha ezt megítélhetjük, fog az illető

mű, akár szabályos , akár szabálytalan voltával,

kedélyünkre is kellőképen hatni, azaz fogja lel

künkben az elégültségnek vagy elégületlenségnek

a maga műbecséhez mért igaz érzelmeit fölger

jeszteni. S ugyanily föltételtől függ a hűség s az

öszhang, általában az értelmi szépség bármely

jelenségének érzelmi hatása. Hogy valamely ábrá

zolatnak hűségét élvezhessük, előre kell már

valamit tudnunk az ábrázolt tárgyról; hogy vala

mely mű szerkezete, azaz öszhangja által vív

hassa ki tetszésünket, ismernünk kell valameny

nyire az egység és változatosság igényeit, s a

részek szükséges arányait mind egymás között,

mind az egészhez.

Az értelmi szépség körében tehát akár tet

szésünk , akár visszatetszésünk érzelmei csak

azután keletkeznek , miután az illető jelenséget

tüzetesen megvizsgáltuk s megbecsültük ; az érzés

e szerint itéletünk eredményeül tűnik elő , vagyis

hogy azzal a szóval éljünk , mely ez összes cso

portnak nevét adja , érzésünk itt az értelem köz

benjárásától függ, meg kell értenünk a dolgot,

mielőtt hatása lehetne szívünkre, érzésünk ennél

fogva szorosabb értelemben értelmes érzés. Leg

fölebb az unalom érzéséről mondhatnók, hogy

értelmetlenül is keletkezhetik , a mennyiben a nem

értett jelenségek hosszabb sora az egyhangúság
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színében jelen meg, s bármily érdekes legyen

például valamely fölolvasás, de folyjon oly nyel

ven, mely ismeretlen előttünk, vagy oly tárgyról,

mely meghaladja fölfogó képességünket, bizony

könnyen elalszunk mellette ; az ilyen unalom

azonban , hogy úgy mondjam , nincs igazolva,

mert nem a tárgy mivoltából, hanem a magunk

tökéletlenségéből ered ; igazolt æsthetikai unalom

nak valósággal csak ott van helye, hol a dolog

maga unalmas, azaz föltalálbatók benne az egy

hangúság elemei, még pedig föltalálhatók olyanok

által, a kik ahhoz a dologhoz értenek .

A megelőző birálatnál fogva értelmi érzéseink

jóformán csak értelmünkállapotainak viszhangjai,

tükrözői, s neveik is nagyobbára értelmi állapo

tokat jelölnek, mint öszpontosulás, bódulat, csa

lódás, kiábrándulás, stb.

Valamint az erkölcsi körben előfordulnak

érzések , melyek azon körbeli más érzésekhez

képest a lélek fejlettebbségét föltételezik , így

például a tisztelet és megvetés, szemben a szere

tettel és gyűlölettel: szintúgy mondhatni az

értelmi érzésekről, hogy, szemben az erkölcsiek

kel , nagyobb fejlettséget, több tájékozottságot

kívánnak s ennél fogva nem is lehetnek oly álta

lánosak . Továbbá, értelmi tetszésünk vagy vissza

tetszésünk csak akkor gerjedvén föl, midőn az

értelem , megejtett vizsgálata folytán, magát az
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illető jelenség által vagy kielégítettnek , vagy ki

nem elégítettnek nyilvánította, míg a közbevetett

retortán keresztül kifejlődik, sokkal higgadtabb,

hűvösebb, nyugalmasabb lesz , mint a minő az

erkölcsi érzés, nincs meg benne az erély, a meleg.

ség, a hirtelenség, mely ez utóbbit jellemzi. Mig

az erkölcsi szépség vagy rútság mozzanatai egy

szerre megragadnak és szinte közvetlenül hatnak

kedélyünkre, ezt egész valójában elfoglalják s

érzelmeit csaknem mindenkor az indulat hőfokára

emelik : az értelmi szépség vagy rútság mozza

natai egyenkint, mintegy apránkint hatnak, még

pedig először is értelmünkre, s csak azután men

nek át kedélyünk birtokába. Tagadhatatlan, hogy

az erkölcsi szépséget, a kellemet és fenséget, a

komikumot és tragikumot, előbb szintén föl kell

ismernünk, tehát értelmünk körébe vonnynk ; ez

a fölismerés azonban, közös emberi tapasztalá

saink alapján, oly gyorsan történik, hogy hatása,

minden további vizsgálat, hosszasabb okoskodás

és formaszerű itélethozatal nélkül, azonnal kedé

lyünket éri : míg az értelmi szépség, az öszhang

és hűség, a szabályosság és eredetiség, előbb

részenkint kiállja értelmünk birálatát s csak azután

indítjameg kedélyünkben az örvendő vagy boszan

kodó érzések hullámait .

Tetszésünk vagy visszatetszésünk itt huzamo

sabb gondolkodás alapján keletkezvén, az értelmi
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szépség meghatározásában láthatólag a gondol

kodás törvényei irányoznak. Azaz : tetszésünk

itételei nem egyebek, mint a logikai törvények

alkalmazásai aesthetikai jelenségekre.

Az itéletnek formáját az okoskodás képezi,

tartalmát ismeretünk . Az itélet helyessége tehát

két tényezőtől függ : egyfelől az okoskodás követ

kezetességétől, másfelől az ismeret alaposságától.

Okoskodás erejére s ismeretek minőségére és

bőségére nézve számtalan fokozat, véghetetlen

különféleség uralkodván az emberek között, ter

mészetes, hogy izlésök épen az értelmi szépség

irányában mutat legnagyobb eltéréseket. Az erköl.

csi szépség irányában sokkal egyenlőbb az embe

rek izlése , mert az erkölcsi jó fölfogásában nincs

köztük annyi különbség, mint a mennyi van

belátás és tanúltság, azaz értelmesség tekinteté

ben . A fejletlen emberben az értelmi szépség

jelenségei soha sem fognak oly élénk tetszést

költeni , mint a műveltben. A laikus nézőre az

antverpi dóm csak mint egyszerű tömeg, a fenség

hatásával lesz ; öszhangja, stylje jelességeit csak

az értők méltányolhatják, még pedig annál telje

sebben, minél értőbbek . Zenét is igazán csak azt

élvezhetünk, a melyet értünk : ez az oka, hogy a

közember csak a maga nemzeti zenéjében találja

kedvét, másféle zene merő zűrzavar neki vagy

merő egyhangúság. Horácz alkaikus verse, a
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milói Venus leplének redőzete kit fog elragadni ?

Csak azt, kinek füle az alkáji rhythmusra, szeme a

művészi redőzet rhythmusára ki van képezve.

Don Quijote bolondságait azonban jóizűen fogja

kaczagni az is, a ki nem tudja , hogy e bolond

ságok tulajdonképen a lovag-regények kifigurázá

sát czélozzák ; Hamlet balsorsát síratni fogjuk ,

habár nem adhatunk is magunknak számot e rej

télyes jellem mivoltáról . Így fogunk gyönyör

ködni a kő Vénusok kellemében s meg fogunk

hódolni a phidiasi Zeus fenségének, akár értünk

valamit a képfaragáshoz, akár nem.

A fentebbiekben elsoroltuk a szépség külön

böző mozzanatainak különböző hatásait kedé .

lyünkre, s épen ezek a hatások képezvén az úgy

nevezettästhetikai érzéseket, megoldottnak tekint

hetnők feladatunkat, a mennyiben ez érzések vol

tak fejtegetésünk kitűzöttt tárgya. Megoldottnak

tekinthetnők feladatunkat, ha szemünkbe nem

ötlenék az a tény, hogy bizonyos esetekben a

szépség hiába akar hatni reánk : nem kelt visz

hangot bennünk, lelkünk kisebb -nagyobb mérték

ben fogékonytalan, néha végkép tompa iránta ; s

a szépség e szerint nem gerjeszti föl azokat az

érzéseket, melyeknek fölgerjesztése épen hiva

tása. Nem olyan eseteket értek, mint például

hogy a vakra RUBENS legragyogóbb festménye,

a siketre BEETHOVEN leghathatósabb szonátája

17GREGUSS : A balladáról.
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hatástalan marad : ilyenkor a közvetítő érzék

ajtaja van bezárva, melyen át a szépségnek lel

künkbe kellene jutni ; de vannak esetek, midőn

az érzék nyitva áll, semmi baja , s a szépség

sugara még sem hatol be rajta . Mily fönséges az

éjjeli tűzvész ! de ha saját házad is ott ég, aligha

fogod élvezhetni, mint Nero a lángoló Rómát.

A kit veszteni visznek, arra hiába mosolyog a

leggyönyörűbb vidék : nem kell neki. A kétségbe

esettet nem vígasztalhatjuk KATONA Bánk bán

jával, nem szórakoztathatjuk Toldi Miklós viselt

dolgaival. A fásultnak Boccaccio legérdekesebb

beszélye sem mulattató. A ki csak rútat látott,

érzéketlen lesz a szép iránt, sőt fonáknak fogja

tartani a helyest : a golyvások hazájában kineve

tik, a kinek nincs golyvája.

Rekeszszük be tehát az ästhetikai érzésekről

szóló fejtegetésünket ez érzések önleges alap

föltételének kiemelésével, hogy t. i . fölkészült

lélekre van szükségünk, ha azt akarjuk, hogy

akár a szép, akár a rút megtehesse kellő hatását,

azaz bennünk a szépnek, illetőleg rútnak meg

felelő érzések kelhessenek . A fölkészült lelken

pedig nem csak azt értjük, hogy lelkünk általá

ban fogékony legyen a szép meg rút mindenféle

mozzanata iránt, hanem különösen azt az el nem

fogúlt, önzetlen, szabad hangulatot , melyet KANT

a szép fogalmának meghatározásába is fölvett,
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kimondván, hogy érdek nélkül kell tetszenie . Az a

szabad hangulat az , melyet saját személyes érde

keink nem zavarnak : mert el kell tudnunk feledni

bajainkat, hogy a szépséget élvezhessük ; de a szép

ségnek is épen egyik , nem utolsó , áldása, hogy

bajainkat el tudja felejtetni.

17 *



A stylról.

Fölolvasás az iparmuzeum javára a Nemzeti Muzeumban

1874 márczius 29 -dikén .

Hölgyeim ! Uraim ! Az iparmuzeumi fölolva

sások rendezése alkalmával engem is ért a sze

rencse, hogy a bennök való tettleges részvételre

fölszólítottak . A megtisztelő szózatnak természe

tesen hódolni igérkeztem, egyszersmind azonban

azt a szívességet kértem ki magamnak, hogy ha

már elhatározták, hogy fölolvasást tartsak, hatá

rozzák el azt is, hogy miről . A felelet az volt,

hogy beszéljek hát a stylről . Oly kicsi théma, hogy

SEMPER két vastag kötetben tárgyalja, még pedig

csak a mesterségekre nézve ; nekem meg, a föl

adott kérdés általánosságánál fogva, ki kell ter

jeszkednem az egész művészetre és irodalomra.

Megjárnám , de még inkább megjárnák tisztelt

hallgatóim, ha úgy akarnék tenni, mint PLINIUS,

ki hosszú levelet írt, mert rá nem ért rövidet írni .

Nekem, akár érek rá akár nem, rövid előadásba

kell szorítanom nagy thémámat ; nekem, az utolsó



A STYLRŐL. 261

felolvasónak, ki ezúttal hivatva vagyok, mint a

magyar mondja, betenni az ajtót, nekem nem

szabad az annyi jeles előadás által elkényeztetett

közönség türelmével hosszasan visszaélni . Ne

hogy ez megtörténjék, czélomál tűztem, hogy a

styl fogalmát csak fővonásaiban igyekszem vá

zolni , csekély erőm és legjobb belátásom szerint

adván egy darab æsthetikát. Annak ugyan ki

teszem magamat, hogy ennélfogva engem is a

doctrinaireség vádjával fognak sujtani; de sietek

megjegyezni, hogy ezt a vádat, ezen a téren, in

kább dicséretnek mint megrovásnak tekintem .

Lássuk tehát először, mit jelent maga ez a

szó : styl.

A régi rómaiaknak volt egy szerszámjok, me

lyet stylusnak neveztek : egyik végén hegyes,

másikán lapátos botocska : hegyével viaszos táb

láikra betűket véstek, azaz írtak, lapátjával pedig

a bevésettet megint elsimíthatták , ha teszem,

valamit meg akartak változtatni. Az a kifejezés

tehát : stylum vertere , a stylust megfordítani,

azt is jelentette, hogy javítani. S ha valakiről azt

mondták, hogy nincsen stylusa, ennek értelme

nem lehetett más mint az , hogy nem tud írni,

vagy ha tud is, rosszúl tud ; a kiről ellenben azt

mondták, hogy van stylusa, ezen azt értették,

hogy tud írni, még pedig jól.

De ha elismerjük, hogy például CICERO jól ír,
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képiesen tehát méltán mondhatni róla, hogy van

stylusa, bizonyára szintúgy el kell ismernünk,

hogy HORATIUS is jól ír, meg Tacitus, meg más

latin klasszikusok , tehát a stylust egyiküktől sem

lehet megtagadni. Mégis HORATIUS, meg TACITUS,

meg a többiek, bár jól írnak , nem írnak úgy

mint CICERO , sőt írásuk egymás között is nagyon

különbözik. Mind jól írnak , de mindevik a maga

módja szerint : azért mondják, hogy mindenik

nek külön-külön stylusa van.

A stylus tehát, eredetileg az írásnak eszköze,

jelenti később az írásnak tudását s az írástudás .

nak bizonyos módját. Apáink a stylust íróvessző

nek fordították le, helyesen a mennyiben e szó

val az írásnak szerszámát jelölik ; de az írásnak

tudását és módját vele már mai nap nem jelöl

hetjük : erre a fogalomra vagy megtartjuk a styl

szót, vagy használjuk azt, mely a mi íróeszközünk

jelölésére szolgál, a tollat. Így beszélünk MIKES

KELEMEN, KAZINCZY, VÖRÖSMARTY, SZÉCHENYI tol

láról , írásuk módját értve rajta, s képezetlenebb

hallgatónk is bizonyára hamarabb s elevenebben

fölfogja mit akarunk ezzel mondani, mint hogyha

toll helyett azt a színetlen és nyelvileg sem he

lyes iskolai műszót alkalmazzuk : irály. S a mit

az írónál értünk, midőn tolláról beszélünk , ugyan

azt értjük a képfaragónál, midőn vésőjéről, a

festésznél, midőn ecsetjéről, a hegedűsnél, midőn
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vonójáról beszélünk. A véső a képfaragó szer

száma s jelenti egyszersmind a faragás módját,

az ecset afestészé s jelenti a festés módját, a vonó

a hegedűsé s jelenti a hegedűlés módját. A tollat

pedig, a vésőt, ecsetet, vonót, s általában bármely

művésznek a szerszámát, midőn a művész eljárása

módjára gondolunk, mind az egy styl szó fejezi

ki . Hogy tehát a styl fogalmát megmagyarázhas

suk, mindenek előtt a művész eljárása módját kell

fölvilágosítanunk : hiszen a stylt épen a művész

nek bizonyos eljárása módja szüli .

Miben áll a művész eljárása ? Érzékileg ki

fejezve: valami látható vagy hallható anyag föl

dolgozásában, azaz megalakításában, tehát ido

mok, színek, hangok, szavak összeszerkesztésében.

S mi vezeti e szerkesztésben a művész tollát, vo

nóját, ecsetjét, vésőjét ? Közvetlenül természete

sen keze . Hát kezét ? Szeme, füle . Hát szemét,

fülét ? Az a titkos valami, a mit a tudománynak

mind mai napig nem sikerült meghatározni: a

lélek . Az a teremtő erő, mely az embert működni

hajtja, melynek ilyen vagy olyan természete őt

épen azon egyénné teszi a ki , azon sajátságos önné,

ki valamennyi többi öntől különbözik , mely annál

hathatósabban munkálkodik , minél több kincsé

vel rendelkezik egyfelől a kedélynek, másfelől az

észnek, azaz minél több az érzelme és a gondo

lata, s melyet, ha már annyira fejlődött hogy ké
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pes a művészi alkotásra, általában tehetségnek

szokás nevezni.

A művészet világában is csak az mondhat

valamit, a kinek van valami mondanivalója; belső

kincstárunkban is értékekre van szükség, hogy

fizetéseinket pontosan teljesíthessük, s mihelyt

üres a tár, bekövetkezik a lelki bank bukása.

Emberi korlátoltságunknál fogva mindenható te

hetsége senkinek sincs, egyik egyben, másik

másban erős, és hogy mire van erőnk, azt kitudni

legnehezebb föladataink közé tartozik. Bizonyítja

ezt a sok eltévesztett életpálya, szinte kivétel nél .

kül erőnk félreismerésének , eredménye ; bizo

nyítja, hogy a styl tárgyai közt maradjunk, annyi

tehetetlenség örökös fellépése a művészet külön

böző terein . Csak hivatlan versíró hány ostromolja

hetenkint, naponkint a szegény zaklatott szer

kesztőket ! Ugyan van-e azoknak valami mon

danivalójok, kik csak a szerkesztői mondani

valókban tünedeznek elő ? 8 ha volna némi

önismeretök , belefognának -e olyasmibe, mihez

nem értenek ? Bizonyára nem ; de mentségökre

szolgálhat, hogy azt a szükséges önismeretet gyak

ran a hivatottak sem bírják megszerezni, vagy

előleges botlások árán szerzik meg. MOLIÈRE a

legnagyobb komikai tehetség, s oly kizárólag az,

hogy a tragikai végkép hiányzik benne, mégis

meg- megkisérli a tragikumot és styltelenné lesz ;



A STYLRŐL . 265

PETŐFI csupa lyra, elbeszélni nem tud, de azért

vannak elbeszélései, hasonlókép styltelenek. Mert

stylszerűen csak az alkothat, a ki tehetsége szerint

alkot, mert saját lelke bélyegét a maga teljessé

gében csak így nyomhatja művére, műve csak így

lehet igazán eredeti, csak így tükrözheti a szerző

egyéniségét. Ez az egyéniség jelleme teszi oly föl

ismerhetőkké az erős szellemek alkotásait, az adja

meg nekik azt a határozott családi hasonlatossá

got, mely az apáról tanúskodik, a szakértőt rá

képesítve, hogy egy - egy gazdátlan cartont ha

bozás nélkül Rafaelnek tulajdonítson , egy - egy

ismeretlen író drámájában helyenkint SHAKSPERE

oroszlánkörmét fölfedezze. Buffon híres mon

dása : le style est l'homme même, azt az elemi

igazságot fejezi ki , hogy a mű olyan mint

szerzője, mint az a lelki való, melyből szár

mazott s melynek ennélfogva egész érzése és

gondolkodása világát elénk tárja. Hogyne! hi

szen tudjuk, hogy az embernek sokkal jelen

téktelenebbek, hogy úgy mondjam gépies nyi

latkozataiból is következtetnek lelkére, például

puszta keze írásából, betőinek merőben külső

alakjából; mennyivel jogosultabb tehát e követ

1 Every word doth almost tell my name. (SHAK

SPERE 76 - dik sonettjében ): « Mindenik szó nevem kész

tanúja ».
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keztetés, midőn oly nyilatkozat alapján történik,

mely föltett szándékkal az ember belső életét tol

mácsolja. De hát, a kinek ilyen nyilatkozata nem

enged bepillantanunk lelke valójába ? más szóval ,

a kinek művéről nem lehet egyéniségére követ

keztetni ? vajjon annak nincs is tán egyénisége ?

Van, olyan a milyen, mert egyénisége minden

egyénnek van ; de az csak afféle mint a jellem

telen embernek a jelleme : az a jelleme, hogy

nincs jelleme, valamint annak abból áll az egyé

nisége , hogy nincs egyénisége. Csak másokat fog

majmolni művében, önön maga hiányozni fog

belőle, azaz nem lesz meg benne a stylnek az a

kelléke, melyet, mivel a szerző önjében gyökere

zik, önszerűségnek nevezhetünk, de lesz e helyett

az, a mit modorosságnak neveznek s a mi már

egymaga styltelenné teszi a művet.

Az önszerűség azonban a stylnek nem egyet

len kelléke. A művész eljárásában , mint feljebb

érintettük, nemcsak a lélek erejére van szükség ,

hanem azonfelül a látás vagy hallás, szóval az

érzék fogékonyságára, és a kéz ügyességére . Amű

vésznek bánni kell tudni az anyaggal, melyet

földolgoz ; ez a vele bánás pedig többnyire a szó

szoros értelmében kezelés : a képfaragó kezeli a

nedves agyagot, fát, követ, a képíró kezeli a fes

téket, illetőleg a vonalakat, melyekkel vásznát

berajzolja, Liszt kezeli a hangokat, midőn zon
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gorájából kicsalja ; ezt a kezelés szót azután

voltaképen kezelhetetlen tárgyakra is átviszik,

mondván például a jeles íróról, hogy szépen ke

zeli a nyelvet, az iskolázott énekesről, hogy szé

pen kezeli a hangját, s az egyszeri referens szint

azon joggal mondhatta egy tánczosnéról , hogy

szépen kezeli a lábát. Bizonyos, hozy az érzéki

anyag megmunkálásában a művész mintegy kéz

mívesül szerepel, s a technika, melyre itt szük

sége van, s mely tetőpontját a virtuózságban éri

el , a művészetnek a mesterségéhez tartozik . Amű

vésznek az anyag urává kell lennie , hogy pedig

urává lehessen, szolgálnia kell azt, alkalmaz

kodnia minden különösségéhez, ellesnie s telje

sítenie, hogy úgy mondjuk, minden kivánságát,

feltüntetnie a maga természete szerint, a maga

legszebb valóságában, hogy a műben ráismerjünk

ne csak atyjára, szerzőjére, a ki készítette , ha

nem anyjára is , az anyagra, melyből készült.

A mű lássék anyaga szüleményének, legyenek

meg benne anyaga jellemző vonásai, a látható

világban tehát az anyag idomai és színei ; szó

val, a mű lássék annak a mi, mutassa magát

annak a miből van , a márvány márványnak, a

selyem selyemnek, a gyapju gyapjunak, az üveg

üvegnek , a fa fának , az ezüst ezüstnek . Styltelen

ség tehát, midőn az ezüst magát aranynak ha.

zudja, vagy midőn a fa -lépcső, gránitosra má
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zol a, el akarja magáról hitetni , hogy kő, vagy

midőn az üveget megfosztják átlátszóságától, a

gyapjút puhaságától, a selymet sajátságos fényé

től . Hasonlókép vét a stylszerűség ellen minden

oly írott mű, mely meg nem felel az ő anyaga,

t. i . a maga nyelve természetének, tehát a ma

gyar ha nem magyaros, a német ha nem németes,

a franczia ha nem francziás. Önszerűségnek ne

vezvén a styl ama kellékét, melynél fogva a mű

tolmácsolja szerzője lelkét, önjét, helyesen ne

vezhetjük anyagszerűségnek azt, mely anyagát

tolmácsolja ; ezt az anyagszerűséget pedig a köl

tészetben , általán az irodalomban a nyelvszerű

ség nevével jelölhetjük.

A styl anyagszerűsége mutatkozik abban is,

hogy a mű nemcsak merő anyagát, hanem anya

gának megalakulását, összeállítását, szóval saját

készülése módját is feltűnteti, keletkezését látha

tóvá teszi, mintegy elbeszéli élete történetét.

A háló minden keresztje egy egy csomó, mutatva

hogyan kötötték ; 8 e csomók elrejtése szintoly

styltelenség volna, minő volt a rómaiaktól , hogy

bolthajtásukat az archivolte alá bújtatták . Az

épület különösen szereti kívül is larajzolni belső

szerkezetét : példa rá az úgynevezett rustico fal,

mely köveinek miképen való összerakását állítja

szemünk elé . Általában az építészet hirdeti az el

vet, hogy a dekorativ idomok legyenek a struktiv
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idomok tolmácsai, s ebben áll, hogy úgy mondjuk,

az építészet őszintesége.

De míg a mű ily módon elbeszélheti készülé

sét, nem szabad elbeszélnie a készítő mester fára

dozásait, sem a nehézségeket, melyeket le kellett

győznie; sőt mindezt el kell felejtetnie nézőjével;

a műnek, mintha magától lett volna, szabadon,

könnyen, minden erőlködés színe nélkül kell előt

tünk termenie ; ez pedig csak úgy lehető, ha

művésze, miként már előadtuk, teljesen bír anya

gával , s azt a maga kénye-kedve szerint, egyszers

mind azonban úgy tudja idomítani, hogy az

anyagot meg nem rontja, inkább megjavítja, meg

nemesíti. Ez az ügyesség a művészszel vele nem

születik , tanulással és gyakorlással kell azt meg.

szereznie . Hol ? Természetesen azoknál, a kik már

megszerezték. Tehát inasnak áll be a mesterek

hez , hogy majdan maga is mesterré legyen. Télök

tanulja el az illető anyag megmunkálásánakmód

jait , a haladás folytán keletkezett czélszerűbb

eljárásokat, a mesterség mindenféle fogásait, szó

val átveszi tőlük az illető művészet összes gyakor

latát, melyet ők hasonképen vettek át elődjeiktől,

s gyarapítva és tökéletesítve bocsátanak az ő ke

zére, hogy ő, ha boldogúl, szintén gyarapítva és

tökéletesítve hagyja utódaira. Minden művészet

nek megvannak a maga hagyományai, hosszú

idő fejlesztette és szentesítette szokásai, mely szo
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kások lassankint a művészetnek is második ter

mészetévé lesznek , az illető vidékek, nemzetek,

korszakok különbsége szerint különbözők, nem

okvetlenül mindig a legjobbak, néha épen hibá

sak is, de a tekintély hatalmával fölruházva, kö

telező szabályokká állandósulnak , melyeket min

denki tisztel és követ, a ki pedig mellőz, nemcsak

hatásától fosztja meg művét, hanem a legtöbb

esetben egyszersmind a nevetség tárgya lesz .

A külön - külön szokások, szabályok aztán külön

külön styleket szülnek. Az építészetben például

más meg más az ókori, a középkori styl, a közép

korban a román , a gót, az ókoriban az egyiptomi,

a görög, a görögben a dór, az ion styl, az ion styl

változatai közt az attikai, a korinthi, s a többi , s a

többi. Az elágazások minden egyes művészetben

szinte számtalanok. Csak a festészetre gondoljunk :

Itáliának alig van nevesebb városa mely a képírás

egy -egy styljét ne jelölné , s a dúsabb életű köz

pontokban, mint Róma, Flórencz, Velencze , ko

ronkint többet is meg kell különböztetni .

Szóval : egyik művész a másikhoz jár isko

lába , PHIDIAS AGELADAS -hoz, RAFAEL PERUGIN -hoz,

SHAKSPERE MARLOWE -hoz ; s ez az oka, hogy a

styleket iskolák szerint s a mesterek nevével is

megkülönböztetik ; beszélnek például Michelan

gelo , Mozart, Victor Hugo iskolájáról, s a kép

faragásnak, zenének, a költészetnek azt a külön
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eljárása módját, azaz styljét értik, mely az illető

mesterek tanítványai között szabálylyá lesz . Így

válik az előd az utód törvényhozójává, mit a gö

rögök jellemzőleg kifejeztek, midőn POLYKLET

szobrászuk remekét kanonnak, szabálynak nevez

ték el . Méltán nevezhetjük ennélfogva szabály

szerűségnek azt a stylt, mely valamely művészet

történetének , azaz fejlődésének, azaz hely-, kor

és nemzetszerű nyilvánulásának sajátságait híven

előtűnteti; s hozzáteszszük, hogy midőn a művé

szetben stylről van szó, az legtöbbnyire épen ezt

a szabályszerűséget jelenti. Ezért stylszerű ren

desen annyi mint szabályszerű vagy szabályos,

styltelen pedig annyi mint szabálytalan . E szerint

a műtörténet voltakép a styl története, a művé

szet emelkedése vagy hanyatlása nem egyéb mint

a styl emelkedése vagy hanyatlása, s a művészet

tannak styltannak is kell lenni, mert styl nél

kül nincs művészet, igazán szólva, mesterség

sincs .

Mely művet mondhatunk tehát stylszerűnek,

szabályszerűnek ? A melyben azon művészet el

járásának szabályai meg vannak tartva. Ha nin

csenek megtartva, styltelen lesz a mű. Így például

styltelen a budai Mátyás templomának, laposas

fedelű tornya, mert a gót építészet szabályai csú

csos , hegyes tornyot kivánnak . Mintha valaki a

magyar öltözethez képit vagy frakhoz kucsmát
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tenne fejére. Hasonlókép styltelen az alagútnak

a híd felé szolgáló kapuja, mert a dór oszlopok

közé patkós ívű nyílás van foglalva, ezzel tehát

a görög stylbe mór motivum van keverve. Az

alagútnak a hegyekre néző kapuja már szabályos

mert ott mind a nyilás mind a befoglalás mór

szerű . Hogy még a költészetből, illetőleg versirás

ból idézzünk példát, styltelen a choriamb sorok

nak alkáji sorokhoz toldása, általában a külön

neműnek együvé vegyítése.

A szabályok, melyek egy -egy művészetben,

egy -egy népnél kifejlődnek s irányadólag nemze

dékről nemzedékre szállanak, nem gyökereznek

mindenkor az illető művészet lényegében, s néha

pusztán konvenczionális dolgok, így azonegy mű

vészetben , teszem a festészetben a többféle is .

kolák eltérő színezése, a zenében a különböző

kulcsrendszerek, hangközök, az époszban az invo

káczió, a drámában az öt felvonás. Magát a szín

padot a dráma konvencziójának tekinthetni. Tud

juk, hogy a franczia tragédia hősei, akár ázsiai

vagy római hősök voltak is, Talma koráig spá

1 CERVANTES óta a spanyol drámát három napra

kezdték osztani (jornada) , s ez oly szigorú szabály lett

mint a franczia klasszikusok öt fölvonása . Hagyomány

tekintetében alaposabb, mert a mysteriumi játékok három

napjára vihető vissza. Szenvedés, sírbatétel , feltámadás.

Az utóbbi ma is megvan .
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déval és parókásan léptek föl , s ebben senki

sem botránkozott meg. Most nevetségesnek ta

lálnók .

Efféle szokások, idő folytával zsarnoki szabá

lyokká merevülve, nemcsak a művészetben, ha

nem az emberi élet minden körében keletkeznek.

Csak jusson eszünkbe az a meg sem írott, mégis

drákói szigorral mindnyájunkra súlyosodó , ki

nem játszható törvények tömege, melyeket össze

foglalva ez a szó fejez ki : divat. A mi divattá lesz,

annak , ha badar is, hódolnunk kell, ha csak nem

akarjuk magunkat a társaságból kirekeszteni s

kinevettetni, pedig a legtöbb esetben meg va

gyunk győződve, hogy néhány év mulva magát

a lejárt divatot fogják kinevetni. Divattá lett a

többek között a nagyhatalmasságok számát sza

porítani egyes tényezőkkel, melyek erősebben

befolynak az emberiség sorsára ; így nevezték el

a sajtót, a közvéleményt a hatodik nagyhatal

masságnak. E divathoz képest bátran nevezhetjük

a legnagyobb hatalmasságnak magát a divatot.

Ne csodálkozzunk tehát, hogy a divat a művé

szetben is elutasíthatatlan stylalapító szerepet

játszik .

Egyébiránt a művészetnek ama lényegbe nem

vágó szabályai, melyeket a merő divat állapít

meg, változandók : megváltoztatják a művészeti

nagyhatalmasságok, a nagy tehetségek, mint újabb

GREGUSS : A balladáról . 18
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szabályok megalkotói. Ennyiből tehát, mondhat

juk, szabad a műszabályokat megszegni; de csak

a nagyoknak ám ! és nekik is csak úgy, ha a félre

vetett régi szabály helyébe jobb újat állítanak .

Ha különben cselekszenek , ők is tilosban járnak

s a művészet romlására dolgoznak.

Itt a helye kimondanunk, mennyire csalód

nánk, ha azt hinnők, hogy az ime tárgyalt

szabályszerűség fogalmával már kimerítettük a

styl fogalmát. Változandó szabályain kívül van

nak minden művészetnek változhatatlan, örök

törvényei , melyeket sohasem szabad megszegni,

mert magában az illető művészet lényegében,

mivoltában gyökereznek, abban, a minélfogva

az illető művészet épen az a mi. Valamely

művészet mivolta pedig függ mindenekelőtt a

köztől , melyben termékei megjelennek , ez a

köz pedig, mint tudjuk, vagy a tér, vagy az idő .

A képzőművészet termékei a térben jelennek meg,

a szóló művészetéi az időben , ezért amazok mi

volta lesz a térbeliség, ezeké meg az időbeliség, s

a képzőművészetben ennélfogva csak az leszen

stylszerű , a mi megegyez a tér jellemével , a szóló

művészetben csak az, a mi megegyez az idő jel

lemével. A tér jelleme pedig az egymás mellett,

1 Mi a szabatosság ? A törvények megtartása. De mi

féle törvényeké ? Vannak örök törvények , és vannak diva

tok. ( L. MACAULAY, Byron : 18—27 . 11. , kivált 22, 26—7 .)
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az időé az egymásután. A képzőművészet e sze

rint csak olyast adhat elő , a mi egymás mellett

tűnik föl, a szóló csak olyast, a mi egymás után,

s mihelyt amaz időbeli vagy ez térbeli jelenségek

előadására vállalkozik , saját mivoltával ellen

kezve styltelenné tesz . Hogyan volt Zrinyi Miklós

felöltözve, midőn Szigetvárából kirontott, a fes

tész mondhatja meg nekünk, mert ez térbeli

jelenség , valami látható , hogyan buzdította hí

veit a végcsatára, a költőtől tudhatjuk meg, mert

ez időbeli dolog, melyet hallanunk kell . Mind

a kettőnek előtüntetésére képes a színész , mert 6

mind a térben, mind az időben működik ; ő tehát

a festészt is, a költőt is tolmácsolhatja ; de a költő

meg a festész nem foglalhatják el egymás helyét.

Megesik mégis, hogy a költő akarja teljesíteni a

festész tisztét vagy a festész a költőét . Bizonyára

láttak már önök olyan rajzokat, hol az egymás

sal beszélgető emberek szájából szalagok nyúl

nak ki s ezekre rá van írva , hogy ki mit mond,

vagy a szóváltás a rajznak alája van jegyezve,

vagy a beszélők feje fölibe, mint a pompéi fres

cókon . Ilyesmit csak a torzképnek bocsáthatunk

meg, ámbár ehhez közel járó styltelenségekkel

komoly művekben is elégszer találkozunk. Ott

vannak például a nehány éve hivatalosan föladott

festmények, melyek hivatva volnának Bethlen

Gábort ábrázolni tudósai körében : ez sem festői

18*
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tárgy, hanem a költő vagy történetíró tollára való.

Még gyakoribb azonban , hogy a költők tévednek

a festészet birodalmába, és a közönség ízlése

sokszor oly hibás, hogy az efféle styltelenségeket

még magasztalja. Gondoljunk csak – hogy itt

hon maradjunk JÓSIKA MIKLÓS-ra, ki néha

lapokon át rajzolgatja személyei képét, különö

sen ruházatát az utolsó gombig. Nevetjük az egy

szeri apát, ki azt kivánta a festésztől, rajzolja

meg neki elholt fiát, csupán szava után , majd

elmondja ő neki részletesen , hogy minő volt.

Pedig ez apához nagyon hasonlítanak azok a

költők , kik tőlünk laikusoktól megvárják, hogy

bőbeszédű leírásaik alapján mindent úgy tudjunk

képzelni a mint ők képzelik. Hogyan képzeltesse

velünk a költő helyesen azt is, a mi látszólag a

festészet körébe tartozik ? általában, mi szabad a

festésznek, mi a költőnek ? és miképen ? azt

LESSING, eddig felül nem múlva, már egy szá

zaddal ezelőtt kifejtette híres Laokoonjában. S jó

volna, ha szavait a jövő zenészei is figyelmökre

méltatnák, kik mai nap, midőn a zene az ural

kodó művészet, titáni önérzetőkben mind a festé

szetet, mind a költészetet lefoglalják magoknak ,

vállalkozva nemcsak ég és föld tájképszerű le

írására , hanem események összefüggő elbeszé

lésére is .

De hiszen a zenének a költészettel egy köze
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van, az idő : vajjon hát ez a két művészet is vét-e

saját mivolta ellen , ha átlépi egymás határát ?

Kétségtelenül; mert egy egy művészet lényege --

a közön kívül, melyben megjelen még egyéb

tényezőktől is függ. Függ nevezetesen annak az

anyagnak, melyet földolgoz s melyről feljebb

már emlékeztünk, természetétől és sajátságaitól,

függ pedig annyira, hogy SEMPER valamely ké

szítmény styljét anyagából és czéljából eléggé

megmagyarázhatónak hiszi. A czélról alább még

szólván, ezúttal csak a művészeti anyagok ter

mészetét vegyük tekintetbe.

Az építész és szobrász anyagát kemény töme

gek teszik, melyeket fölállítanak s melyek kiter

jedésök arányaival hatnak. A fölállított tömeg

nek első kelléke a megállhatás, tehát a helyes

súlypont, s ennek nemcsak meg kell lenni, ha

nem világosan meg is kell látszania . Szembe

tünöleg úgy legyenek a tömegek elosztva, hogy a

nézőt egyszeriben meggyőzzék az alkotvány szi

lárd megállásáról s lelkében a biztosság jól eső

érzetét gerjeszszék. Mihelyt ez hiányzik , styl

telenség támad. Styltelen a ferdén épült pizai

torony, mert nem látszik megállhatónak. Styl

telen az oszlop , melynek teteje oly erősen meg

van rakva, hogy azt hiteti el velünk, hogy meg

nem birja. Styltelen az üveg padló vagy lemez,

ha alatta hézag, rajta pedig teher van, mert át
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látszó voltánál fogva a teher mintegy a levegő

ben lebeg természetlenül. Styltelen a szobor,

mely ingadozást mutat, mintha el akarna dűlni.

És styltelen az építészet és képfaragás minden

műve, mely egyes részeiben lemondva természe .

es eleméről, a kiterjedésről, hatását lapos felü

letű rajzokkal igyekszik elérni s festőivé válik.

Mert a festészet az a művészet, mely ugyan szin

tén térben , de csalóka térben, szintén tömegeket,

de csalóka tömegeket állít föl s a kiterjedés

hiányát mesterséges világossággal és árnyékkal ,

színei gazdagságával pótolja. Több mozgalmat

fejthet ki mint képzőművészeti társai, de a hirte

len változót ő sem adhatja elő ; ez a szóló mű

vészet teendője, különösen a zenéé, melynek

anyagát a röppenő hangok képezik, s mely a

leggyorsabb rezgésű világ, a szívbeli világ, a ke

délyélet, az érzelmek kifejezésére legalkalma

sabb, mely azonban, anyagánál fogva, szintúgy

physikai törvényekhez van kötve mint az építé

szet, szobrászat, festészet. Itt a statika, dyna

mika, optika, a zenében az akusztika törvényei

uralkodnak .

A költészet építő anyagát, márványát, festé

keit, hangjait a nyelv szolgáltatja, physikai alapja

tehát - ha szabad így mondanunk - a nyelv

tan legtágabb jelentésében . A nyelv az értelmes

hangok tára, ez értelmes hangok a szók, melyek
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a költőt már gondolatok, eszmék fogalmazására

képesítik, mire a zenész nem képes, mert az

ő anyaga, az értelmetlen hang, csak épen a han

gulat tolmácsa lehet. Az értelmes hangok is han

gok levén , bizonyos zenei eleme a költészetnek

is van , s ez főleg a vers rhythmusában, külön

böző mértékeiben és rímeiben érvényesül; de a

költészet is megtagadja mivoltát, styltelenné lesz ,

ha elfelejti, hogy gondolatot is kell kifejeznie s

merő zengicséléssé fajúl, mintegy csak zene akar

lenni, mint a német romantikusoknál. Valamint

a zene szintén styltelenné lesz , midőn meg

szűnik mint GLUCK óhajtja az lenni a köl

tészetnek, a mi a szín a rajznak, és rajzolni is

akar. Tehát WAGNER Zenéje styltelen. Szóval, styl

telenné lesz bármely művészet, ha egyes fajai

átcsapnak egymás határába, megtagadva külön

külön jellemöket, ha például a genre a történeti

festményt majmolja, torzkép frescoban , vagy a

drámába beletéved akár a lyrai ömlengés, akár, a

mi még sűrűbben előfordul, az elbeszélés, mely

hiba kétszeressé válik, midőn egyik személy a

másiknak olyasmit beszél el a mit ez úgyis tud,

s tán jobban mint ő . Azaz : styltelenség támad,

mihelyt valamely művészeti nem vagy faj, kivet

kezve saját jelleméből, más nem vagy faj jellemét

iparkodik felölteni; vét pedig ilyenkor önön mű

vészeti mivolta ellen , megszűnik műszerű lenni ,
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Midőn tehát építészeti, szobrászati, festészeti,

zenei, költői, szónoki, a költészetben lyrai, didak

tikai, epikai , drámai, még szorosabban vígjátéki,

szomorújátéki stylről beszélünk, az illető nemnek

vagy fajnak műszerűségét értjük.

Minden művészetnek van valamije, a mihez ő

ért legjobban : stylszerűen , műszerűen, ezt a

kört, a maga körét kell betöltenie, nem szabad

olyanba fognia , miben, mert nem egyez termé

szetével, örökké kontár marad, s mi által csak

elkorcsosulását sietteti. Tudvalevő, mennyire meg.

romlott a hímzés, midőn majd a festészettel, majd

a faragással akart versenyezni. Hasonló romlást

idéz elő a stylkeverék , a meg nem óvottműszerű

ség mindenütt. Napjainkban , fájdalom , az építé

szettől kezdve a költészetig jóformán az összes

művészet ily zagyvaság képe. A szép megjelen,

csakhogy nem a maga helyén , s igazolódik Ma

CAULAY szava, hogy a művészet általános hanyat

lásának biztos jele nem a rút gyakori előfordu

lása, hanem a szép hibás alkalmazása. A tragé

diát rendesen az ékesszólás, a komédiát az élcz

rontja meg, helyébe állván az emberi jellem

festésének, a mi a dráma valódi tárgya .

Határozó befolyásal van még a művész eljá

rása módjára, tehát a mű styljére, a tárgy, mely

benne tárgyalva van, a hol pedig voltakép tárgy

ról nem lehet szó, a czél, melyre készült. Például :
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a Venus -szobrok tárgya a női szépség, az Iliasé

Troja vívása, a hymnuszé dicséret vagy kérelem ;

a színház czélja a színi előadás, a keringő nótáé

a keringő táncz, az ivóedényé az ivás, a fegyveré

az ölés . Ehhez képest a fegyvernek keménynek,

élesnek, hegyesnek kell lenni , miért is az aczél

kard kétségtelenül stylszerűbb lesz mint a bronz

vagy fakard ; az ivó-edénynek öblösnek kell lenni ,

a táncznótának egyezni kell az illető táncz szö

kelléseivel, a színháznak a néző közönség 8 a

játszó személyzet igényeihez kell alkalmazkodni ;

a hymnusz dicséretét dicsérő, kérelmét kérő han

gon kell előadni; az iliumi hősöket hősöknek

kell rajzolni; a női szépséget nem szabad rút

vonásokkal csökkenteni. A mely műnek vantárgya,

ez a műnek egyszersmind czélja ; e czélhoz azon

ban, mint főhöz, még más, külön czél is járulhat:

például a Vendôme-oszlop tárgyát, s ennélfogva

czélját is, I. Napoleon tettei tették, de czélja volt

bizonyosan e tetteknek megörökítése is, ezért

minél tartósabb anyagból kellett készíteni, s hó

ból vagy viaszból fölállítani oktalanság, czélta

lanság, styltelenség lett volna ; igaz , hogy a kom

mune a kövön és érczen is kifogott, a vandalizmus

ellen azonban a művészetnek nincs biztosítéka.

Oszlopról beszélvén, jusson eszünkbe, hogy az

oszlop struktiv czélja teherviselés, a teher több

nyire az épület teteje vagy emelete, hanem lehet
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egyéb is , teszem erkély vagy szobor ; lia tehát

nincs mit viselnie vagy legalább 2) bekerítenie ,

az oszlop czéltalan , styltelen .

A mű tárgyában, illetőleg czéljában gyöke

rezik hangulata, s a stylszabály, mely arra vo

natkozik , hogy a művész eljárása feleljen meg

tárgyának, s melyet azért a tárgyszerűség szabá

lyának nevezhetünk , ez a stylszabály igen egy

szerű : az egyszerűt egyszerűen kell előadni, a

nagyszerűt nagyszerűen, az ékeset ékesen, a ko

molyat komolyan, a vígat vígan, az érzelmest

érzelmesen, azaz mindent a maga jelleme szerint,

azaz természetesen . Hát az unalmast unalmasan ?

Azt épen nem szabad előadni . A tárgyszerű stylt

ennélfogva méltán nevezik természetes stylnek,

ellentétben a természetlen mesterkélt styllel, mely

a maga tárgyának mintegy ellent mond. A tárgy

szerű stylben három főbb fokot szokás meg

különböztetni, mely három foknak azonban szám

talanok az árnyalatai; e három fok : az alsó, a

közép, meg a magas styl, mely utóbbit nevezik

nagy stylnek is, a festészetben históriai stylnek.

A tárgyszerűség kelléke oly világosan érthető,

szabálya oly egyszerű és tiszta, hogy azt hinnők,

véteni sem lehet ellene . Pedig dehogy nem véte

nek. Csűreink ugyan ritkán emelkednek ki a csűr

szerű dísztelenségből, de a helyett annál több

templomunk van , mely csűrhöz hasonlít ; hát az
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adomaszerűt hányszor erőltetik fel történeti szín

vonalra, s a szigorú történeti stylből hányszor

sülyednek alá a kisszerűhöz ; a fenszárnyaló pa

thoszt hányszor porba rántja egy - egy köznapi

phrasis, a népdal naivságába hányszor tolakod

nak holmi válogatott szavak ; és a lassú chorált

is hogy megrontják olykor játszi dalmotivumok

kal . A kellő hangot eltalálni és megtartani nem

oly könnyű mint első pillanatra látszik , s épen

ez a tárgyszerűség föladata.

Midőn ehhez képest a művésznek illeszkednie

kell tárgyához, hozzá értjük természetesen azt is ,

hogy tárgyát híven kell ábrázolnia . Híven, azaz

művészi hűséggel ; ez pedig, a legreálistább irány

mellett is, nagyon különbözik a photographiai

hűségtől. A művész a valóságot sohasem másol

hatja mindenestül; csak azt válogatja ki belőle,

a mire tárgya jellemzése s a czélzott hangulat

fölgerjesztése végett szüksége van ; tehát eszmé

nyesít vagy , a mint műnyelven mondják, stylizál.

Ime a styl fogalmának azonosulása az eszmény

fogalmával, még az idealizmus végletében is :

mert stylizálni, e szélső értelemben , annyi, mint

úgy másolni a valót, hogy ne maga ez a való

legyen kifejezve, hanem valami képzelmény,

melyben vagy ajellemző vonások vannak túlhajtva

vagy pedig tiszta mértani symmetriák érvényesül

nek, mely tehát vagy valami fogalom személye
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sítése , illetőleg egyénítése, vagy pedig elvont ido

mok csoportosítása , úgynevezett ornamentika,

díszítmény. Például szolgálhatnak az előbbire az

ábrándos alakok, szárnyas angyal, minotau

rus, stb ., meg a torzképek, az utóbbira az ara

beszkek, a szövetrajzok, mind a kettőre a heraldi

kai czímerek. De bármennyire eltérjen is a stylizáló

művész a valóságtól, ráfogásaiban is okszerűen

kell eljárnia : illeszthet három fejet a Cerberus

nyakára, de stylbibát követ el, ha csak egyet is

illeszt a farka végire ; Diomedes lovaira rákölt

heti, hogy pára helyett tüzet lehelnek, de fülök

ből nem fog lángot löveltetni, különben stylte

lenné válnak , mint az a budapesti kirakat szarvasa ,

melynek égő gáz tódul ki nem csak szájából, a

mi rendén volna, hanem agancsa bogaiból is .

Szóval, csak az lehet stylszerű, a minek oka, még

pedig helyes oka van. A mi oktalan, az styltelen

is . Efféle styltelenségek sűrűen előfordulnak mind

a művészet, mind a mesterség díszítéseiben , kü

lönösen a ruházkodásban 8 a legkülönösebben

a fej ékesítésében . Az emberek legörömestebb s

legrégibb idő óta a fejöket ékesítik, fájdalom

inkább kívül mint belül , s mennyi furcsa fejdísz

ről emlékszik a divat története ! Mellőzve a höl

gyek mai fejdivatát, gondoljunk a mult századra,

midőn fias madárfészkekkel és teljesen fölszerelt

hadihajókkal rakták meg fejöket : madárfészek
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nek, hadihajónak mi czélja lehet az emberi fejen ?

Bizony a legkevesebb, ha erre azt mondjuk, hogy

styltelenség.

A legkevesebb ? Hát lehet- e több, kárhozta

tóbb, elitélőbb, mint midőn arra , a mi szép akar

lenni, azt mondjuk, hogy nem szép ? S nem ezt

mondjuk-e ki a styltelenség vádjával ? Ha a mű

vészet a szépnek szép kifejezése, a styl pedig a

művész eljárása módja e czél elérésére, a styl

föltételeinek teljesítése egyúttal a művészet föl

adatának valósítása lesz, s a styl úgy határozható

meg, mint a kifejezés mestersége. Az irodalomban

a styltan a nyelvbeli kifejezés mesterségét tanítja,

és stylistának nevezik, a ki ezt a mesterséget érti

és helyesen gyakorolja. S érthetünk - e a művészet

bármely ágában a stylen egyebet, mint a kifeje

zést, t. i. a helyes kifejezést, vagy -- az ästhetika

műszava szerint — a szép formát ? Egész tárgya

lásunkból ez következik.

Egy szerencsétlen versfaragó minap azzal di

csekedett a verseit visszautasító szerkesztőnek ,

hogy hiszen ő ugyanazt érzi és gondolja, a mit

ARANY, csakhogy nem tudja kifejezni. Mily naiv

hódolat a művészetnek, mily akaratlan, de igaz

elismerése a styl hatalmának. Épen a kifejezés

különbözteti meg a művészt attól, a ki nem mű

vész . Mindnyájan érzünk és gondolkodunk, de

nem mindnyájan tudjuk érzésünket és gondola
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tunkat kifejezni; s minél jobban tudja ezt valaki,

annál inkább művész. Ime, arra az eredményre

jutunk, hogy a styl voltakép maga a művészet.

Ennél többet már csakugyan nem mondhatok

a stylről, ezzel tehát legyen szabad be is fejez

nem előadásomat, s megköszönve a tisztelt hall

gatóság szíves figyelmét, melyet mind társaim ,

mind csekély magam iránt oly bőkezűen tanusí

tott, hadd tegyem be hát ezt az ajtót, a muzeum

ajtaját, de csak azon reményben, hogy az ipar

muzeum ajtaja nem sokára megnyílik .



A szép érzékéről.

Fölolvasás a nőképző egylet estélyén 1874 november 21 -én .

Hölgyeim ! Uraim !

Miért látjuk a megvilagított tárgyakat ? Mert

szemünk van. Miért halljuk a hangokat ? Mert

fülünk van . Szemünk érzékeny a világosság iránt

s nevezzük a világosság érzékének, fülünk érzé

keny a hang iránt s nevezzük a hang érzékének .

A világosságnak, hangnak minél többféle árnyalata

iránt vagyunk érzékenyek, annál tökéletesebb az

illető érzékünk ; míg viszont annál tökéletlenebb,

minél érzéketlenebb . Lehető a teljes érzéketlenség

is, vannak szerencsétlen embertársaink, a kik vég

képen érzéketlenek a világosság vagy a hang iránt:

a vakok , a siketnémák .

Az érzéki világ -- melyet azért mondunk érzé

kinek, mert érzékeinkkel fogjuk fel - a világos

ságon és hangon kívül egyéb jelenségeket is mutat,

melyeket érzékileg természetesen csak úgy fogha

tunk fel , ha nekik megfelelő érzékeink, azaz olyan

szerveink vannak , melyek azon jelenségek irányá



288 A SZÉP ÉRZÉKÉRŐL.

ban érzékenyek, fogékonyak. Így fogjuk föl pél

dául a testek fölületét tapintó, szagukat szagoló,

ízöket ízlelő érzékünkkel . Csak hogy vannak

még pedig minden valószínűség szerint végtelenül

nagyobb számmal --- olyan jelenségek is, melyek

nek irányában külön érzékeink nincsenek , de a

melyeknek létéről mindamellett meg vagyunk győ

ződve, mert mégis éreztetik magukat, lévén olyan

tulajdonságaik és nyilatkozásaik, melyeket egyik

másik érzékünkkel fölfoghatunk. Ilyen többek közt

a villanyosság, melyet érzékileg meg nem figyel

hetünk úgy, mint a hogy megfigyelhetjük a látha

tót látó, a hallhatót halló érzékünkkel; minthogy

azonban a villanyosság néha valami láthatóban is

nyilvánul, például a villámban, s hallható követ

kezései is vannak, például a dörgés, sőt bizonyos

szaggal és ízzel is elárulja magát, töredékesen bár,

de mégis csak szerzünk róla tudomást. Koránsem

foghatjuk föl azonban oly tisztán, teljesen és pon

tosan , mint a látás tárgyait, s a villanyosság leg

gosabb tüneményeivel körülbelül úgy lehe

tünk , mint a vak van a világossággal, melynek

valami mellékes tulajdonait és nyilatkozásait, netán

a vele járó kisebb -nagyobb meleget megérezheti

ugyan , de a színek dúsgazdag világa csak ismeret

len marad előtte, s a mit róla elméletilegmegtanul

hat, nem lesz egyéb, mint csupa elvont mennyiség

tani tétel.
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De hiszen hát nem akarok én kegyes engedel

mükkel szólani, hogy milyen érzékeink nincsenek ,

hanem hogy milyenek vannak. Nevezetesen olyan

érzékeinkre ohajtanám figyelmöket irányozni,

melyek nem az anyagi, hanem a szellemi világot

tárják föl előttünk. Ezeket ugyan nem szokás volta

kép érzékeknek nevezni, külön -külön szerveiket

is hiába kereste még eddig a tudomány akár agyunk

velejében, akár testünknek bármely más részében ;

mindamellett, azt gondolom , nem merész meta

phora, ha az érzék szóval élünk ama belső, lelki

tényezők megjelölésére, melyek szintazon fogé

konyságot, érzékenységet tanusítják bizonyos szel

lemi jelenségek, mint külső érzékeink az anyagiak

iránt, és csakugyan halljuk is széltiben emlegetni

az igazság érzékét, meg az erkölcsi érzéket, meg,

a mi jelen elmélkedésünk tárgya lenne, a szépnek

érzékét.

Vajjon megérthetnők - e az igazságot, ha nem

volnánk iránta érzékenyek, épen mint a hogy érzé

kenyek vagyunk a világosság iránt ? s lehetnénk - e

érzékenyek az igazság iránt, ha nem volna meg

bennünk az erre való érzék ? valami lelki szem

féle , melynél fogva képesek vagyunk az igazságot

meglátni. Ez a lelki szem az értelem ; a világosság

pedig, a melyben lát, az igazság. Keressük az igaz

ságot, s lelkünk örömmel telik el , ha rá találunk .

A teljes igazságot ugyan, korlátoltak lévén, meg

GREGUSS : A balladáról. 19
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nem találhatjuk, s meg sem birnók , miképen meg

nem birjuk a nap teljes világosságát; mindamellett

el nem fojtható vágy él bennünk az igazság után ,

s az igazságot keresi már a gyermek kíváncsisága

is , mely mindennek a miértjét s miképenjét kutatja.

Templomot is építünk az igazság tiszteletére, a

tudomány templomát, számtalan oltárral, külön

külön a tudomány mindenik ágának ; s habár ösz

szes tudományunk az egész igazság fényének csak

töredék szikráit képes ki- kivillantani, de maga

folytonos törekvésünk, hogy azt minél teljesebben

magunkévá tehessük, elegendő bizonysága egy oly

érzékünk meglétének, mely épen az igazság föl

fogására, megértésére, megítélésére van hivatva.

Megértjük vele az igazságot, azért mondjuk érte

lemnek ; megítéljük, hogy mi igaz, mi nem , azért

nevezzük ítélő erőnek is. Minden ítéletben tulaj

donítunk valaminek valamit vagy megtagadunk

valamitől valamit, azaz : igaznak vagy nem igaz

nak vallunk valamit.

De ítéleteink nem csak az igazra és nem igazra

vonatkoznak ; ítélünk mind a magunk, mind a

mások cselekedeteiről is, még pedig vagy azt ítél

jük róluk , hogy jók, vagy azt, hogy rosszak . S midón

értelmünk valamely cselekedet jóságát vagy rosz

szaságát határozza meg, azaz midőn erkölcsileg

helyesel vagy rosszal, akkor mint lelkiismeret

működik, lelkiismeretünket tehát méltán tekint
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hetjük az erkölcsi jóság érzékének . Íme egy másik

lelki érzék. Szintoly hatalmas, elutasíthatatlan és

örök , mint az igazság érzéke , s miképen ez ösztö

nöz bennünket a tudomány, úgy ösztönöz a jóság

érzéke az erényes élet megalkotására. Voltakép itt

is az igazság után járunk, s a magyar nyelv az

erényes embereket szépen igazaknak nevezi, vala

mint « igaz járatban lenni , annyi, mint becsü

letes eszközzel becsületes czélra dolgozni, s

igazágos biró az , a ki lelkiismeretesen ítél, azaz

úgy, a mint a belső biró, az erkölcsi érzék paran

csolja. Ebből a fölfogásból ered maga az igazság

szónak mellékes erkölcsi jelentése is . Tökéletlen

voltunknál fogva, fájdalom , erkölcsi érzésünk szint

oly töredékes marad, mint tudományunk ; a jó

eszméjéhez is, mint az igaz eszméjéhez, folyvást

csak közeledhetünk, de teljesen se az egyiket, se a

másikat el nem érhetjük ; hanem épen mert ösztö

nünk hajt, folyvást közeledünk feléjük, mert szün

telen vonzódunk hozzájuk, még akkor is, ha vétet

tünk ellenük : ez bizonyitja, hogy a tudományra

legtágabb értelemben, tudniillik az igaznak föl

vételére, valamint az erkölcsisegre, tudniillik a

jónak gyakorlására, mindnyájan rászülettünk, meg

lévén lelki érzékünk mind a kettőre. Nem lesz

ugyan mindegyikünkből Newton vagy Kant, se

Sokrates vagy Krisztus, de még csak középszerű

tudós vagy középszerűen becsületes ember se ;

19*
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mégis bátran állíthatjuk, hogy mind a tudós, mind

a becsületes ember benne lappang mindenkiben

már mint gyermekben, és különösen az erkölcsi

érzék kielégítése oly mulhatatlan szüksége az

emberi léleknek, hogy az erényes életet mindenki

hivatásának kell ismernünk, s még a gonosztevőt,

a gazembert is úgy tekinthetjük, mint egy nem

sikerült becsületes embert, mint czélttévesztett

útast, mert czélja neki is az volna, hogy becsületes

legyen . Maguk a gazemberek sem akarják, hogy

gazembereknek tartsák őket ; mi több, ők maguk

sem látszanak magukat azoknak tartani, s majd

elcsábított áldozatokúl, majd hibás számítókúl ,

majd csak épen szerencsétlenekül szeretik magu

kat feltűntetni . S a legromlottabbak is, a képmu

tatók, nem hódolnak - e magának az erénynek az

által, hogy az ő álarczát öltik fel ?

Van hát bennünk az igaznak, van a jónak lelki

érzéke ; van a szépnek is. Az igaz érzéke az érte

lem, a jóé a lelkiismeret ; mi a szépé ? Az izlés.

Nem az a testi érzék ám, a melytől nevét kapta,

s a mely a jó ízt meg a rossz ízt különbözteti meg

egymástól, azt, a mi jól esik inyünknek, meg a mi

rosszúl; hanem az a lelki érzék, mely a szépet

különbözteti meg a rúttól, s mely szintúgy, mint a

lelkiismeret, az értelemmel szövetkezik , mert szin

tén ítéleteket mond, csak hogy ítéletei nem vonat

koznak, mint a tiszta érteleméi, az igazság, sem,
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mint a lelkiismeretéi, a jóság, hanem a szépség

eszméjére, a szépség eszméjének fölfogására az

æsthetikai tetszésben , és valósítására a művészet

ben .Valamint a tiszta értelem ítélete állításban vagy

tagadásban, a lelkiismereté helyeslésben vagy rosz

szalásban nyilvánul, úgy nyilvánúl az izlésé tet

szésben vagy nem tetszésben, visszatetszésben ; s

minthogy a tetszés egyszersmind helyeslést, a nem

tetszés pedig rosszalást foglal magában, az izlést

méltán nevezték el széptani lelkiismeretnek , š

a lelkiismeretet is méltán nevezhetjük erkölcsi

izlésnek .

A lelkiismeret föladata helyeselni a jót és rosz

szalni a rosszat ; az izlésé vonzódni a széphez és

irtózni a rúttól. Más szóval : a szépnek tetszeni

kell, a rútnak visszatetszeni. Az a mondás tehát,

hogy a különféle izlésekről nem kell vitázni , jelent

heti - e azt, hogy minden izlés jogosultnak tekin

tendő ? Koránsem , ha szép meg rút között forog

fen a kérdés ; de igenis, ha szép meg szép között.

Ha például valakinek jobban tetszik a zöld szín a

pirosnál, ez ellen okszerűen kifogást nem tehetni ,

mert a maga nemében a zöld is szép, a piros is ;

hasonlóképen nem tehetünk kifogást az ellen se ,

ha valaki jobban gyönyörködik a moll hangnem

ben , mint a durban, mert mindakettő szép ; s

abban sem ütközünk meg hogy a testi izlés

körébe is leszálljunk -- ha egyik embernek a sava
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nyú , másiknak az édes ételek izlenek . De meg

nem ütközünk- e, ha valaki – mint néha fiatal

lányoknál tapasztalni – a meszet, krétát, gipszet

falja nagy mohósággal ? Bizonyára megütközünk,

s az ilyen izlést beteg, természetlen, hibás izlésnek

ismerjük. Sa szépnek érzékét is betegnek, termé

szetlennek , hibásnak kell ismernünk, ha a rútban

leli kedvét, nem a szépben .

Az ép izlésnek a szépben kell kedvét lelnie,

mint az ép lelkiismeretnek a jót helyeselnie s az

ép értelemnek az igazat állítania . Ellenkező esetben

azt mondjuk, hogy nem az értelem ítél, hanem az

ertelmetlenség ; nem a lelkiismeret, hanem a lelki

ismeretlenség ; nem az izlés, hanem az izlés

telenség.

Fejlesztés nélkül az izlés természetesen fejlet

len , nyers, durva , tanulatlan marad ; szüksége

van tehát a fejlesztésre, művelésre, hogy gazdagod

jék, nemesedjék , finomodjék, valamint ugyanerre

az értelemnek és lelkiismeretnek is szüksége van .

A műveletlen elme is belát némely igazságot, föl

ismer bizonyos főbb kötelességeket, képes élvezni

egyik -másik művészeti alkotást ; demennyivelképe

sebb mind erre a művelt! S nem volna - e oktalanság

a műveletlent a művelttel egyenjogúnak tekin

teni ? Pedig ezt az oktalanságot követik el, kik

minden izlést egyaránt jogosultnak állítanak .

Az emberek izlésének fejlettsége számtalan fokoza
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tot és ugyanannyi különféleséget mutat, s bizo

nyára nem fogunk csalódni, ha a fejlettebb izlés

ben, a fejletlenebbhez képest, a jobb, tehát egy

szersmind a jogosultabb izlést tiszteljük.

S miben különbözik a jobb izlés a rosszabbtól ?

Csak abban, hogy a szépet meg a rútat jobban

meg tudja egymástól különböztetni. Elvezetne

tárgyunktól, ha vizsgálgatnók, hogy mi hát az a

szép, meg az a rút ; ezúttal csak azt kivánjukmeg

állapítani, hogy bármily különböző legyen is az

emberek izlése, az mégis, mint a szépnek érzéke,

szintoly velünk született, közös tulajdonunk, mint

az értelem s a lelkiismeret ; hogy a szép felé való

törekvés szintoly elutasíthatatlan szüksége lelkünk

nek, mint az igaznak keresése s a jónak valósítása ,

s hogyha az igaz és jó érzékének oly dicső alko

tásai vannak, mint a tudomány és közerkölcs,

nem kevésbbé dicső a szép érzékének alkotása, a

művészet.

Ritka dolog ugyan, hogy valakiből RAFAEL Vagy

MOZART, SHAKSPERE vagy MOLIÈRE, sőt csak valami

középszerű művész is legyen ; ebből azonban ismét

nem szabad következtetnünk azt, hogy a szép

érzéke a legtöbb emberben hiányzik, hanem csak

azt, hogy a legtöbb emberben a merő befogadás

fokán marad, épen úgy, mint a másik két lelki

érzék is . A legtöbb ember az igazságot, csak midőn

mások készen elébe adják, veszi be lelkébe, s nem
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képes azt maga is, önerejéből keresni és nyomozni;

az erényt is jobban tudjuk méltányolni, mint gya

korolni; nem csoda hát, ha többen vagyunk hivatva

arra is, hogy a szépet csak szemléljük, mint arra ,

hogy míveljük. Mert a tehetetlenség ős törvényé

nél fogva, mely a világ lényeire ránehezedik, az

emberben is rendszerint erősebb a szenvedő termé

szet, mint a cselekvő . Némi cselekvést azonban

még a leggyöngébb érzék mellett is tanusítunk,

és — hogy már csak a szépnél maradjunk — nincs

ember, ki a szépség irányában csupán befogadólag

viselné magát s ne iparkodnék azt, kihatólag, bizo

nyos mértékben létesíteni is . Mindenikünkben

művész lappang, s ez a lappangó művész mindeni

künkben munkál. Vagy nem valami szépet akar- e

alkotni a vad ausztrál, midőn rézkarikát fűz orrába ?

vagy a Fidsi szigetek emberevő kannibálja, midőn

bozontos fejét feltornyozza ? a legügyetlenebb inas

is nem a symmetria törvényeit követi-e úgy a hogy,

azaz nem a szépet gyakorolja -e a maga módja

szerint, midőn például asztalt terít ? mi magunk,

midőn butorainkat elhelyezzük, midőn valamely

ruhához szalagot választunk, midőn valamely csok

rot feljebb tűzünk vagy lejebb bocsátunk, nem

érvényesítjük - e valóságos tettekben izlésünket, nem

vagyunk-e olyan a milyen művészek ? Hát a szabó,

a czipész, a fodrász nem ügyekszenek - e csino

san, azaz művészettel kiállítani készítményüket ?
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Hiszen, büszke önérzettel, művészeknek is nevezik

magukat.

A férfi cselekvőbb természetű lévén, mint a nő,

nem csoda, ha voltaképi művészekkel, de csak mes

teremberekkel is, bővebben találkozunk a férfiak,

mint a nők között ; ebből azonban ismét nem sza

bad következtetnünk azt, hogy a szépnek érzéke a

nőben gyöngébb , mint a ferfiban . Sőt ellenkezőleg,

a nő érzékenyebb a szép iránt, izlése élénkebb, s

még ha fejletlenebb is, tisztább és biztosabb , mint

a férfié ; azért a nőnemet méltán mondjuk szép

nemnek.

Csak ezért? fogják kérdeni hölgyeim . Tudom ,

hogy a férfiak udvariassága más okból ruházta e

nevet a nőkre, azon okból tudniilik , hogy a férfi a

nőt szebbnek tartja magánál; én azonban -- ezer

bocsánatot kérek - elég udvariatlan vagyok ezt az

okot hibáztatni. A férfi szemében, igenis, a nő fog

szebbnek föltűnni, mint a férfi ; de vajjon a nő

szemében nem szebb-e a férfi, mint a nő ? Én a

szépségből egyenlő osztályrészt kívánok mind a

férfinak, mind a nőnek, s azt hiszem , akkor

vagyunk igazságosak, ha elismerjük, hogy van női

szépség, a kellem, és van férfi szépség, a fenség,

mind a kettő egyenragú, s egyik csak annyiban

alábbvaló a másiknál, a mennyiben saját mivoltá

ból kivetkőzik, azaz a mennyiben a férfi férfiat

lanná, a nő pedig nőietlenné válik .
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Fentartom tehát állításomat, hogy a nők azért

érdemlik a szépnem nevét, mert érzékenyebbek a

szép iránt, mert általában finomabb és nemesebb

izlésűek , mert - kevés kivétellel - a belső szép

séget a külsőnél többre becsülik . Akárhányszor

megtörténik, hogy a nő beleszeret rút külsejű fér

fiba, de jóformán soha sincs rá eset, hogy férfi

bolonduljon rút képű vagy termetű nőbe. Ismere

tes dolog, hogy az úgynevezett Adonisok a höl

gyeknél rendszerint lenézés tárgyai, míg a férfiak

szégyenére meg kell vallanunk , hogy a szép testet

többnyire jobban szeretik, mint a szép lelket.

A hölgyvilágnak tett ezen bókkal — ha ugyan

tények egyszerű kijelentését bóknak mondhatni -

ohajtanám előadásomat befejezni; de rám költöt

ték, hogy nem tarthatok előadást, melybe ne volna

belekeverve a darwinismus, és ezúttal csakugyan

kötelességem róla megemlékeznem, mert a darwi

nismus ebbe a mi kérdésünkbe maga is belekeve

redett. Szerinte ugyanis az ember csak az állat

folytatása, nincs tehát egyetlen tulajdonsága sem ,

melyet, legalább csirájában, az állatnál is meg ne

találnánk . És így ha Darwinék elmélete igaz

a szép érzéke sem lehet kizárólag az ember sajátja,

meg kell lennie az állatban is . Megvan -e ?

Hogy megvan , Darwin és hívei számos példá

val igyekeznek kimutatni, mely valamennyi abban

a tételben foglalható össze, hogy az állatok képesek



A SZÉP ÉRZÉKÉRŐL 299

egymásban gyönyörködni. DARWIN szerint a tyúk

csak úgy gyönyörködik kakasa dús és tarka tolla

zatában , mint a műértő a miloi Venusban ; tehát

a tyúk érzékeny a szép iránt. De, ha csakugyan

érzékeny a szép iránt, s a szépség reá nézve épen

a dús és tarka tollazatban áll : hogyan van az ,

hogy ez a tyúk a fáczán és páva dúsabb és tarkább

tollazatában nem gyönyörködik ? MONTAGU szerint

az énekes madár úgy csalja magához párját, hogy

az ágra ül és danol, BECHSTEIN szerint pedig a

nőstény kanári és pintyőke mindenkor a legügye

sebb csicsergőt valasztja szeretőjének. Hát nem a

szépségnek hódolnak - e ? Erre már VOLTAIRE száz

esztendővel ezelőtt nyersen, de igazán megfelelt:

Le beau pour le crapaud c'est sa crapaude. Varan

gyos békának szép a varangyos béka. S hogy a

pintyőke épen a legügyesebb énekesnek hódol meg,

azt - ha a tény csakugyan áll - magyarázhatjuk

onnan, hogy a legügyesebb énekes, a szervezet ösz

hangjánál fogva, egyéb tekintetben is, nevezetesen

magában a hódításban is ügyesebb a többinél.

Az erősebb, ügyesebb, eszesebb, izgatottabb

állat, épen az imént említettem öszhangnál fogva,

rendesen szebb is ; ha tehát a maga fajtájabeli őt

választja párjának, ezért szintoly kevéssé tulajdo

níthatunk neki szépségi érzéket, valamint még az

embernek sem tulajdoníthatnánk azt csupán azért,

hogy például két darab sült közül a szebbik falatot
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szúrja villájára. A szebbik falatot ! E szerint mégis

valami szépség forog fen ? Koránsem . Csak hogy

szépnek szoktuk nevezni a jót is, tehát szebb falat

nak a jobb falatot; rendszerint pedig a jobb falat

egyszersmind szebb .

A négylábú állatokról DARWIN is megvallja,

hogy társaiknak ereje nagyobb hatással van rájuk,

mint szépségük. Mivel azonban ellenszenvetmutat

nak bizonyos szinek iránt, az afrikai elefánt és

rhinoceros például ki nem állhatja a szürke lovat,

a bika meg a vörös kendő láttára bőszül fel : ez a

jelenség bizonyítja, úgymond, szépségi érzéküket.

Pedig, úgy látszik, csak azt bizonyítja, hogy a szo

katlan látvány, szokatlan hang az állatot, ha meg

nem ijeszti, megdühösíti. Egy zebráról is olvassuk,

hogy közös istállóba tették egy szamárral; a zebra

folyvást rugdalta a szamarat, míg nem a szamár

hátára olyan csíkokat mázoltak , mint a zebra csík- .

jai , akkor aztán megbarátkozott vele . Mit jelent

ez ? Csak azt, hogy a zebra előbb nem nézte a sza

marat a maga fajtájának, a maga részéről valónak,

később meg, a festett csíkok által elámítva, annak

nézte . Hogy azonban ebből szépségi érzékére követ

keztessünk, szintoly helytelennek hiszszük, mintha

például a szépnek érzékével akarnók igazolni azt,

hogy a magyar ember a vörös-fehér-zöld csíkú zász

lót szereti. Szereti, mert az ő színe, mint a barna

csík a zebráé.
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A lovat, mondják, a harczi induló harczra

tüzeli . Tegyük, hogy úgy van ; de a vitézséget csak

nem fogjuk aesthetikai indulatnak keresztelni ?

Fölhozzák a méhek, hangyák, hódak jeles építke

zéseit ; ezek azonban, a czélszerűség szempontjából,

bármi csodálatra méltó számításról tanúskodnak,

még a szépségi érzék meglétét nem bizonyítják.

Nagyobb nyomatékú az állatok æsthetikai érzéké

nek bebizonyítására, sőt egyedül nyomatékos, az a

jelenség, hogy az énekes madarak figyelnek a

nótára és meg is tanulják valahogy. A kendericze

úgy figyel a nótára, mint a szajkó, a mátyás, a

kajdács az emberi szóra ; s ha utána károgják a

szót, vajjon rájuk foghatjuk - e, hogy beszélnek ?

Valamint a szajkó szavainak nem tulajdoníthatunk

logikai értéket s nem származtathatjuk a szajkó

igazságratörekvő érzékéből, úgy a kendericze fütyö

lésének sem tulajdoníthatunk æsthetikai értéket s

nem származtathatjuk a kendericze szépség -áhitó

érzékéből, afféle hangulatból, a minőben a ló nye

rít, a macska nyávog, a kutya ugat. S midőn az eb

a holdat köszönti vagy BEETHOVEN szonátáját keser

ves üvöltésekkel és vonításokkal kiséri, semmi sem

mutat arra , hogy czélja bizonyos dallam előadása

volna, s az ilyen produkcziót nem is szokta senki

sem komolyan hangversenynek nevezni. Azon felül

ne feledjük, hogy a madárzenében is fő szerepet

játszik a nembeli érdeklődés. Egy pirókról olvas
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suk, még pedig darwinista könyvben, hogy betanul

ván egy keringő néhány ütemét, oly szobába került,

hol több száz madár volt együtt, s a mint itt nótá

ját fújta, a nőstényekmind köréje gyülekeztek. Miért

csak ezek ?

Darwin és hívei mutogatják, hogy az állatok

szerelmes korukban ragyogóbbak, ékesebbek mint

máskor, s ez a jelenség, az ő rendszere értelmében ,

épen annyit jelent, mintha ilyenkor maguk ékesí

tenék föl magukat; mi, kik nem vagyunk e rend

szer békóiba nyügözve, természetesen el nem

hitethetjük magunkkal, hogy e fokozott ékesség,

szózatosság, elevenség az ő elhatározásuknak , vagy

csak ösztönüknek is szándékos következése lenne ,

s ezért nem is vezetjük vissza valami szépség érzé

kére . Még az ember szépségét sem jut eszünkbe

szépségi érzékünkből származtatni : ajándék az,

melyetkapunk, de magunk nem adhatunkmagunk

nak. Hiszen ha szépségünk tőlünk függne, a rút

emberek száma tán mégis csak megfogyna.

DARWIN rendszerében a lélektant saját hívei is

gyöngének ítélik , lélektanának leggyöngébb része

pedig aligha nem épen az, melyben azt szeretné

kimutatni, hogy a szép érzéke az embernek az állat

tal közös tulajdona. E nézet ellen újabban JOLY és

LÉVÊQUE szólaltak fel győzelmesen ; legközelebb

meg egy tisztelt író és tanártársam , FELMÉRY LAJOS

úr, különben maga is DARWIN pártosa, úgy nyilat
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kozott, hogy ha már az állatoktól meg kell tagadni

ezt az érzéket, ő hajlandó azt még a fejletlenebb

embertől is megtagadni, a mire, úgy hiszem, ala

pos okunk nem lehet, mert világos tények bizo

nyítják, hogy a legvadabb népek között isminden

kor dívik a pipere, azaz a testnek földíszítése. A haj

befonása és föltollazása, a bőr bekarczolása és

befestése, a fog befeketítése vagy kitördelése, az

orrba, szájba és fülbe való, karikák, a láb- és kar

pereczek , övek és nyaklánczok, a mikkel már a

legkezdetlegesb társadalmakban is kivétel nélkül

találkozunk, mind az öncsinosítás módjai, mind

az ösztön nyilatkozásai, mely valami szépet igyek

szik létesíteni csak a szépnek kedveért, s ez épen

az a szépnek érzeke, melyről beszélünk. A mit azok

a vadak szép gyanánt létesítenek, nekünk, az igaz,

többnyire nem szép ; de ők annak tartják, s ez dönti

el a kérdést. Mondhatjuk róluk , hogy szépségi érzé

kük fejletlen , izlésük rossz ; de nem mondhatjuk,

hogy nincs. Van valami, a mit ők szépnek tartanak,

magáért, minden egyéb mellékérdek nélkül, holott

az állat semmit sem tart szépnek, s ha tetszik is

neki valami, tetszik azért, mert valamely önző

vágyának megfelel. Az épség és háziasság, a tisz

taság és rend igen egyszerű széptani fogalmak ; s

minő hatással vannak a legeszesebb , legtanuléko

nyabb, leggyöngédebb, az emberhez legsimulóbb

állatra, az ebre ? Az eb épen olyan elégülten elvan
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a romladék és sivárság, a piszok és zűrzavar között,

mint a legnyájasabb szobában, csak legyen puha,

meleg fekvő helye, legyen enni meg inni valója ,

legyen ott gazdája. Szóval, az állat mindent csak a

maga saját állapotára vonatkoztat, nem lehetnek

tehát általános fogalmai, azaz eszméi, nem keresi

sem az igazat magáért, sem az erkölcsi jót, sem a

szépet, s épen azért nem is tehetjük föl benne ama

lelki érzékeket, melyek ez eszmék iránt fogékonyak.

Az ember, hálistennek, föl van ruházva e belső

érzékekkel, melyek a mi nemesebb voltunknak,

minden haladásunknak , minden dicsőségünknek

alapjai és zálogai, de csak úgy, ha fejlesztjük, mível

jük . A ki nem míveli, alább sülyed az állatnál.



A szép erkölcsi alapjáról.

1875.

STUART MILL, kit apja materialistának nevelt

s ki nem lett az, következőképen határozza meg

azt a két világot, a melyben élünk : « Test azon

ismeretlen valami, a mi lelkünket érzésre indítja ;

lélek azon ismeretlen valami, a mi érez » . És gon

dol, és akar, tehetjük hozzá, habár a gondolattal

és akarattal az érzés mindenkor vele jár, s gondo

latunk és akaratunk szintén az érzés, csak hogy a

fejlettebb érzés módosulata.

Mill idézett szava az érzést legelső, legalsó

nyilatkozásában fogja föl, t. i. mint testi érzést.

Testünkben történnek bizonyos változások , s eze

ket érzi meg lelkünk, azon ismeretlen valami ,

a mely magát énnek nevezi, a mi saját önünk.

Testünkre ugyanazok a tényezők hatnak ,

melyek az egész külső világot mozgatják : a szi

lárd anyagok nyomásai, a hígak bontásai, a vilá

gosság, meleg, delejesség, villanyosság súlytalan

20GREGUSS : A balladáról .
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behatolásai, mind csupa érintések, melyek irányá

ban testünk fogékonynak bizonyúl, azaz melyek az

ő állapotában változásokat idéznek elő, s ezek a

változások az eleven testben , szervességénél fogva ,

még sokfélekép szaporodnak . A test, mondjuk

már : az eleven test változó állapotai hatnak a

lélekre, az önre, szintén mindmegannyi érintések .

Miképen érintkezik a test a lélekkel, nem tudjuk;

hogy azonban érintkezik, tudjuk. És tudjuk, saját

belső tapasztalásunkból tudjuk, hogy a mennyiben

önünk ez érintések irányában fogékony, benne is

változások történnek, épen ezen lelki változások

tolmácsa pedig az érzés . A test érint, a lélek érez .

Ilyképen testünk megérzett állapotai lelkünk

állapotaivá lesznek. Önünkre, közvetlenül,nem a

külső világ tényezői hatnak, hanem az ő saját

állapota ; s midőn az ön fogékonyságot tanusít

állapota iránt, azaz midőn állapotát megérzi, az

érzés tárgya nem egyéb, mint saját állapota. Midőn

lovat látok, nem a lovat érzem, hanem a ló azon

képének, mely szememben tükröződik , agyam

velejére gyakorolt hatását, érzem tehát az agyam

velejében történt változást, azaz saját állapotomat.

Az érzés, egész elvontan meghatározva, önünk

fogékonyságának nyilvánulása, vagyis önünk álla

potának első hatása magára önünkre, tehát önünk

meg állapota érintkezése, összeérése, mintegy dele

jes szikra, mely az önt állapotával egybeforrasztja,
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erősebben kifejlődve láng, mely bennünk saját

állapotunkat föllobbantja, szóval oly lelki állapot,

melyben összes állapotunk, s legelőször minden

esetre testi állapotunk jelentkezik. Már lelki moz

zanat, de melyet még, magában , se képzet nem

világosít, se vágy nem irányoz ; és így jelleme, a

világosság hiányánál fogva, merő homályosság,

az irány hiányánál fogva pedig merő határozat

lanság.

Az érzés tehát, voltaképen , a megérzett álla

pot. Ez a megérzett állapot, a sarkalatosság törvé

nye szerint, az önnek vagy jól esik, vagy rosszúl .

Ha se jól , se rosszúl nem esik, az állapot nem is

válhatik érzett állapottá ; a közöny, a maga teljes

ségében , egyértelmű a nem-érzéssel . Ezért, az

érzésben, csak azt a kétféle esetet vehetjük föl,

hogy benne vagy jól esik állapotunk, vagy rosszúl,

s ehhez képest nevezzük érzéseinket, köznyelven ,

vagy jó , vagy rossz érzéseknek . A lélektan nyelve

nevezi az első esetben kedves, kellemes, a máso

dikban kedvetlen , kellemetlen érzéseknek. Maga

sabb, részint huzamosabb fokok : a rossz érzésben

a fájdalom , kín, gyötrelem , bú ; a jó érzésben a

gyönyör, kéj, élvezet, öröm.

Hogy minő a legelső érzés, mely valamely lel

kes lényben keletkezik : jó érzés-e vagy rossz ?

arra határozottan azt kell válaszolnunk , hogy

rossz. Ama tehetetlenség vagy veszteglés termé

20*
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szeti törvénye, melynél fogva a lények meglevő

állapotukban maradnak, azaz veszteglenek, s csak

erőszaknak engedve indulnak meg ha állottak,

vagy állapodnak meg ha haladtak, ez a törvény a

lelki életben is érvényes,* még pedig annál inkább,

minél fejletlenebb és lassúbb a lelki élet. Érvénye

sebb tehát az állatoknál, mint az embereknél, az

emberek közt meg érvényesebb a műveletlen, a

tompa lelkűeknél , kevésbbé érvényes a műveltek

nél s eszeseknél; de kisebb-nagyobb mértékben

érvényes valamennyinél . E törvény hatása, hogy

oly nehéz csak a legcsekélyebb reformot is léte

síteni . Az emberek általában ragaszkodnak a régi

hez - mert ez a meglevő – és irtóznak az újtól ;

nem szeretik magokat megerőltetni, annál inkább

szeretik mindennek a könnyebb végét fogni, s ez

épen a veszteglés. Szóval, az ön sem szereti álla

potát megváltoztani, bántja őt, a mi megszokott

helyzetében zavarja, bántja őt, a mi szokatlan ; s

képzelhetünk -e rá nézve valami szokatlanabbat,

mint midőn legelőször villan föl benne az érzés ?

Bajos ugyan kimutatni, hogy ez mikor törté

nik ; valamint általában bajos az érzés történetét,

ezen magában leghomályosabb és leghatározatla

nabb lelki mozzanat történetét vázolni mind azon

* Greguss GYULA : A tehetetlenség törvényéről.

(Természeti képek, 68—73. 1. )
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fokáig, míg a képzet és vágy hozzá nem csatlako

zik . A külső tapasztalás, az emberre nézve – 8

most csak az emberrel foglalkozunk -- igenis meg

jelöli azt a pillanatot, melyben az érzés legelőször

felvillan : e pillanat a születés pillanata ; de ki

merné bizton állítani, hogy az anya méhébe zárt

magzat végképen érzéstelen ? Tény, hogy érzése

legelső jeleit születésekor mutatja , ezek a jelek

pedig félre nem érthetőleg azt tanusítják, hogy

ekkori érzése rossz érzés , lélektani nyelven kelle

metlen érzés . Azaz : állapota rosszúl esik neki.

Hogy is ne ! A belső részek változatlan hőségét,

melyek őt eddig teljesen körülburkolták, hirtelen

a változékony s minden esstre csekélyebb mérsék

letű külső lég váltja föl; a kényelmes pihenést

kényelmetlen mozgás; eddig összehajlott tagjai

egyszerre mintegy üresbe szabadulnak s nem tud

velök hova lenni; a levegő erőszakosan beront,

benyomul tüdejébe, lehelni kénytelen ; egész valója

oly forradalmon megy keresztül, a minőt életében

soha többé nem ér : mi telhetik tőle ? Sírva fakad,

vergődik, míg csak bele nem törődik valahogy az

új állapotba, azaz míg meg nem szokja, más szó

val : míg az új állapot régivé nem lesz, a mi a

gyermeknél, mint tudjuk, hamar bekövetkezik .

Mi tehát a rossz érzés hatása az önre ? vagy :
mire

ösztönzi a rossz érzés az önt ? vagy : miképen hat

vissza az ön a rossz érzés ösztönzéséből ? Az ön
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nem akar megmaradni abban az állapotban , mely

neki rosszúl esik, és vergődik, hogy kibontakozzék

belőle. A kibontakozás azonban gyakorta nem

egyéb, mint beleszokás. Ily vergődéssel köszöntjük

nem csak mikor megszületünk a világot : vergő

dünk minden állapotban , mely kellemetlen érzésre

gerjeszti önünket, s a vergődés mindaddig tart, a

míg vagy hozzá nem szokunk a kellemetlen álla

pothoz, vagy pedig a míg ez az állapot kellemesre

nem változik.

Lássuk, mikor történik ez , s mi történik

ekkor.

Tegyük föl, hogy az a kellemetlen állapot az

éhezés állapota : ez kellemesre változik, mihelyt a

csecsemő szophatik. Ekkor jó érzés gerjed az

önben ; s mi lesz e jó érzés hatása ? vagy : mire

ösztönzi a jó érzés az önt ? vagy : miképen hat

vissza az ön a jó érzés ösztönzéséből ? Épen ellen

kezőleg, mint a mikor kellemetlen az állapotja.

Ebből bontakozni törekszik , a kellemes állapotban

pedig szeret megmaradni. Az ön szívesen meg

nyugszik azon állapotban, mely neki jól esik, mint

egy beletapad, hozzáragad ahhoz a tárgyhoz, rajta

akad, rajta felejti magát, azaz ráfigyel arra a

tárgyra, mely azon jól eső állapotot előidézi.

A meg -megszokás ténye szintén figyelemre

serkenti az önt. Példáúl órát tartunk a kisded fülé

hez : a ketyegéstől, mint szokatlantól, először meg
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ijed ; egydarabig még minden kettyenés újra meg

újra megrezzenti, de mind gyöngébben meg

gyöngébben, úgy hogy végre hozzászokik a ketye

gés rhythmusához, sőt jól esik neki és figyelni

kezd rá . Vagy szeme elé tartjuk az órát: ha valami

állati baja el nem foglalja, az üveg és arany csillo

gása rend szerint hamarabb idézi föl benne a kel

lemes érzést, mint a ketyegés, átengedi magát az

érzés folytatásának, figyel, és lelkében az óra isme

retlen képe kezd lassankint megalakulni: az érzés

képzetté világosodik.

Így fonja a figyelem az első gyenge szálakat,

a képzeteket, melyekből utóbb a tudás szövetei

készülnek .

Hogy az érzés vágygyá izmosulhasson, már a

képzet hozzájárulására van szüksége. Képzetünk

nek kell lenni arról, a mi kellemetlen állapotun

kat kellemessé változtatja, mert csak ha képzetünk

van róla, irányozódhatik rá önünk mint olyas

mire, a mi állapotába be volna keblezendő, tehát

meg volna szerzendő . A vágy valaminek megkívá

nása ; hogy pedig valamit megkívánhassunk, kell

birnunk azt képzelni, azaz képzetünknek kell

róla lenni. S valamint képzeteinkből alakúl tuda

tunk, úgy alakúl vágyainkból kényünk, azaz abbeli

törekvésünk , hogy vágyaink tárgyát magunknak

megszerezzük. A tudat megvilágítja az érzést, mely

is képzet nélkül örökké homályos maradna ; a kény
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határozott irányt ad neki, míg vágy nélkül merő

ben határozatlan , iránytalan.

Tapasztalhatjuk e határozatlanságot, irányta

lanságot nem csak a gyermeknél, hanem a meg

lett embernél is, valahányszor az illető csak épen

rossz állapotát érzi, de nem tudja, mi volna képes

jóra változtatni. Egyébiránt minél kevesebb vala

kinek a képzete, annál gyakrabban jut ilyen hely

zetbe ; s a gyámoltalan kisded, a míg meg nem

tanulta, tudatába föl nem vette ama tárgyak képét,

melyek szükségei kielégítésére szolgálnak, ha baja

van , mindenkor ily szomorú határozatlannak,

iránytalannak mutatkozik. Tegyük föl például,

hogy fázik : a hideg rosszúl esik neki ; de nincs

képzete arról, hogy a hidegnek a meleg az orvos

sága, még kevésbbé tudja, miképen tehetne rá

szert; tehát csak vergődik, s nem hogy burkolóz

nék, a mennyire tőle telik, még azt is széthányja,

a mivel be van takarva. Gyötrő hiányérzete leg

feljebb sovárgássá emelkedik — a sovárgás még a

határozatlan vágy- és másoknak kell eltalálniok,

hogy mire van szüksége.

Természetes, hogy minél több képzet által van

valamely érzés megvilágítva, annál világosabb, s

minél erősebb vágygyal szövetkezik, annál hatá

rozottabb ; és hozzátehetjük, hogy midőn érzé

seinkről beszélünk, rendesen már képzetes, illető

leg vágyas érzéseket értünk . Beszélünk például a
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remény meg a félelem érzetéről. Minden bizony

nyal olyan érzések , melyek egymástól különböz

nek, hiszen a remény jól esik, a félelem rosszúl ;

különbségüket mégis csak a velök járó fogalmak

ból mutathatjuk ki. A remény érzete oly vágy,

melyhez azon lehetőség gondolata kapcsolódik,

hogy vágyunk tárgyát el fogjuk érni. A remény

nek ellenkezője pedig, a félelem érzete, olyan

vágy, melyet az ellenkező lehetőség gondolata

kisér, hogy t. i . vágyunk tárgyát nem érjük el,

vagy, ha már elérjük, elvesztjük. S ez a két érzet,

bár ellenkező, mégis váltakozik egymással, mert

ha lehetőnek gondoljuk, hogy vágyunk teljesül,

okszerűen azt is lehetőnek kell gondolnunk, hog

nem teljesül; az érzés tehát a szerint lesz vagy jó

érzés, vagy rossz érzés, a mint bennünk vagy az

egyik, vagy a másik lehetőség gondolata kerekedik

felül.

Az érzésről egymagában , ha képzet vagy kép

zet és vágy nem járul hozzá, csak annyit mond

hatunk, hogy jól esik vagy rosszúl esik . Minden

egyéb sajátságát ama tárgy képzetéből vonjuk el,

a mely előidézte . S így jellemezzük még a leg

kézzelfoghatóbb érzéseinket is, a testieket vagy

érzékieket. Hideg érzés például, a mit valami hideg

tárgy érintése idéz elő ; sima érzés, a mit valami

sima tárgyé ; metsző vagy nyomó fájdalom , a mit

metsző vagy nyomó eszköznek testünkre hatása
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folytán érzünk ; czukros íz , a mit a czukor ízlelése ,

narancsszag , a mit a narancs szagolása gerjeszt.

Képzet, illetőleg vágy nélkül meg sem határozhat

juk érzésünket, ez merőben határozatlan marad ;

és igazán csak olyan érzéseinkről adhatunk szá

mot, melyek vágygyal vagy legalább képzettel

olvadtak össze.

De akármi szorosan egybenő is az érzés a kép

zettel és vágygyal, mégis mind a kettőtől lénye

gesen különbözik. Az érzés tárgya mindenkor saját

önünk, a képzet, a vágy tárgya mindenkor valami

külső, azaz nem mi magunk. Saját önünket nem

képzeljük, saját önünkre nem vágyunk ; önünket

közvetlenül csak érezzük, s mindig csak magun

kat érezzük , t. i. állapotunkat.

Hogy saját önünkre nem vágyunk, tán fölös

leges bizonyítanunk, hiszen saját magunk minden

kor megvagyunk magunknak ; hogy azonban saját

önünket nem is képzeljük, azaz hogy önünkről

nincs képzetünk, ez iránt fölvilágosítással tarto

zunk azoknak, kik önünk fogalmát külsőnk fogal

mával vagyis lelkünket testünkkel összetévesztik .

Mert igenis, képzeljük azt, van képzetünk arról, a

mi köztünk meg a külvilág közt a közlekedés esz

közeül szolgál, t. i . testünkről; saját magunkra

nézve azonban, képzelő önünkre, lelkünkre nézve

testünk szintén valami külső , oly külső , mint az

összes többi világ. Szemünk megláthat minden
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láthatót, még saját testünknek kellően eleibe állí

tott részeit is ; de a szem, mely mindent láthat, a

mi kívüle van, önmagát még sem láthatja : ilyen

belső szem a képzelő ön is : mindenről lehet kép

zete, a mi kívüle van , azaz a mi nem ő, csak önma

gát nem képzelheti, önmagáról nem lehet kép

zete. Lelkünkről nem alkothatunk magunknak

képet.

De igenis, vonatkoztathatjuk saját magunkra

mind azt , a mit érzünk , a mit képzelünk, a mire

vágyunk ; s midőn vágyainkat és minden kényün

ket, midőn képzeteinket és összes tudásunkat,

midőn érzésünket a magunkénak érezzük, amagun

kénak tudjuk s mint a magunkét érvényesítjük :

akkor eszmélünk. E szerint az eszmélet nyilat

kozik mint önérzet, mint öntudat, mint önkény.

Az eszmélet az előttünk ismeretes érzékeny lények

közt az emberben fejlik ki legmagasabban, de

benne sem fejlik ki zavartalanul. Alvás, álmodás

közben, ájulatban, mámorban, indulatban, külön

féle betegségekben, kivált a lelkiekben, meghábo

rodik, megcsökken, sőt meg is szűnik . Ha nincs

önkény, a vágyak csatangolnak vaktába, mint az

elszabadúlt ló ; ha nincs öntudat, a lélek merő

tükörlappá változik, melyen fel- feltünedeznek egyes

képek, a képzetek, csak hogy a gazda nem látja ;

végre, ha összes állapotunk jelölője, az érzet egész

önünkről, az önérzet hiányzik, az érzés elveszti
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kétféleségét, nem lesz se jó, se rossz, tehát elveszti

saját magát, s bekövetkezik a közöny, a lelki élet

nek halála . S élete ismét az érzés föltámadásával

indúl meg : azért mondják az aléltról, ha fölocsú

dik, nem csak azt, hogy föleszmél, hanem azt is,

hogy fölérez, azaz újra kezd érezni.

Az eszméletnek az önérzet az alapja, s minden

érző lény arra törekszik, hogy jó érzései legyenek ;

ennélfogva kimondhatjuk, hogy az érzékeny világ

magaviseletében ez a törvény uralkodik : az érzé

keny lények keresik, a mi nekik jól esik, és kerü

lik, a mi rosszúl esik. Ebből foly, hogy mindenek

előtt vágyaikat igyekszenek kielégíteni s képzeteik

gyarapítása csak eszközül szolgál e czélra. Erede .

tileg az ember is kényének él ; tudásáról később

gondoskodik, ha már fejlettebb, s ekkor is rend

szerint csak az esetben, ha állapotával meg van

elégedve. Igazat hirdet a latin közmondás, hogy

jól lakva bajos tanulni, de éhezve még bajosabb.

Ventre affamé n'a pas d'oreilles. Előbb vágyaink

nak, még pedig az alsóbb vágyaknak kell teljesülni,

azután keletkeznek magasabbak ; első a szükségek ,

még pedig a legdurvább szükségek kielégítése,

azután következik a szabad ismeret. Bármi lealázó

sem tagadhatjuk, hogy a tudomány dicső hódításai

a megélés kellékeinek beszerzéséből származnak,

tehát az érzéki szükségek kielégítésén alapúlnak.

Az állattant a vadászat és baromtenyésztés szülte,
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a növénytant a földmívelés, a csillagászatot a hajó

kázás, a jogtant a foglalás.

Szóval, az érzés első czélja : az élő önnek , az

egyénnek kellemes állapotban föntartása vagy kel

lemes állapotba juttatása, t. i . a mi az önnek jól

esik . Minden érzés az önre vonatkozik s eredetileg

önző érzés .

Az önző érzések hatalma alatt az ember ugyan

azon módon hat ki a világra, mint a világ minden

többi lénye, s előttünk terem az a sürgés-forgás,

az a látszólagos össze -visszaság, az az örök háború

képe, melyet a régiek a « bellum omnium contra

omnes » formulába foglaltak , mely háborúban

HOBBES az ember szerepét e szeretetlen szavakkal

jelölte meg : « homo homini lupus) , mely háború

nak formuláját a darwinismus újabban a létért

való küzdéssel fejezte ki, melyet azonban közmon

dásunk is, nyersen , de teljes szabatosan , kifejez:

a ki bírja, marja. Mind ezen különböző kifejezések

egyet jelentenek : azt, hogy minden egyes a többinek

rovására igyekszik magát föntartani; hogyminden

egyes igyekszik a maga erejét a többivel érez

tetni ; szóval jelentik azt a törvényt, hogy minden

lény és lénycsoport önmagát igyekszik érvényesí

teni a többi ellenében .

E törvényt bizonyítja, véresen, az emberiség

egész története, bizonyítják az állatok, bizonyítja

még az ártatlannak nevezett növényvilág is, sőt
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bizonyítja, mi több, az élettelen lények és physikai

tényezők összesége. A nagyobb világosság meg

öli, látatlanná teszi a kisebbet; a keményebb,

súlyosabb test félretaszítja , eltiporja, megsemmi

síti a lágyabbat, könnyebbet. A növények élet

halál harczait festőileg írja le HENRI LECOQ « La

vie des arbres» czímű könyvében. A győzelmet

azok vívják ki, melyek életerejökkel, hatalmas

megtámadásukkal, gyökereik kiterjedésével, leve

leik szívó képességével, főleg pedig gyors növésök

kel múlják felül ellenfelöket. Így fojtogatja fáinkat

a költői röpkény ; s még hatalmasabbak a tropikus

liánák, melyek agyonszorított áldozataik romjain

zöldelnek. Így terjed az éjszaki földöv mind lejebb

meg lejebb, a mennyiben a fenyves fajok lassan

kint ki-kitolják a lombos fákat. Némely élősdi

növény, például a viscum album (melynek mag

vait a madarak szállítják a fák tetőire), a fa kér

gébe bocsátja gyökereit s úgy szíja ki nedvét.

Kell- e szólnunk az állatok harczairól ? A légben

és vízben, a földön és a föld alatt folynak azok

szakadatlanul, s a megkövült állatmaradékok,

melyek az özön előtti rétegekből időnkint nap

fényre kerülnek, elbeszélik nekünk ama számtalan

picziny és óriás állatok történetét, melyek egykor

bolygónkon hatalmaskodtak , de végre is még hatal

masabbak elől pusztúlni kényszerültek. Hasonló

képen pusztúl az ember-ivadék gyöngébbje az
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erősebbje elől. Quia sum leo. A fehér ember kiszo

ríjta a színest, a nagyobb, keményebb népek leve

rik a kisebbeket, puhábbakat, s az eszesebb, ügye

sebb és merészebb egyesek vezetik a gyáva

tömegeket. Az országlók ránehezednek az ország

lottakra, majd a leplezetlen elnyomás brutális

zsarnokságával, majd a parlamentáris forma mes

terfogásaival. Két párt viaskodik egymással a tár

sadalmakban : az egyik meg akarja tartani, a másik

el akarja nyerni a hatalmat.

Mi tehát a czél ? Hatalmat gyakorolni mások

fölött. A csordában egy bika, a méhkasban egy

királyné az úr, és Cæsar ezt a felsőség vágyát, szo

kása ellenére, igen őszintén kijelentette a félreeső

hispaniai falu előljárója előtt : hogy inkább lenne

ott első, mint Rómában második.

Lássuk most a czélnak eszközét. Mikép jutni a

hatalom gyakorlására ? Csak egy módon. Mint

hogy az marja, a ki bírja, s az bírja , a ki erősebb,

nincs más mód, mint magát erősebbnek bizonyítani.

A ki hatalomra vágy, erejét kell kifejtenie. S mi az

erő kifejtése ? Nem egyéb mint munka.Tehát az erő

kifejtés munkája juttat hatalomra egyet, kénysze

rít megadásra másokat. A ki erősebbnek bizonyúl,

parancsol, a ki gyöngébbnek, engedelmeskedik.

Amaz lesz az úr, ez a szolga, még pedig rabszolga.

A rabszolgaság a kezdetleges társadalmakban az

igazán természetes állapot. Így ered az urasági és
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szolgasági viszony ; s a kezdetleges társadalmakban

a férfi és nő viszonya ugyanez : a gyöngébb, t. i . a

nő, az erősebbnek, t. i . a férfinak, rabszolgája, s

ezen minőségében egyszersmind portéka, melyet

árulnak és vesznek . Hogy eredetileg a magyarnál

is így volt, mutatja többek között az, hogy nyel

vünk a férjhez adó leányt eladónak nevezi. Műve

letlenebb egyéneknél a férj mai nap is forma sze

rint vásárolja nejét.

Az urasági és szolgasági viszony, mint látjuk,

abban áll, hogy az egyik fél érezteti erejét a

másikkal s az alákerült a felülkerekedettnek meg .

adja magát. Az erősebb győz és uralkodik . Így van

ez nem csak nagyban, az országos életben, hanem

kisebb társas körökben is, nevezetesen a család

ban, hol a mama-kormány, papucs-kormány elég.

szer súlyosodik a gyönge férfira. Mindenütt azé a

hatalom, a ki erejét jobban tudja éreztetni, azaz a

ki erősebbnek bizonyúl . Nem az szokott győzni, a

kinek igaza van, hanem annak szokott igaza lenni,

a ki győz : a ki erősebbnek bizonyúl. Ezért veri le

a farkas a bárányt, az ember az állatot, s

az emberek között egyéb körülmények egyen

lősége mellett a többség a kisebbséget, a

gazdag a szegényt , a fegyveres a fegyverte

lent, a kiváltságos a jogafosztottat, az ügyes

az ügyetlent, a bátor a gyávát, az eszes az osto

bát, a rendes a rendetlent, a művelt a műveletlent,
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az egészséges a beteget, a meglett a gyermeket,

a férfi a nőt.

S a hatalmasabb rend szerint hatalmaskodik ,

azaz : a ki erejét éreztetni képes, erejével vissza

is él. Ezt fejezi ki a rómaiak szomorú szava : Vae

victis ! Tudor Erzsébet nem irgalmaz Stuart Máriá

nak. A győzelemre jutott párt lehetőleg tönkre

teszi a megbukottat. A diadalok véresek szoktak

lenni. Feljebb idézett közmondásunk – a ki bírja

marja - a harcznak ezt a vészes befejezését is

magában foglalja. Mindenütt az a főkérdés, ki pa

rancsol. SPENCER a szertartásos kormányzatról

szóló munkában kimutatja, hogy a szertartások is

mind a hatalom elismerése körül forognak.

Meglevén már a hatalom és dicsőség, minden

szégyen, fáradság és teher, tehát a munka is

mert a munka, az erőkifejtés szintén fáradság

a szolgára hárul, az úr pedig csak élvez, s ezt igen

találóan fejezi ki egy indián fajnak az a naiv szó

kása, hogy midőn az asszony megszült, a férfi

fekszi a gyermekágyat, a szegény nő meg, mint

rendesen, hordja a vizet és készíti az ételt.

A szolga tehát dolgozik , még pedig annál

sanyarúbban , minél inkább akar az úr csak épen

élvezni. De a dolog, a munka, mint erőkifejtés,

kifejti a szolga erejét, birhatóbbá, ügyesebbé teszi

őt. Az urat ellenben a folytonos élvezet senyveszti,

mert a nyugalom csak munka után erősít, s mi

21GREGUSS : A balladáról .
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dőn az , kinek nincs szüksége pihenésre, mégis

csak mind pihen, ez által gyengül, valamint, a ki

már kialudta magát és újra elalszik, a túlságos

alvás folytán még álmosabban kél föl. Míg tehát

a merő élvezet az urat munkátlanná, egyszersmind

munkabírhatatlanná teszi s lassankint végkép el

satnyítja, viszont a szolga, épen a munka által,

mind munkabíróbbá, azaz erősebbé válik, ekkor

pedig — ama törvény alapján, hogy a ki bírja

marja — bekövetkezik a föllázadás, és, siker ese

tében , a szerepcsere : az eddigi szolga úrrá lesz ,

az eddigi úr szolgává . Az ázsiai dynastiák sorsá

ban szinte változatlanul ez a történet ismétlődik.

Néhol, mint Japánban 1867-ig, meghagyják a volt

állapot külszínét, s a siogun látszólag szolgának

marad, a mikado látszólag úrnak , de valósággal

mégis amaz az úr, az utóbbi pedig csak tisztesség

ben tartott fogoly. Így lettek a régi Franczia

országban a major domusok, a frank udvarnagyok

királyokká, így lett a mai Rómában a pápa mika

dová. Így keltek föl hajdan a görög helóták, így

Spartacus és hívei, így középkorbeli pórjaink, így

forronganak napjainkban a strikoló munkások.

Hogy siker nélkül, vagy csak ideiglenes sikerrel :

annak nincs egyéb oka mint az , hogy még nem

lettek erősebbek uraiknál, csak elhitették magok

kal, hogy erősebbek ; a ki pedig idő előtt süti el

pisztolyát, ügye diadalát nemhogy siettetné, sőt
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késlelteti, gyakran lehetetlenné teszi, kivált ha oly

viszás eszközökhöz nyúl mint munkásaink, a kik

munkátlanságukkal akarják a tőke zsarnokságát

megtörni, holott épen munkásságuk lenne bizto

sítandó.

Az uralkodás kérdését, a magyar fajra nézve,

másutt bővebben tárgyaltam ,* s az eredmény ter

mészetesen nem lehetett más mint az , hogy ama

gyar addig fogja uraságát a Szent István koronája

területén föntartani, míg a többi fajnál számosabb,

műveltebb és gazdagabb, azaz, egy szóval ki

mondva, erősebb lesz. A magyarnak tehát, nemzeti

élete szempontjából, föladata magát folyvást erő

síteni ; s a mely magyar ember, bármi módon, a

magyar faj erejét csökkenti, kétségtelenül a nem

zeti öngyilkosság bűnében válik részessé . Van pe

dig, fájdalom , három hagyományos vétkünk, mind

nagy mértékben erőfogyasztó, a melyből mind

ekkoráig ki nem birtunk vetkezni : az uraskodás,

a dologtalanság, a visszavonás : az uraskodás va

gyonunkat fecsérli és szegényít, a dologtalanság

alkalmatlanná tesz a munkára s a műveletlen

ség iszapjába sülyeszt, a visszavonás számunkat

apasztja .

Önző érzéseink és vágyaink, magokban, se er

* Hogyan erősödjünk társadalmilag. ( Tanulmányok,

I. kötet, 70--87. lap . )

21*
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kölcsöseknek, se erkölcsteleneknek nem tekint

hetők ; maga az önzés, mint az önfentartás leg

hathatósabb rugója, szintén nem mondható er

kölcstelennek, míg csak készakarva nem árt.

Óvakodjunk tehát egyes vágyainkat, magokban ,

összes magunkviseletének számbavétele nélkül,

akár nemeseknek, akár nemteleneknek nyilvání

tani . A dicsvágyat például szeretik valami nemes

nek, a birtokvágyat pedig nemtelennek hirdetni,

holott egyik oly önző mint a másik, s erkölcsi

jellemök csak a módjától függ, hogy mikép érvé

nyesülnek : a dicsvágy bűnös, ha mások iránt

igaztalan , a birtokvágy erényes, ha bölcs gazdál

kodással a köznek szolgál .

Az ön, a mindenségnek kivételt nem tűrő tör

vénye szerint, ügyekszik önmagát érvényesíteni,

ebbeli törekvése pedig mindenekelőtt abban nyil

vánúl, hogy a maga állapotát – a mennyire te

heti kellemessé teszi, azaz olyanná, a mely

neki jól esik . Az ön azonban, fejlettsége első

fokain , helyesebben mondva fejletlenségében, mi

dőn még semmire sem alkalmas, tehát eredeti

gyámoltalanságában , habár mindennek ura vágy

nék lenni, rabja magának, és rabja a rá ható

körülményeknek, szóval , rabja saját összes álla

potának, s az önző lélek e kezdetleges mivoltát

méltán nevezhetjük tehetetlensége mivoltának.

Saját állapota, igaz, a legkifejlettebb lelket is kor
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látozza, kisebb-nagyobb mértékben mindenki függ

mind a maga természetétől, mind a maga viszo

nyaitól ; csakhogy, míg a fejlettebb tud erőt is

venni állapotán, a fejletlen erre nem képes, örökké

alá van vetve állapotának.

Alá van pedig vetve legelőször is , és legerő

sebben, testi állapotának : érzéki rabság. Ezt fő

képen az állatoknál , gyermekeknél s művelet

leneknél tapasztaljuk. Nem bírnak ellentállani

semminek a mi érzékeiket csiklandozza : torkos

ság, nyalánkság, iszákosság, fajtalanság; nem ké

pesek magokat megerőltetni : tunyaság ; se a fáj

dalmat elviselni : maznaság; se az akarattól is

függő szerves működéseknek parancsolni, úgy

hogy mindenkor testi változásaik uralkodnak raj

tok. Íme a gyöngeség, gyarlóság birodalma.

Magasabbrendű rabság, de csak rabság, midőn

bevett szokások, balvélemények és indulatok, má

sok tetszése meg a magunk anyagi viszonyai

zsarnokoskodnak felettünk . A szokás rabjai pél

dáúl a pedansok, a merő formák emberei , a divat

nak hódolók, az újításoktól irtózók ; a balvélemé

nyek és indulatok rabjai a babonások és akaratosak,

ábrándosak és hirtelen haragúak ; mások tetszésé

nek rabjai az alázatos szolgák, a félénkségből

hazudók, az engedékeny és kényeztető szülék, de

kivált azok a milliónyi habozók, kiket mindig ez

a kérdés ijeszt: mit mond a világ ? Pedig a világ,
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ez

egy elmés franczia megjegyzése szerint, épen azok

ból áll, kikre a dolog nem tartozik . E magasb

rendű rabok közé sorolandók még, a kik minden

gondjukat vagyonuk gyarapítására fordítják, a

moneymakerek, plus -csinálók, haszonlesők, kap

zsiak, fösvények. Szóval, ide sorolandók mind, a

kik ész , akarat, kedély dolgában korlátoltak, mert

a szűkfejűség, szűkkeblűség , szűkmarkúság,

általában a lelki törpeség birodalma.

S mind a törpeség, mind a gyarlóság részesei

abban egyeznek , hogy rend szerint inkább árta

nak saját magoknak mint másoknak : így, a ki

érzéki vágyait nem fékezhetve, aláássa egészségét ;

így a ki dühében összetöri holmiját ; így a hazug,

a kinek már senki sem hisz ; így a fukar, a ki

kétszer fizet és mindenkor nélkülöz. Egyeznek

még e két csoport jelenségei abban, hogy a cse

lekvő önt nem annyira cselekvőnek mint inkább

szenvedőnek tűntetik föl - hisz a rabság nem is

lehet egyéb szenvedésnél - s ezzel is igazolhat

juk, hogy e két csoport jelenségeit a tehetetlenség

közös neve alá foglaltuk. Igazolhatjuk még azzal,

hogy e jelenségek erkölcsi tekintetben is passiv

jelleműek, inkább csak a hiányzó nemesség naiv

ságai, nemtelenségek ha úgy tetszik, de nem a

rossz indulat tettei, inkább a fejletlen , nem a

romlott lélek tévedései, azaz inkább hiányzó ere

nyek , nem meglevő bűnök képei, tehát inkább
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mulasztások, hibák, nem egyenes megtámadások ,

szántszándékos kártételek .

A kártékony lélek , rossz indulattal, megrontja

egyfelől az érzületet, másfelől a rendet. Az érzü

let, a fölfogás, a gondolkozás, világnézet megrom

lása mutatkozik a trágárságban és a ledérségben ;

a rend, a béke, a viszonyok fölforgatását szüli az

embertelenség és a teljes roszakarat.

A trágárság, lepcsesség mindent a nyers érzéki

ség szempontjából itél meg, nincs egyéb czélja

mint az érzéki vágyak kielégítése, kivált a nemi

ösztöné, s csak ennek rajzolásában gyönyörködik.

Ellenvéglete az álszemérem , pruderia , hazudott

szűziesség. Megfinomodik a trágárság a ledérség

ben, mely az által hódol az anyaginak, hogy min

den szellemit tagad és gúnyol : minden eszme,

minden nemes gerjedelem , föláldozás, honszeretet,

felebaráti szeretet, minden a mi az emberek előtt

szent, neki ráfogás, hitvány játékszer, merő esz

köz az önzés, mint egyetlen indok czéljaira. Ellen

véglete a képmutatás, mint LA ROCHEFOUCAULD

szava után közmondássá lett : ez a bók, melyet a

bűn tesz az erénynek, mert az erényt, az önzetlen

séget, a szentséget hazudja, honnan ezt a nevét is

veszi : álszentség vagy szenteskedés. Az álszemér

mes ugyanarra gondol, a mire a mosdatlan szájú

trágár, az álszent ugyan úgy vélekedik mint a

ledér, csakhogy mind a kettő az ellenkezőt akarja
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elhitetni. Míg a trágárság és ledérség őszinte, az

álszemérem és képmutatás tettető , álnok , hazug.

A trágárság és ledérség őszintesége a cynismus, az

erkölcsi piszkosság, melynek mintegy jelképe, ter

mészeti tükre az érzéki piszkosság, hol szintén a

fölbomlás, csakhogy nem erkölcsi, hanem vegyé

szeti fölbomlás szerepel.

Az embertelenség visszaélés erőnkkel, s mind

annyiszor keletkezik, valahányszor a hatalmasabb

a gyöngébe ütközik , s a szánalom , sajnálat érzése

hiányozván benne, csak épen hatalmát érvényesíti

ellene. Az embertelenség tehát voltakép az urasági

és szolgasági viszony kifejezése: a zsarnok em

bertelenül bánik a leigázott néppel, a soldatesca

a polgárral, a rabló az utassal , a bakó az elitélttel,

a mester az inassal, és így tovább. Az állattól meg

nem kivánhatni, hogy részvéttel legyen gyöngébb

ellenfele iránt, s az állatnál rendes dolog is, hogy

teljes erejét ráfordítja, kimélet , irgalom nélkül, az

elébe álló akadály legyőzésére: tehát az embert,

a ki úgy tesz mint az állat, a brutum, méltán ne

vezzük brutálisnak, magyarul embertelennek, mi

vel nem úgy tesz, mint a hogy mint embernek

tennie kellene . Egyébiránt ez az állati vadság,

durvaság, kegyetlenkedés, erőszakoskodás még

nem ered okvetlenül szándékos gonoszságból, ha

nem a később kifejlő szelídebb érzések hiányából,

s midőn a kis fiú a légy szárnyát és lábát egész
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nyugodtan kirángatja, csak érzéketlenséget tehe

tünk föl benne, de nem rosszakaratot. A rossz

akaratú gonoszság másoknak számító bántásában

nyilvánul, s abból az öntudatos önzésből ered,

mely a maga , bár csekélyebb ügyét előbbvalónak

tekinti mindnyájok bármi fontos ügyénél, s így a

maga érdekében igazolatlanul szembe száll a közzel.

Ez voltaképen a bűn. A kezdetleges ember, ki a

természet erőit egyenkint személyesíti, a gonosz

ságot is szereti külön-külön rossz hatalmasságok

nak, dæmonoknak , ördögöknek tulajdonítani, mint

a kik titokzatosan, bűvösen, végzetesen rákény

szerítik martalékjokat a bűn elkövetésére, s még

mai európai műveltségünk közepett sem ritkaság,

hogy egyik -másik vádlott azzal mentegeti tettét,

hogy « az ördög vitte rá » . Így ruházzuk át a vészes

gonoszság erkölcsi fogalmát az ördögi, boszorká

nyos, sőt a kísérteti és őrülti jelenségekre is, mert

mind ezekben szintén az egyéntől idegen, titkos és

vészhozó hatalmak látszanak működni.

A tehetetlenség és kártékonyság tüneményei,

a gyarlóság és törpeség, a piszkosság és gonoszság

már az erkölcsi rossz határai közé vezetvén át

bennünket, itt a helye, hogy az erkölcsi rossz és

erkölcsi jó fogalmát, általában a jó és rossz fogal

mát pontosan megállapítsuk.

Az önző érzéseknek élő ember, midőn érzéseit

kielégítve találja, ez neki jól esvén, jól érzi magát,
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s jónak nyilvánítja mind azt, a mi e jólérzést elő

idézi . Ez a jó az, a mi jól esik , szabatosabban

kifejezve, a hasznos ; az a czél, melyre Baco egész

philosophiája irányúl. A mi azonban csak egyre

nézve hasznos, az a többire nézve káros, a meny

nyiben csak egynek jó, a többinek rossz ; ennél

fogva igazán jó csak az lehet, a mi mindnyájának

az, s e szerint annál jobb valami, minél többnek

az. A ki arra törekszik, hogy minél többnek a

javát mozdítsa elő, akár a maga rovására is, azt

jó embernek mondjuk, rossznak pedig, a ki, meg

fordítva , mások rovására, csakis a maga javával

gondol; s ehhez képest mondjuk az előbbinek

tetteit jóknak, az utóbbiéit rosszaknak . Tehát ki

a jó ? A ki csak magának rossz. Ki a rossz ? A ki

csak magának jó. Ime, itt már a jó meg a rossz

egészen mást jelent, mint midőn a hasznossal meg

a károssal egyértelmű; itt már a jó szinte ellen

kezője a hasznosnak , t.i. az önzőleg jónak , a rossz

pedig hasonlóképen ellenkezője a károsnak, t . i .

az önzőleg rossznak . Ez a jó , meg ez a rossz, az

erkölcsi jó, meg az erkölcsi rossz, összefoglalva,

mint az ember állandó indulata , érzülete : az er

kölcsösség meg az erkölcstelenség. De a hasznos

fogalma benne marad az erkölcsösben is, csakhogy

önzéstelenül; az erkölcsi jó meg nem tagadja

származását, a hasznos jót, csakhogy megnemesíti.

A summum bonum : a mi valamennyinek hasz
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nos , a legfőbb haszon. Így változik meg lassankint

a jó fogalmának az értelme, így leszen rossz a mi

elébb jónak látszott, így lesz az önzésből önzetlen

ség, a haszonból erkölcs, a rosszból jó.

Az önzéséből kibontakozott lélek az erkölcsi

jó ösvényén halad, s itt olyan jelenségekkel talál

kozunk, melyek az önzés tüneményeinek épen

ellenkezői . A passiv rosszasággal, a tehetetlenség

gel, mely a jót mulasztja, szemben áll a jónak

tehetősége, az activ jóság, az erény, mely gyako

rolja, az activ rosszasággal pedig, a kártékonyság

gal, mely a rosszat termi , a passiv jóság, az ártat

lanság mely hárítja. Míg a tehetetlenség a rabság

birodalma, az erény a szabadságé, hol a gyarlóság

helyét az erő, a törpeségét a nagyság foglalja el :

a lelki erő s a lelki nagyság, mely nem hagyja

magát lenyügözni se saját érzékisége s külső jól

léte, se mások kénye, balszokások, balvélemények,

balviszonyok által, hanem függetlenül és bátran ,

csak nemes érzéseknek és magas eszméknek hó

dolva, jótékonyan halad végig az életen . Az ártat

lanság birodalmában pedig a tisztaság és jószívű

ség, mint a piszkosságnak és gonoszságnak ellen

képei, mosolyganak felénk : a trágárság helyett

szeplőtelenség, szűziesség ; a ledérség helyett bi

zalom , hit ; az álszemérem és képmutatás he

lyett gyermekdedség, természetesség, keresetlenség,

nyiltság ; az embertelenség helyett emberség, ille



332 A SZÉP ERKÖLCSI ALAPJÁRÓL.

delmesség, udvariasság, nyájasság ; a rosszakarat

helyett jóakarat, szívesség, gyöngédség, kedé

lyesség.

Ha már az általános erkölcsi fogalmakat, me .

lyekhez tárgyalásunk eljuttatott, közelebb szem

ügyre veszszük, íme látjuk, hogy az erény egy

szersmind fenséges, a tehetetlenség egyszersmind

aljas, az ártatlanság egyszersmind kellemes, a

kártékonyság egyszersmind undok. Úgyde a fen

séges és aljas, a kellemes és undok : ästhetikai

fogalmak ; fejtegetésünk eredményekép tehát ki

mondhatjuk, hogy bizonyos æsthetikai fogalmak

erkölcsi fogalmakkal azonosak . E két rendbeli

fogalmak találkozásáról még világosabban meg

győződünk, ha a részlegesebb fogalmakat vetjük

össze egymással : nem tagadhatjuk ugyanis, hogy

a lelki nagyság egyúttal nagyszerű, a lelki törpe

ség pedig kisszerű, hogy az erő hatalmas, a gyarló

ság pedig gyönge, hogy a tisztaság gyönyörködtet,

a piszkosság pedig undorít, hogy a jószívűséget

kedveljük, a gonoszságtól pedig irtózunk . Nagy

szerű és hatalmas, kisszerű és gyönge, gyönyörű

és kedves, undorító és irtózatos ; íme szintén

æsthetikai fogalmak, melyekhez szintén erkölcsi

fogalmak útján jutottunk s melyek ezekkel együtt

egyet jelentenek, tehát velök azonosak. Még egyéb

részletekbe bocsátkozzunk ? Még csak a művészet

legdúsabb és leghathatósabb fajáról emlékezzünk
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meg, a drámáról : mit kívánunk meg mindenek

fölött akár a tragikai, akár a komikai cselekvény

lefolyásában ? Az úgynevezett költői igazságszol

gáltatást. S mi ez, ha nem épen az erkölcsi elég

tétel ? Íme itt is a jó és szép azonossága érvé

nyesül.

Ezt az azonosságot az emberi lélek mindenha

érezte és kifejezte.

Midőn valamely cselekedetben az önzés leküz

dését s az önzetlenség diadalát tapasztaljuk, ro

konszenvre gerjedünk, mig az önzés jelenségei , az

erkölcsileg rossz cselekedetek ellenszenvet támasz

tanak bennünk ; rokon- vagy ellenszenvünk pedig

egyszersmind ästhetikai tetszés vagy visszatetszés

képen nyilvánul, úgy hogy itéleteink e részben

a lelkiismeret és az ízlés itéletei egyaránt. Ha va

laki nagylelkűen megbocsát sértőjének, bőkezűen

gondoskodik embertársairól vagy valakinek életét

saját élete koczkáztatásával megmenti : az , szaba

tosan megjelölve, jó tett, de inkább szeretjük szép

tettnek mondani. Viszont ha valaki elárulja vagy

megkárosítja hazáját vagy felebarátját: ezt a rossz

tettet rend szerint úgy jellemezzük, hogy rút do

log, csúnyaság, latinosan turpisság. Midőn a szüle

arra inti gyermekét, hogy szépen viselje magát,

azt érti rajta, hogy erkölcsi oktatásait kövesse .

Szóval, az erkölcsi jót egyszersmind szépnek, az

erkölcsi rosszat egyszersmind rútnak tekintjük,
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Több nyelvnek nincs is külön szava a jóra meg

a szépre, csak egy van mind a két fogalomra.

Ilyen az orosz kharasi, a cseremisz száje, a tatár

jaksi. A németben a « schön » szintén pótolja a

« gut » -ot, még pedig mind erkölcsi, mind merő

hasznos értelmében. A jó bort például szép bor

nak nevezik (schöner Wein) , míg a francziában

nagylelkű a neve (vin généreux) , tehát a szépnek

fenségi körébe van emelve. A szép a németben

még más szóval összeolvadva is jót jelent; így

csodaszép (wunderschön) azt is teszi, hogy csodajó

(wundergut). Éjszaki-Németországban a tengeri

fürdőről hallottam , hogy " csodaszép a főfájástól»

( es ist wunderschön für den Kopf) , azaz : hasznos

szer a főfájás ellen . A sinai gion -dzu , SCHOTT VIL

MOS szerint, olyan embert jelent a ki szépen és jól

viseli magát; s hogy e két eszmét a görögök is

azonosították , bizonyítja kalokagathia szavok.

Ezen, úgyszólván , népszavazatokhoz csatla

koznak a java elmélkedők mondásai. SZOKRATESZ,

mondja PLÁTÓ, azt tanította, hogy az erény a

lélek szépsége, rútsága pedig a bűn, mi több, hogy

csak az szép, a mi jó, a mi pedig rút, azért rút,

mert ellenkezik az istenséggel, t. i. a fő jóval.

Maga Plátó is a merő szépséget, a teljes szépséget

csak az istennek tulajdonítja , s közkeletűvé lett

az a nyilatkozata, hogy ha az emberek tudnák,

minő szép az erény, mindenki elfordulna a bűntől



A SZÉP ERKÖLCSI ALAPJÁRÓL . 335

mint rúttól. ARISTOTELES is kijelenti, hogy szép

az, a mi jó, s épen azért esik jól, mert jó . Egy

későbbi görög, PLOTIN szava szerint : a szép a jó

ság fénye. Cicero azt vallja, hogy a szépség egy

az erénynyel, SENECA meg a jó ember lelkében

találja föl a szépséget. SHAKSPERE is ezt mondja

Antonio szavaival ( Vizkereszt, III, 4) : Csak a

rossz mondható valódi rútnak , Erény a szépség.

Mai századunk bölcsészei közül különösen HER

BART -ra hivatkozhatunk , a kinek egyik alapeszméje

épen az , hogy az erkölcsi javalás vagy rosszalás

azonszerű lelki működés az æsthetikai tetszéssel

vagy visszatetszéssel. De még a materialista TAINE

is a jó és szép azonosságát hirdeti, midőn a mű

vészi eszmény tényezőjeképen fölemlíti a jellemmé

vált jóságot is (bienfaisance du caractère ). Sőt a

XVIII. század nyalánk abbéja sem mond egyebet,

midőn - bár konyhaszagú ledérséggel — a szépet

így határozza meg : Le beau , c'est le bon assai

sonné. Hadd idézzem végül Georges Sand szavait,

melyben ez az azonosság mathematikai világos

sággal van kifejezve: « Ce qui est vraiment beau

est toujours bon, ce qui est vraiment bon est tou

jours beau dans l'ordre des idées » .

Mi hát egész fejtegetésünknek az eredménye ?

Hogy egész fejtegetésünkben voltakép az æsthetika

körében mozogtunk, mert a tárgyaltuk lélektani

és különösen erkölcsi jelenségek egyszersmind
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széptani fogalmak ; hogy ennélfogva a szépség

ama módjait, melyeknek izmeretére az erkölcs

alapján jutunk, méltán nevezhetjük az erkölcsi

szépség mozzanatainak ; hogy tehát arra a kér

désre : mi a szép ? legelőször is azt kell válaszol

nunk : a jó .

Ezzel nem a deductio útján, speculativ igazságot

fejezünk ki, egyszerűen tényt konstatálunk, az em

beri lélek történetének, fejlődésének egyik tényét,

melyre a tapasztalás tanít.



A tárczaczikkről Porzóhoz .

1876.

Kedves barátom !

Ön avval a fölhivással tisztel meg, írjak köny

véhez egy előszót . Ime, levelet írok .

Minek is volna előszó az ön könyvéhez ? Hát

rászorul-e ön arra, hogy a közönségnek bemu

tassák ? Vagy úgy ! Nem önt kell bemutatni, ha

nem a czikkeket melyekből egész könyve áll. Mert

ezek a czikkek tárczaczikkek , a tárczaczikk pedig,

mondják, nem is műfaj, nem olyas valami mint

az óda, vagy a beszély, vagy csak a chria is, az

« irálytanok » nem tudnak róla, csak afféle rossz

pénz - Lamartine legitimista fölfogása szerint

a könyvek jó pénzéhez képest, azért nem is való

könyvnek. Ön ugyan mind ezt nem hiszi , de hi

szik mások, s talán ép azok a kik hivatva volná

nak könyvét megvenni; nekem tehát az lenne

föladatom , hogy a tárczaczikk ellen szórt rágal

makat megczáfoljam , a tárczaczikket a múzsák

22GREGUSS : A ballaláról .
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törvényes szülöttjének bizonyítsam, s Apolló ne

vében (prózailag : a széptani elvek értelmében )

jogosult műfajnak nyilatkoztassam .

Ön úgy vélekedik, hogy ezt inkább elhiszik

az én előszómnak mint az ön tárczáinak : oly

tévedés melyet szerénysége nem hagy kideríteni,

se részben hijába hoznám föl azt a szabályok

ellen alkotott szabályt: longum per præcepta

iter breve per exempla.

Ön azok közé tartozik a kik szeretik a szabályt,

a tekintélyt, ha t. i . okos ; a tárczaczikk dolgában

pedig csakugyan illetékes tekintélyre hivatkoz

hatni : a franczia akadémiára, mely újabban két

szer egymás után elsőséget adott a czikknek a

könyv előtt : minap választotta meg John Lemo

innet, csak mint hírlapírót; és ki helyére ? Jules

Janin helyére, a ki meg csupán tárczaczikkeinek

köszönhette hogy bejutott.

Az akadémiát nemcsak nálunk ócsárolják, a

kik nincsenek benne ; a franczia akadémia va

rázsa is két százados szidások közben fokozódott,

és szavazatát bizony döntőnek ismerhetjük, kivált

az irodalmi műfajok ügyében melyeknek telivér

tisztasága fölött mindenkor szigorúan őrködött,

s legkivált a tárczaczikk ügyében mely úgy is

franczia termék .

A mult század vége felé, a nagy forradalom

tarlóján termett. És pap gondolta ki, mint a drá
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mát ; abbé Geoffroy. Mi több, a dráma számára

gondolta ki; a legelső tárczaczikkek színi elő

adásokról jelentek meg. És megjelentek abban a

napi lapban mely azóta mind ekkorig a legkitü

nőbb írók találkozó helye volt : a « Journal des

Débatsban . » A fényes nevek a szépirodalom , a

tudomány, a birálat mezején nagyobbára innen

rajzottak föl, még pedig különösen a tárczából .

mind ez becsületére válik a tárczaczikknek ; de

az igazság érdekében, fájdalom , kevésbbé tisztes

séges dolgokat is föl kell róla jegyeznünk. Föl

kell róla jegyeznünk, hogy születése napja 18-dik

brumaire, a szabadság halálos napja ; föl kell

róla jegyeznünk, hogy eleinte maga is a szabad

ság ellenségei közé állott s mind a politikában

és bölcsészetben, mind az irodalomban és művé

szetben a reactiót szolgálta. De még így is ger

jesztette az olvasó kedvet s a « Débats előfizetőit

harminczkét ezerre rúgtatta. Gyalázták , és kap

kodták. A gyorsan pergő , élénk, elmés, rövid

tárczaczikk vonzereje alkotta meg a napi lapok

nak mai roppant közönségét, s ez a vonzerő akkor

gyakorolta legbűvösebb hatását, midőn az addig

irodalmi, tudományos, biráló tárczaczikkből re

génytárcza lett. A román - feuilleton az orléans

korszakban született. Hogy a « Débats » Sue

« Bolygó Zsidaját» kezdte tárczánkint közleni,

egyszerre húszezer új előfizetője jelentkezett.

22*
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Nálunk mind általában a tárczaczikk , mind külö

nösen a tárczaregény divatját, rendszeresen, a

« Pesti Napló » indította meg, az ötvenes évek ele

jén ; hogy pedig a «Hon, » több esztendeig, a leg

elterjedtebb magyar lap volt , Jókai tárczaregénye

okozta .

Messzi vezetne, s legalább is egész tárczaczikk

kellene rá, ha fejtegetni akarnók hogy a tárcza

mennyire kiforgatta a regényt epikai kényelmé

ből és tárgylagosságából, mennyire megkárosította

művészi szerkezetében, érdekes epizódokat bur

jánoztatva föl az alapeszme és fő esemény, csat

tanós jeleneteket a jellemek rovására, mintegy

színpadi hatás után kapkodva s az olvasót lázas

kiváncsiságra ingerelve máról holnapig. Azt is

elengedi ön nekem hogy a tárczát azon vád ellen

védelmezzem mely szerint a közhasznú ismeretek

terjesztésének , a részrehajlatlan fölvilágosításnak

szánt rovatokat hirdetésekké aljasítja ; erről hall

gatok, mert ezt csak a rossz, az üzérkedő tárcza

cselekszi, a rossz tárczát pedig nem szándokom

védeni.

El nem hallgathatom azonban azt a másik

vádat mely, a mennyiben alapja van, épen a jó

tárczát sújtja : hogy t. i . megöli a könyvet, könnyű,

futólagos olvasásra szoktat bennünket, elveszi

kedvünket a nagyobb, nyomosabb, állandó olvas

mánytól, melyhez, a régi jó időben, újra meg
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újra visszanyúlnunk oly jól esett. A pillanat ha

tása alatt keletkezve, csak pillanatnyi hatások

iránt tesz fogékonynyá, szórakoztatva, fokozza

kapkodásunkat, megcsökönyösíti korszerű nyava

lyánkat, az idegességet, megnehezíti figyelmünk

és szorgalmunk öszpontosítását, egészséges meg

feszítését, még pedig annyival inkább minél tö

kéletesebben van írva . Századunk sietős, rohanós

élete módjához igaz, hogy jobban hozzáilleszke

dik a tárcza mint a könyv ; de szabad- e ezért,

okszerűen , a tárczára hárítanunk a felelősséget ?

Hiszen nem a tárcza szülte a századot, hanem a

század a tárczát. És, nem szül -e könyvet is ? köny

vet, nem csak számra, hanem lélekre, szellemre

is legalább akkora értékűt mint az előbbi szá

zadok. Aztán meg, a világ gőzmalma kereplésé

ből nem menekülünk - e mi is időnkint, egy - egy

kedvencz írónkkal , egy -egy csöndes zugba, világ

és időfeledve élvezni, megenyhülni, megpihenni,

megerősödni ? Hát ön maga - pedig tárczaczik

kező ! — nem ugyanazt míveli-e ?

Még egy vád . A tárczaczikk, nevezetesen az

a fajtája mely az ön keze alól szokott kikerülni,

csak napi érdekű dolgokkal foglalkozik, meg az

zal , a mi véletlenül az író keze ügyébe esik .

A királyné például meglátogatja a magyar gazd

asszonyok tárlatát, s ön ezt elmondja nekünk,

tárczaczikkben . Vagy Brüszelben jár ön, megebé
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del az « Arany kútban, » megnézi a zsibárusok

kirakatait, elmegy a laekeni kertbe, a hová egy

alcsúti kertészfiú bocsájtja be, s ebből is tárcza

czikk lesz. Megfordul a svédek közt, észre veszi

azt a különös szokásukat hogy csak svédül be

szélnek : tárczaczikk. Ön élményeit betárcza

czikkelyezi, s tárczái mindenkor alkalmi tárczák .

Hogy ne jutna itt eszünkbe Goethe szava, hogy

a jó költemény voltakép mindig alkalmi költe

mény, s hogy ne olvasnók rá a tárczára is . Ha

pedig a költeményeket világszerte könyvbe gyűj .

tik, miért ne volna szabad tárczaczikkekből is

könyvet csinálni ?

De ön attól tart, hogy a tárczaczikk, legkülö

nösebben pedig az ön tárczaczikke, nem igazi

műfaj. Lássuk csak. Tanár vagyok és osztályozni

szeretek : tán sikerül valahová besoroznom.

Az ön tárczaczikke az a minek franczia neve

causerie. Csakugyan szintén franczia találmány,

mint a pezsgő, s olyannak is kell lennie , t. i .

pezsgőnek. Mihelyt nem pezseg, az olvasó sem

pezsdül föl mellette, s legjobb esetben elalszik,

a mi egészségi szempontból, üdvös eredmény

lehet, hanem a causerienak halálos itélete. Mert

a causerie mindenek előtt mulattatni akar, keresi

tehát a változatosságot, a sokfélét, s kerüli az

egyfélét a mely úntat, keresi a könnyűt, s kerüli

a nehezet a mely fáraszt. Nem tárgyalja az ügyet,
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csak beszél róla ; bele nem mélyed, elszökell

fölötte. Cseveg csak hogy csevegjen , néha össze

vissza , de azért legyen ám benne rendszer mint

a Hamlet bolondságában, s nemes érzelmeket,

okos eszméket szíhassunk belőle. Tréfál, elmés

kedik, sőt gúnyolódik ; de a nagyság és szeren

csétlenség előtt meghajol. Bizalmas, nem tartóz

kodó, kedélyes, enyelgő beszélgetés melybe az

olvasó is mintha közbe-közbe szólana. Levélnek

nézem, de a mely levél nem egy valakihez, ha

nem a közönséghez van intézve, vagy inkább

a közönség mindenik tagjához egyenkint. A levél

meghitt, szíves, fesztelen hangján mond el száz

meg száz oly elrejtett és apró dolgot a mit külön

ben csak a levéltitok szentsége alatt szokás el

mondani,

Az első irodalmi causeriek csakugyan való

ságos levelek : azok melyeket madame de Sévigné

írt, a párizsi és versaillesi esetekről és esetkékről,

vidékre költözött leányának ; ezek a kedvesség

példányai, melyek máig sem avultak el, jóllehet

már kétszáz esztendősek, most is meg van eleven

színök, most is fényesek és frissek mint Mieris

kabinetképecskéi.

Cuvillier -Fleury a Voltaire bizalmas leveleit

nevezi páratlan tárczaczikkeknek : ime, tekintélyre

is hivatkozhatunk tehát, midőn a causeriet a levél

műfaj válfajának hirdetjük.
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A causerieban, méltán, a nők voltak a férfiak

mesterei ; a XVII és XVIII század fínom , és mégis

oly félelmetes társalgó termeiben, szellemes höl

gyek vezérsége alatt fejlődött az, természetesen

az élő szó szárnyain, sehol másutt csak meg sem

közelített tökéletességre . Más nemzeteknél nin

csenek efféle termek. Rahel terme Berlinben kí

sérlet volt, s egyetlen kivétel ; be is zárult már,

Mi több , jelenleg Párizsban is kivesztek ezek a

causerie csemetekertjei. A francziák, a csevegés

királyai ( ces rois de la causerie » mintha

elfelejtettek volna csevegni, megkomolyodtak.

Van is rá okuk.

S vajon mi adta meg e társalgásoknak, mi

adja meg a legközönségesebb komám asszony

társalgásnak is savát borsát ? Nyiltan kimondva :

nem egyéb mint a megszólás. A salonok, még ha

francziák is, olyan gyülekezetek a hol szigorú

bírálat alá veszik a jelen nem levőket, ezeknek

pedig tudjuk, hogy soha sincs igazok. A pletyká

zás, felebarátink szólása -szapulása mindenütt

kedvencz mulatsága az egymással szóba álló Ádám

fiainak és Éva lányáinak. Ön tisztelt barátom ,

stylszerűen , ragaszkodik a causerie hagyományai

hoz, és tárczáiban szintén gyakorolja ezt a mes

terséget.

Nem is rossz mesterség az , bár hálátlan.

Gyakran kellemetlenséget, háborúságot okoz,
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néha be is törik érte az ember fejét, hogy köz

mondásunk ne maradjon hazugságban ; de hasz

not is látunk utána, erkölcsi hasznot, mert figyel

messé leszünk hibáinkra s megtanuljuk javítani.

Haragszunk, de okulunk is , ha ugyan van ben

nünk okosság ; ha nincs, akkor persze csak ha

ragszunk. Bosszúságunk pedig annál nagyobb ,

minél inkább érinti a feddés hiúságunkat. Az

ember kivált a franczia ember, akármit sziveseb

ben eltűr, csak ne nevessék. Épen azért, a kit

nyelvünk fulánkjával vérig akarunk sérteni,

igyekszünk nevetségessé tenni, s ehhez megint a

francziák értenek legjobban. A nevetségessé tétel

fegyvere pedig a gúny. Staëlné ezzel győzte le a

mindenható császárt. Ha a görögök az attikai

sóval , a rómaiak Horáczczal meg nem ajándé

kozzák a világot, Gallia népe találta volna föl a

gúnyt; és a gúny mindennemű formáit, a leg

enyhébbtől, legédesebbtől a legcsipősebbig, a leg

vastagabbtól a legfinomabbig, legdúsabban és

legfényesebben ugyancsak ő fejtette ki, a frondeu

rök és női salonok nemzete, mely Molièret, La

fontainet, Voltairet szülte.

A gúny külön műalakot is ölt a szatirában ;

s vajon Horácz szatirái nem egyszersmind jeles

tárczák ? Csak hogy versben. A mai tárcza viszont

szatirává is kerekedik, csak hogy prózában.

S a szatirában még a levél is fönmarad. Az
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emberi balgaságok kigúnyolása — a szatira tar

talma - nincs ugyan egyetlen műfajhoz kötve,

s ez a szatirai tartalom szeret például a regényben

à vígjátékban , a mesében megtestesülni ; de mi

dőn a voltaképi szatirában testesül meg, egyszer

smind levél formája van mint a csevegő tárczá

nak. Sőt a szatira még szorosabban levél formájú ,

mert írója rendesen valóságos személyhez intézi.

A tárczának akármi lehetvén tárgya, tárgyai

csoportjai szerint megannyi alfajt lehet benne

megkülönböztetni : vannak irodalmi, színházi,

zenei, festészeti, meg egyéb, s mind ezekkel szem

ben társadalmi tárczák , a minők az önéi szinte

kivétel nélkül. Életképek, majd az utczáról

majd a házak belsejéből, majd a fürdő világ

ból, majd a hajó födélzetén lekapva néhány

vonással, néha kedélyes, többször gúnyos, leg.

alább komikus világításban . Az életkép hi

szen emberek képe általában szívesen válik

szatirává, s a szatira mindig életkép . Ön egyéb

iránt nem csak a hideg önzés harczterein rajzolja

életképeit, a békés család meleg otthonába is el

vezet, a szent lángolású szívek tiszta , bár nehéz

küzdelmeit is leírja, nem csak a gyarlóság vagy

épen vétek , hanem a bölcsesség, az erény arczát

is fölleplezi , a magyar embernek - a kihez tár

czái czímezve vannak nem csupán hibáira,

hanem jó tulajdonaira is örömest rámutat, azaz
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nem csak tréfál, gúnyol, ostoroz , hanem tud ko

moly is lenni, tud szeretni és kegyelni . Kétszeres

érdem a mai vér és vas rideg társadalmában, 8

nem csonkúl az által hogy ön szeretése s kegye

lése közben is föl fölhívja figyelmünket holmi

apróságokra, melyek eszünkbe juttatják hogy

folyvást az enyelgő szatira kiállításában vagyunk.

Tollam alá ceúszott az imént hogy tárczái a

magyar emberhez vannak czímezve ; ismétlem e

mondást, mert jól esik önben üdvözölnöm egyet

ama kis számú íróink közül a kik óvakodnak az

írástudásunkban elharapózott németességektől,

hogy akadémiai szóval éljek - meg tud

ták őrizni nyelvünk eredeti hagyományait, s nem

csak magyarúl, hanem magyarosan is írnak .

De levelemnek valami tudós társasági beiktató

beszéd színe kezd lenni, mely az igen tisztelt új

tagot agyba -főbe magasztalja ; pedig csak a tárcza

wsthetikai létjogáról kivántam tanúságot tenni.

Legyen tehát elég.

Még egyszer elolvasom levelemet, s úgy ve

szem észre , hogy tárcza lett belőle , már olyan a

milyen . Tegye hát az ön tárczái elé, ha kedve

telik benne : az olvasónak majd annál nagyobb

kedve telik az önéiben .

a kik



Az érdekesről.

1880 .

A mult század széptani kánonja a szépség

egész fogalmát az öszhangba helyezte, s az első

rendszeres magyar, bár latínul írt, æsthetika szer.

zője is , SZERDAHELYI GYÖRGY, azon kérdésre : mi

a szép ? azt feleli : az egység a változatosságban ,

a mi az összhanggal egyértelmű, az összhang két

alkotó eleme nem levén egyéb, mint az egy meg

a több, vagy az egész meg a részei , vagyis az

egység meg a változatosság. A szépségnek ezt az

elvét a kőpzőművészetre nézve Hogarth a híres

hullám- vagy kigyóvonal, az irodalomra nézve

VOLTAIRE a még híresebb érdekesség formulájá

ban fejezte ki , csak negative ugyan , a mennyiben

a szépnek az ellenkezőjét, a rútat határozza meg,

mondván : « Tous les genres sont bons, hors le

genre ennuyeux » , azaz , hogy a rút az unalmas, de

a mely nemleges meghatározásból mégis világo

san következtethetjük azt az igenleges tételt, hogy
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a szép az unalmasnak az ellenkezője, t. i . az ér

dekes.

A hullámvonal két párhuzamos vonalak olyan

kiegyenlítéséből származik, mely mind az egység,

mind a változatosság igényének lehetőképenmeg

felel. Ha ez, Hogarthék szerint, a szépség látható

jelképe, a szépség nem látható jelképét, csak lel

kileg fölfogható hasonmását az érdekesben talál

juk. Az érdekes a nyelvbeli előadás hullám

vonala.

Nyomozódjunk lélektani úton . Mi érdekes ?

A mi érdekel . Mi érdekel ? A mi fölébreszti s éb

ren is tartja figyelmünket. Ezt pedig teszi a vál

tozatos. Ellenkezőleg, föl nem gerjeszti figyel

münket, vagy a fölgerjedt figyelmet is elaltatja,

a miben hiányzik a változatosság, a miben tehát

az egység véglete mutatkozik, a csupa ugyanaz,

a merő egyhangúság: azon egy idom, azon egy

szín vagy színtelenség, azon egy hang, azon egy

gondolat; egy végtelen egyenes vonal, üres négy

fal, az a szürke ég, melyet PETŐFI bakancsos kö

pönyegnek nevez, a hó- vagy homoksivatag, a

teljes mozdulatlanság, teljes némaság, teljes sö

tétség ; de valami változatos is, ha örökösen

ismétlődik, mert ezáltal épen megszűnik válto

zatosnak lenni és egyhangúvá lesz . S mi van lel

künkre az egyhangúság hatásával ? Vagy az, a

mit tökéletesen, vagy az, a mit épen nem ismerünk.
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A mi már egészen lelkünk tulajdonává lett,

nem vonz többé magához ; de ahhoz sem vonzó

dunk, a miről semmit sem tudunk, ignoti nulla

cupido . Ahhoz vonzódunk, az ingerel , a mit vala

mennyire ismerünk, a mit látunk is, nem is, a

mi félig nyitva áll , félig titok előttünk.

Mit ismerünk egészen ? A mivel sokszor,

sűrűen találkozunk, tehát a mindennapi, közön

séges dolgokat, a mihez hozzá szoktunk, szóval,

a mi reánk nézve megszokott valami, régi valami.

És mit ismerünk félig ? A ritkábban előforduló

dolgokat, a mi részben új, szokatlan, a mi tehát

a megszokott, régi valamitől eltér, különbözik ,

a mi által az egyhangúság megszakad és változa

tosság áll elő . Mert az új épen az, a mi nem

ugyanaz, a mi már volt, hanem valami egyéb,

tehát változás. A közönséges, mindennapi, szokott

régi dolgokról azt mondjuk, hogy unalmasak,

nem érdekesek ; de minél kevésbbé mindennapiak,

minél inkább újak, annál érdekesebbek : az érde

kesség fokát ennélfogva a különösség foka hatá

rozza meg. Minél különösebb, a szokottól eltérőbb,

belőle kiválóbb valami : annál érdekesebb

mindegy, akár jóban, akár rosszban . A rabló , a

gyilkos érdekesebb a tolvajnál, s művészi tárgya

lásra is alkalmasabb . Művészileg III. Rikhárd

vagy Jágó többet ér a legbecsületesebb embernél,

ki a légynek sem árt.
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Mi köti le tehát figyelmünket ? Az ismeretes

nek és ismeretlennek a kapcsolata, s az érdekes

épen az, a miben ez a kapcsolat megvan . Azért

oly érdekes - hogy a halandók egyik főfőmulat

ságát fölemlítsük - a hírhordás és pletykázás,

azaz ismeretlen dolgok hajhászása ismerőse

inkről.

Itt látszik helyén érintenünk a különbséget

az egyhangú meg az unalmas között, mely két

fogalmat feljebb egynek vettünk. Egyhangú a

merő egység, unalmas a merő ismeretes vagy

ismeretlen. Amaz tárgylagos, ez önleges, subjectiv

jelenség. Azért egy a mással is meghatározhat

juk : mondhatjuk, hogy az egyhangú a tárgyilag

unalmas; hasonlóképen, hogy az unalmasban ,

subjective, mindig benne van az egyhangú. Unal

mas, nekem az, a mi rám nézve egyhangú . Meg

lehet, hogy valósággal nem egyhangú , de nekem

az, ha vagy egészen ismeretes, vagy egészen is

meretlen előttem. A keleti kérdés korán sem unal

mas, nagyon is érdekli az összes művelt világot;

mégis, ha öt esztendős gyermekeknek fejtegetnők,

ezek bizonyára unatkoznának, mert semmit sem

tudnak róla s eszök másfelé jár. Szintúgy a leg

érdekesebb tárgyú előadás is unalmas lesz ránk

nézve, ha oly nyelven foly, melyet nem értünk.

S unalmas lesz - hogy a teljes ismeretesből is

hozzunk föl példát a legüdvösebb prédikáczió-
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is, ha tizedszer kell meghallgatnunk, mert ekkor

már semmi újat sem találunk benne. Szóval,

akár az ismeretesben, akár az ismeretlenben , az

egyhangúságnak azon egyetlen, hosszú, egyenes

vonala húzódik előttünk, véges végtelenig, melyet

méltán nevezhetünk az unalom vonalának.

Ezzel szemben, az érdekesség hullámvonala

két vonal egygyéfonódásából keletkezik : egyik

az ismeretes , a másik az ismeretlen vonala . Tehát

két ellentét összekapcsolása. Íme, a contrast el

méletének a forrása, mely azon kérdésre : mi a

szép ? azt feleli : az ellentét. S ez az állítás volta

kép ugyanazt a gondolatot, foglalja magában ,

hogy : szép az érdekes, a mint hogy a contrast

szépsége is legdúsabban a franczia irodalomban

fejlett ki, hol az érdekesség æsthetikai alaptör

vénye uralkodik .

Hogy valamely tárgy megragadhassa s meg

is tarthassa figyelmünket, minden esetre érdekes

nek kell lennie ; de még inkább kell érdekesnek

lennie előadásának, mert az előadás a magában

kevésbbé érdekes tárgyat is vonzóvá teheti . Tud

juk , hogy az ügyetlen elbeszélő a legmagvasb ado

mát is elsilányítja, míg, érdekesen előadva, sava

borsa lesz annak is , a mely nem épen ízes.

Érdekes pedig az előadás, ha kielégíti és foglal

koztatja elménket, azaz, röviden , ha elmés .

Egyszerű szabály és könnyű kimondani ; de
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tessék követni ! Mi, ha nem követhetjük, igyekez

zünk legalább megmagyarázni.

Az elmésség az elme találékonysága, mely a

tárgyak között új vonatkozásokat, nevezetesen

új különbségeket és hasonlatosságokat fedez föl,

áll tehát főképen ellentétek és párhuzamok ki

gondolásában. Ha inkább a tárgyak felszínén

csapong mely felszínesség jobbadán szójáté

kokban nyilvánul s önkénytelen , akaratlan

is meg -meg csillan, élcznek nevezzük ; ha mé

lyebbre hatol, és föltett szándékkal, világosan

kitűzött czélra törekszik, szellemnek.

Annál szellemesebb az előadás, minél termé

kenyebb gondolatokban és képekben .

A költőé kivált képekben, mert a költő , és

általában minden művész, leginkább képzelőte

hetségével működik és nézője vagy hallgatója

lelkében is leginkább a képzelőtehetségetműköd

teti . Az igazi mű mindenkor ihlett alkotás szüle

ménye: ihletté , a mennyiben a képzelődés mint

egy isteni sugallatra , félig öntudatlanul, álmodva

szülte meg ; alkotásé, a mennyiben valami érzéki

teremtmény lett belőle , rendszerint valami kézzel

fogható és szemmel látható , szorosabban valami

lelkileg látható. Az ästhetika ezt úgy fejezi ki,

hogy a művésznek meg kell eszméjét érzékítenie ;

úgy is mondjuk, hogy le kell festenie, s nem csoda ,

ha némelyek a sikerült művészi alkotást azon

23GREGUSS : A balladáról.
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szóval szeretik megdicsérni, hogy : festői. A látás

a legvilágosabb, határozottabb érzékünk, ezért

szokta képzeletünk főleg a látható tárgyak hason

másait, azaz képeket fölidézni; s innen ered neve

is : képzelet, képzelem, képzelő tehetség vagy

képzerő, azaz képalkotó tehetség.

Az előadótól, különösen a költőtől, azt kiván

juk, hogy szemmel láthatóvá tegye, a miről beszél ,

plasztikailag elénk állítsa , oda teremtse nekünk,

mint például Shakspere a kerek alakú Globus

színházat, midőn O betűnek nevezi. De téved

nénk, ha azt hinnők, hogy az odateremtés, ez a

plasztikai előállítás, ez a láthatóvá tétel csakis a

látható tárgyakra szorítkozik . Ritkábban történik

ugyan , de mégis megtörténik, hogy a költő, ha

szabad úgy mondanunk, a nem láthatót is látha

tóvá teszi. Az ismeretes hexameterben :

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum

a csupa dactylus egyenletes egymásra koppanása

mintegy hallhatóvá teszi, hangilag festi a száguldó

paripa lába dobbanásait. Ilyen hangfestés ARANY

nál, Toldi szerelmé-ben, midőn a cseh követ a

teli kupát meghúzza :

Tetszett a jámbornak,

S « brr ! » mondá ki nevét magyarul a bornak,

a mi szintén plasztikus előadás, de a hang plasz

tikus előadása.
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Diderot különösen a találó jelzőkben tiszteli

a költőnek ezt az oda teremtő erejét, s természe

tes, hogy a jelzők össze is szeretnek nőni az illető

alakkal s állandólag nevéhez forradnak : menny

köveket szóró Zeus, kék szemű Pallas; még az

erkölcsi tulajdonságúak is : jámbor Aeneas, bősz

Hagen, jó Toldi, bár tagadhatatlan, hogy eredetileg

ezek is a jámborság, bőszültség, jóság érzéki, még

pedig látható megjelenésén alapulnak.

Vajon a tárgyak elmés, kivált képzelmes fel

tüntetésével kimerítettük - e az érdekes előadás

kellékeit ? Korán sem . Hátra van még az , mely

tán a legfontosabb : oly kellék, mely akkor van

meg, ha nincs meg : mondhatnók, egy szükséges

hiány . S oly kellék, melyet nemcsak az íróban ,

hanem a társalgóban és tanítóban is megkívánunk.

Mert ezek is csak úgy érnek czélt, ha érdekessé

tudják tenni tárgyokat.

Ki a jó társalgó ? az-e, ki egyre beszél s ben

nünket szóhoz sem juttat ? Az ilyet kiállhatatlan

fecsegőnek nevezzük. A jó társalgó, ellenkezőleg,

az , a ki úgy intézi dolgát, hogy mi magunk, nem

Ő,kedvünkre kibeszélhessük magunkat. Ügyessége

abban áll , hogy fel tudja vetni azon tárgyakat,

melyeket szeretünk ; nem azon törekszik, hogy

a saját elméjét ragyogtassa, hanem inkább, hogy

beszélgető társáét indítsa élénk működésre. Az

ilyenről szokás mondani, hogy pompásan tudja

23*
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mulattatni az embert, pedig voltakép csak arról

gondoskodik, hogy az ember maga mulattassa

magát. Így az író, a művész feladata kevésbbé

az, hogy közvetlenül ő fejezzen ki minél több

gondolatot, mint az, hogy műve élvezőiben ger

jeszszen föl minél többet ; nem az, hogy ő maga

minél több képet állítson lelkünk elé, hanem hogy

lelkünk által alkottason meg minél többet. Azaz :

nem elég ha táplálékot nyújt elménknek, főleg

képzelődésünknek : foglalkoztatnia kell . Ezért

méltán nevezzük a legtartalmasabb, legművelőbb

íróknak azokat, kik az olvasóban az általok sza

vakba sem foglalt gondolatok sokaságát támaszt

ják, a kiket, mint mondjuk, a sorok közt is lehet

olvasni.

A belyes oktatás, az ismereteshez fűzve az

ismeretlent, szintúgy mint a helyes társalgás és

írás, iparkodik minél többet kitaláltani . Úgy tanít,

mintha nem tanítana, s épen azért a legkedvesebb

es sikeresebb . Mert az emberek nem igen szeretik

magokat oktattatni, magok szeretnek « rájönni»,

s legszívesebben tanulnak mulatva, például a szín

házban . Pedig a színház is oktat — azon ürügy

alatt, hogy mulattat. Ama kitaláltató oktatás

nak, tudjuk, Sokrates a szerzője, ki azt mon

dotta magáról, hogy anyja bába-mesterségét

folytatja lelki téren, nem az ő saját, kész gon

dolataival ajándékozván meg az elméket, hanem
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rásegítvén őket, hogy a magok gondolatait meg

szüljék.

A művész előadása csak úgy lesz érdekes, ha

nem tesz mindent közvetlenül szemlélhetővé,

nem tüntet föl mindent érzéki valósága részletei

ben, műve czélját bőbeszédű tolmácsolásokkal

nem koczkáztatja, kivált nem tilos és mellékes

módokon, a drámában például elbeszélésekkel, a

festményben alája írt magyarázatokkal, hanem

ha biztosítja magának nézője vagy hallgatója

tettleges közreműködését, megnyeri őt a maga

dolgozótársának, s a mi nincs meg a műben , az

ő képzelme által hozzápótoltatja, A művészi elő

adás egyik leghathatósb eszköze az a tehetség,

mely, bár a gondolatot, érzést nem fogalmazza

is, a nézővel, hallgatóval mégis épen azt gondol

tatja , érezteti, a mit a művész maga gondol, érez,

és épen úgy , mint ő gondolja, érzi , és a miképen

a művész terve megkívánja. Mily hézagos a bal

lada előadása, mégis mily elegendő. A Benoiton

család fő személye, az anya, soha sincs otthon :

sohasem látjuk, de mindig rá gondolunk. Dante

hogyan mondatja el Francesca da Riminivel há

zasságtörését ? « Aznap nem olvastunk tovább . »

« Sophokles Iokasztája ) , mihelyt világossá lesz,

hogy férje neki fia, eltűnik s többé meg nem

jelen ; de lelki szemünk folyvást oda varázsolja .

S az elhallgatásnak ezt a mesterségét, a köl
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tészeten kívül, a legbeszédesebb művészet, a min

dent kitáró festészet is gyakorolja. TIMANTHES-D

efféle néma eljárásaért magasztalták a régiek.

Iphigenia föláldozását ábrázoló képén a néző elé

tárta Kalchas, Ulysses, Menelaos bús arczait, Aga

memnonét fátyol alá rejtetve, nagyobb hatást érve

el az által, ha ezt a nézővel képzelteti , mint

QUINTILIAN mondja : patris fletum spectantis

affectui æstimandum reliquit. A festész ily mó

don színekkel mintegy hangokat is teremt : a fa

kifordított leveleiben a szél zúgását, a fris haj

nali légben a madarak dalolását véljük hallani;

általában a tájkép varázsa főleg abban rejlik

a mi nincs feltüntetve ,

Tovább kell mennünk. Ez a kitaláltató finom

ság, gyöngédség nem csak a művészetben ural

kodik, kiterjed az emberi élet minden körére :

az szülte a tropusokat és figurákat ; az indítja a

játszi kaczér leánykát, hogy elrejtse a mit láttatni

kiván, s a komoly papot, hogy az isteni tisztelet

szertartásaiban titkokat sejtessen . A mysterium

nak bűvereje van , vonzódunk a titok felé, s a

művész rendkívül fokozza élvezetünket, midőn

velünk egyre titkokat találtat ki .

A lélek titkosabb mint a test, s a belső szint

úgy érdekesb a külsőnél, mint a titkos szerelem

a nyiltnál. Az érzékinek a vonzereje is leginkább

rejtélyes voltában van, s a művész nem csak
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érdekességét növeli, midőn leplezgeti , hanem

durvaságát, nyerseségét is elenyészteti, azt a mi

sértene, bántana, ha leplezetlen maradna.

E szerint a finom elhallgatás egyszersmind

elhárítása mindennek a mi különben bántana .

Forma suavis, mely mint attikai tartózkodás az

athéniek, mint urbanitas a rómaiak, mint poli

tesse a francziák méltó büszkesége, a civilisatio

virága, jó nevelés, önmérséklet.

Az írónak tehát mindent, vagyis az egészet

kell gondoltatni, de nem szabad mindent elmon

dani. Ha valaki mindent elmond, semmit se

hagyva nézőjének, hallgatójának, művét a túl

terhelés által megfosztja érdekességétől . A gyer

mekeket is kevésbbé érdekli a tökéletesen kidol

gozott, hű játékszer, mint egy rossz bot, mely

pompás paripául szolgál , vagy egy darab rongy,

mely kifogástalan bábuként szerepel ; az elron

tott, megcsonkított játékkal szívesebben eljátsza

nak, mint az ujdonat újjal; s jobban tetszik nekik

az a játékszer, melyet, bármi ügyetlenül, magok

csinálnak , mint a melyet készen kapnak. Miért ?

Mert amaz inkákb foglalkoztatja képzelmöket

mint ez .

A henye súlyt a tengerbe kell dobni, külön

ben elsülyeszti a hajót. Minél kevesebb szóval

tanuljunk minél többet mondani. A lényegest,

nagy , erős vonásokban odavetni, a részletes ki
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rajzolást, a következtetéseket a nézőre hagyni.

Ha már alaposan elő van készítve, és igazolva,

hogy valaki megöljön valakit, elég a tőr felvillan

tása , nem szükség, hogy vért is lássunk folyni,

sőt ez többnyire sértő lenne .

Szóval, a képzelmet kell szünetlenül foglal

koztatni, nehogy a néző, a merő nézésben, el

fáradjon. A néző, ha szenvedőleges magaviseletre

van kárhoztatva, ellankad, holott, ha magának

is cselekvő része jut a művész munkájából,

figyelő ereje , érdeklődése mind fokozódik . Az

unalmat épen a szenvedőleges el- vagy belefára

dás szüli, az unalom pedig az érdek megölője.

Itt ismét a VOLTAIRE szavára hivatkozhatunk, a ki

csakugyan úgy tekintendő, mint az érdekesség

elméletének megalapítója. Ő mondja : « Le secret

d'être ennuyeux c'est de tout dire » . Ha unalmas

akarsz lenni , csak mondj el mindent.

Az unatkozott nézőt aztán holmi látványos

ságokkal iparkodunk mesterségesen fölrázni kö

zönyéből. De a gazdag gépezetű színpad a színmű

irodalomnak épen szegénységi bizonyítványa ;

szemfényvesztés, mely becsületére válhatik a bű

vészetnek , de nem a művészetnek . Az egyszerű

görög színpad és SHAKSPERE szintoly egyszerű

színpada rá nem szorultak efféle művészietlen

segédeszközökre, hogy a velőket és szíveket meg

rázzák : a közönségnek a költő lángelméje által
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felköltött és vele együtt folyton működő képzelő

dése búsásan kipótolta, jobban mondva fölös

legessé tette azokat, s a tragikusok tragikusa

bátran humorizálhatott színháza szegényes mi

voltáról (V. Henrikben ) :

E kakas-ketreczbe vajon

Elférnek - e Frankhon tágas mezői ?

Vagy e fa Ó-ba bétömhetni- e

Magát azt a sisakcsomót, a melytől

Agincourtnál a lég is reszketett ?

Kétségtelen , hogy az embert legjobban az

ember képes fölmutatni, s fődolog, hogy a jó

költőnek jó színésze legyen. A színész mellett a

gépész és díszítő igazán mellékesek, mintegy ne

gativ segédek, arra valók, hogy elhárítsák, a mi

az illusiót netalán zavarhatná, nem pedig hogy

növeljék . Ha megszűnnek mellékesek lenni, ve

szélyesekké lehetnek a drámára nézve, meg is

ölhetik, lényegessé válván a táj festői szépsége,

a requisitumok archæologiai hűsége, a gépek

csodaszerű játéka . Napjainkban szomorúan illus

trálja e mellékességek felülkerekedését az a ván

dorló muzeum, mely a meiningeni herczeg szín

pada nevét viseli, s melyet BLUMENTHAL epi

grammja oly találóan gúnyol :
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Echte Schärpen und falsche Accente,

Reiche Gewänder und arme Talente,

Trübe der Wein im goldenen Krug,

Glänzend der Einband, leer das Buch.

Végeredményűl tehát kijelenthetjük, hogy a

költőnek, az írónak sokat nem szabad kimondania ,

épen hogy többet mondhasson, azaz több gondo

latot ébreszszen . És hozzá tehetjük még, hogy

bajosabb megválasztanunk, mit ne írjunk le, mint

sem hogy mit kell vagy lehet leírnunk. Törülni,

jól, nehezebb mint írni, s e nehezebb mesterség

hez kivált a fiatalabb írók nem értenek, a kik

mindent leírnak, a mi eszökbe jut, pedig nem

minden jó, a mi az embernek eszébe jut. A mű

vészi óvakodás, tartózkodás a styl önmérséklete,

önfegyelme, s a heves, túláradó, bőbeszédű fiatal

ságnál épen ez hiányzik .

Félek, hogy magam is vétek a fölállítot sarka

latos szabály ellen , midőn – a mi a mondot

takból oly önként, oly világosan következik, hogy

kimondása teljes fölöslegesnek látszik — mégis

fogalmazni merészlem a tételt,hogy : minden mű

annál sikerültebb, minél rövidebb, természetesen

mindenik a maga nemében. A mi egyértelmű

azon ős igazsággal, hogy minél egyszerűbb esz

közökkel érünk czélt, annál jobb.

Ha ez egyszerű igazság egyszerű kijelentésével

csakugyan vétettem az elv ellen , a melyet vitatok,
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egyfelől hadd szolgáljon mentségemre az , hogy a

szabályokat általában könnyebb fölállítani, mint

követni, másfelől pedig, s még inkább az , hogy

e kijelentés egész fejtegetésemnek zárszava , s

hibámat e pillanatban jóvá teszem az által , hogy

eddigi nyájas olvasómnak az érdekesről többé

semmi érdektelent nem mondok.





UJABB BESZÉDEK.





A szabadságról.

A tudomány- és műegyetemi olvasó-körben 1873 decz . 7 .

Miután az inas a kereskedőnél vagy mester

embernél az évek bizonyos ssámát kellő siker

rel kitöltötte, gazdája fölszabadítja , s a ki addig,

szigorú ügyeletnek alávetve, csak úgy mozgott, a

mint vezették , most már maga kezd ügyelni

magára, maga szabja meg mozgásainak terét és

irányát. A szolgaság állapotából átlép a szabad

ságba, kivedlik az inas bőréből s lesz belőle

legény, vagy a mint mai nap nevezik , segéd.

Önök is, uraim , miután a középtanoda éveit

átinaskodták, az érettségi szabadságlevéllel belép

tek a főtanodába, mások kormánya alól az önkor

mányzatba, szolgai helyzetből szabadba ; 8 vala

mint a fölszabadult mesterlegény bevándorolja a

széles világot, állandó telephez nem kötve, családi

gondok által nem nyügözve : szintoly határtala

núl megnyílt önök előtt is a tudomány mezeje,

hogy kedvök szerint bejárják,
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Az ifjúnak márnem merő játék az élet, mint a fiú

nak ; de még voltaképen dolga sincs benne, mint a

férfinak . Az élet komoly föladatai csak épen köze

lednek feléje, s neki csak épen készülnie kell rájok.

Kell készülnie, mert az ifjuság nem tart örökké,

sőt nagyon is rövid, s azok a föladatok csakhamar

alkalmatlankodnak ; de szabadon kell készülnie ,

mert az ifjunak eszménye szabadság s ezt az esz

ményt leginkább ő valósíthatja .

Kifogást hallok. Az ifjunak nem csupán a sza

badság az eszménye, az ifjukor általában minden

eszmény kora . Íme, az egyik, kinek még bajsza

sem ütöget, meg van győződve, hogy végre fogja

hajthatni, a mi SÉCHENYI-nek nem sikerült, habár

ez férfiassága teljében lépett a pályára ; egy másik,

kiben a költői hajlam erősebb , reméli hogy ARANY-t,

SHAKSPERE - t elhomályosítja ; egy harmadik, a

polytechnikum sokat igérő növendéke , STEPHENSON

vasút-rendszerét szándékozik fölöslegessé tenni.

Ha meggondoljuk, hogy az ember mint fiatal

hevül legőszintébben mindenért, a mi dicső, mint

fiatal érez legnemesebben , mint fiatal legkészebb

az áldozatra : nem kell - e az ifjuságban látnunk

az emberiség eszményi képviselőjét ? nem kell- e

benne látnunk igazi czéljának igazi kifejezőjét

is ? föltéve , hogy igazi czéljának azt ismerjük,

melyet az emberiség valósággal el is ér, tehát sem

azt a klassikai boldogságot és szabadságot, mely
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a nagy franczia forradalom zászlajára volt írva,

fájdalom , véres betűkkel, sem a summum bonum

egyéb pótlékait, hanem a folytonos tökéletesedést,

haladást. Ez olyan czél, melyet mindig elérünk s

mely után mindig törekszünk ; sőt annál inkább

törekszünk utána, minél inkább elérjük. Ennek a

czélnak legteljesebben , legosztatlanabbúl épen az

ifju felelhet meg, az ifju , a ki minden iránt leg

fogékonyabb, s a kit ama czéltól még se mellé

kes teendők és mellékes tekintetek félre nem

térítettek, se megrögzött szokások, vélemények,

érdekek elfogulttá, félszeggé, bátortalanná s ez

által a haladás pályáján maradozóvá nem tettek .

Az ifjuságnak kiválóan a haladás, tökéletesedés a

föladata, s minél húbben teljesíti, annál erősebb

alapot, annál fényesebb jövőt biztosít a nemzet

nek, melyhez tartozik . Méltán nevezzük tehát az

ifjuságot a jövő reményének, s az ifju szívét már

csak ez a hozzá kötött nagy várakozás lelkesedés

sel és büszkeséggel töltheti. S nem mondhatunk - e

az ifjuságról még egyéb sok szépet ? Hogyne !

Hiszen az ifjuság az élet virága, tavasza, derűje,

általa derül fel a korosabbak élete is ; és nincsen

szó , melylyel kellőképen magasztalhatnám önök

előtt a drága kincset, melyet ifjuságukban birnak .

De önök bizonyára nem kívánják, hogy, ifjak

ról szólván ifjakhoz, önöknek udvaroljak. Ne fél

jenek , nem fogom önöket szemben dicsérni ;

24GREGUSS : A balladáról .
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elmondom , a mit igaznak ismerek, s egyszeriben

ráfordítok a pénznek hátulsó lapjára is, hogy a

szép tulajdonságok mellett a kevésbbé szépek se

kerüljék el figyelmünket.

Az ifju minden dicsőért lángol, de könnyen

lángol hiábavalóságokért is, buzgón hajhászsza

a színes és üres szappanbuborékokat, lelkesülten

rendez gyermekes tüntetéseket. Eszméknek szen

teli magát, de a phrasis elbolondítja. Nagy szán

dokai vannak, de apróságokban gyönyörködik.

Istennőkről ábrándoz, de szolgálóval is beéri.

Gondolatai merészek, lépései biztalanok . Tervei

ben akadályt nem ismer ; de ismerhet-e ? Hiszen

tapasztalása még csak lesz , tájékozatlanul áll

szemben az élettel, az emberekkel, önön magá

val. S azért, hogy nem ismeri az akadályt, elyben

tudniillik , az valósággal bizony mégis megvan ,

és nem szünik rendeltetését teljesíteni, azaz aka

dályozni. Az ifju aztán elveszti fejét és találomra

neki vág ; vagy elbizakodik és akkor is neki vág.

Már a régiek tudták, hogy az ifju csatába aló.

nem tanácsba, jól verekszik, rosszúl határoz.

Ne menjünk tovább az árnyoldalok mutoga

tásában. Ha nem tisztem önöknek udvarolnom ,

hizelegnem, az sem lehet föladatom , hogy kiseb

bítsem az ifjuságot. Remélem, el fogják hinni,

hogy én is voltam ifju : be nem sározhatom a

tündéri képet, melynek puszta emléke is meg
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tudja édesíteni a további élet keserűségeit. Hozzá

teszem , hogy ifjuságom épen ama korszakba

esett, melyben a leglelkesebb magyar fiatalság

élt : az önök édes atyáinak fiatalsága, a negyve

nes évek fiatalsága , mely majdan , a sivár ötvenes

években, hivatva volt lelket önteni a csüggedező

nemzetbe. Az az ifjuság volt ez , mely a szabad

ságért küzdött, szóval, tollal, fegyverrel.

Szerencsésb ivadék ! önöknek többé nem kell

küzdeniök a szabadságért, csak élniök vele. Mily

egyszerű föladat, első pillanatra : élni a szabad

sággal ; pedig, jól megtekintve, korán sem köny

nyebb, sőt az ifjuságnak bizonyára nehezebb, mint

küzdeni érette .

A jogi kar dékánja, jelen iskolai évünk meg

nyitásakor, arra intette az egyetemi polgárságot,

igyekezzék élni , s ne visszaélni szabadságával.

Bölcs szavai örvendetes hatást költöttek, s én e

hatást ha lehet növelni szeretném az által,

hogy vizsgálat alá veszem magát az eszmét, mely

nem csak az ifjuságnak legkedvesebb eszménye,

hanem egyszersmind az egész mai társadalomnak

irányzó jeligéje: a szabadságot.

Megesik, hogy elbeszélgetünk, elvitatkozunk

valamiről , s a végén kiderül, hogy mindenikünk

mást-mást értett azon a valamin, sőt kiderül ,

hogy fogalmát senki sem tisztázta magának. Így

vagyunk főképen a kor jelszavaival, melyeknek

24 %
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rendszerint annyiféle az értelmök, a hányan han

goztatják, mert ki- ki saját ohajtásaihoz képest

magyarázza.

Így vagyunk a szabadság fogalmával is .

A mélyebben gondolkodók sem határozzák meg

egyformán ; a mint pedig a nagy tömeg, úgy

nagyjából, képzeli, az , mondhatjuk, merő kép

telenség . Ha kérdezzük : mi a szabadság ? a

legtöbb ember bizonyosan azt fogja felelni : « sza

badság az, ha tehetek, a mit akarok » . Ez a sza

badság pedig nem létezik , nem is létezett soha :

senki sincs, a ki bármikor megtehetné, a mit

akar ; sőt mindenki, még a leghatalmasabb úr is,

gyakrabban kényszerül meghajolni ama még

hatalmasabb úr előtt, melynek neve lehetetlen

ség, mintsem teljesítheti, a mit kíván . Szeretnék

palotát építeni a levegőégbe, szeretnék a holdba

repülni, szeretném a kört négyszögesíteni: meg

tehetem-e ? Oktalan kívánságok ! vetik ellenem.

Halljunk hát okos kívánságokat. Szeretnék egész

séges lenni, szeretnék másokkal békében élni ,

szeretném tudni az igazat. Vajjon mind ez csak

az én akaratomon múlik ? Ha csak némi részben

függ akaratomon kívül még egyéb tényezőktől -

pedig függ ám, vége a szabadságnak, azaz a

többség értelmezte szabadságnak.

E szabadság megölőjét, vagy legalábbb meg.

bénítóját, közvetlenül saját él8 szervezetünkben,
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mindenütt magunkkal hordozzuk . Élő szervezete

czáfolta meg II. Frigyest, midőn ellen akart sze

gűlni az elalvásnak és mégis elaludt; az diadal

maskodik a gutaütött emberen , a ki sétálni akarna

és nem bír talpra állani ; az teszicsúffá a bölcset,

ha lázasan félrebeszélteti.

Vagy hát csak a merő akarásban volnánk

szabadok ? A divatszerű materialista fölfogás sze

rint még abban sem. E szerint ugyanis a szerve

zet korlátozó ereje oly teljes, hogy kiterjed az

akaratra is, és akarnunk is csak azt lehet, a mit

a szervezet ránk parancsol. Az anyagi elv hívei

kinevetnek bennünket, ha szabad akaratunkra

hivatkozunk . SPINOZÁ -val mondván, hogy a mely

ember szabadon véli magát egyre vagy másra

elhatározni, hasonlít a feldobott kőhöz, mely azt

képzeli , hogy repül.

Nem fogadhatom el se a hasonlat helyességét,

mert képzelő követ nem képzelhetek, se az általa

kifejezett gondolat igazságát, mert ellenkezik esz

mél8 lelkünk azon megczáfolhatatlan tényével,

hogy magát, akaratára nézve, szabadnak s ezért

felelősnek is tudja ; de igenis elősmerem, hogy van

nak tényezők, melyek akaratunkat irányozzák ,

és vannak tényezők, melyek akaratunk végrehaj

tását meggátolják.

Hogy szabadságunkat ez utóbbiak is korlátol

ják, tagadhatatlan, s e részben a fen előhozott
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példákat a végtelenségig szaporíthatnók. Marad

junk ezúttal csak a palotaépítés szándoka mel

lett. A levegőben szeretném építeni: nem lehet,

mert a levegőben meg nem áll. Tehát a földre

szállok és telket szemelek ki számára : megint

nem lehet, mert a teleknek tulajdonosa van, a ki

nem engedi . Akad saját telkem, ott építkezném :

nincs hozzá való pénzem. Volnapénzem , nincse

nek embereim. Volnának embereim , beleszól a

közmunkatanács. Megszünik ez az akadály is :

akad új meg új.

Az ilyen akadályok, az igaz, nem korlátolhat

ják magának az akaratnak szabadságát ; ezer meg

ezer akadály közepett is fentarthatom eredeti aka

ratomat, csak hogy nem teljesíthetem ; ezek a

korlátok tehát csak külső szabadságomat csök

kenthetik ; de bármi kellemetlenek legyenek is,

belső szabadságomban legkevesbbé sem ártanak ;

pedig ez a kérdés tengelye.

Vannak azonban tényezők, melyek bensőm

ben támadják meg szabadságomat, egyenesen

akaratom lenyügözését czélozzák. Ezek a ténye

zők vágyaim . A vágyak pedig annál teljesebben

uralkodnak az akaraton, minél fejletlenebb a lelki

élet ; az állat, a gyermek, a műveletlen ember

szinte vakon meghódol neki akaratával; ennek

az akaratnak tehát nincs szabadsága, csak kény

telensége . Az akarat kénytelen azt akarni , a mit a
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vágy parancsol, s erre a belső rabság, erre az

állati indulat állapotára illik a példa Buridán

szamaráról, a melyet a kétfelől elhelyezett két

szénacsomó felé egyforma ellenállhatatlanságá

val vonván vágya , tápláléka közepett éhen kellene

vesznie, ha föl lehetne tenni, hogy a vonzás

mindkét oldalról ugyanaz marad. A merő vágyat

követő akaratban semmi válogatás,semmi önkény.

A kény szerepe, a válogatás, habozás akkor kez

dődik, midőn a vágyon kívül egy másik tényező

is kezd akaratunkra hatni: okosságunk. Okos

ságunk a vágy teljesítését javalhatja vagy rosszal

hatja . Ha javalja, szintén teljesíteni törekszünk,

mint midőn vágyunk von, csak hogy most már

nem vak hódolattal, hanem világos elhatározás

alapján. Ha ellenben rosszalja okosságunk a

vágy teljesítését, az eredmény lehet kétféle : vagy

az, hogy az ész szavára hallgatunk ; vagy az, hogy

mégis az oktalan vágyat követjük. Ez utóbbi, fáj

dalom, igen-igen gyakori esetre vonatkozik az

ismeretes mondás :

Video meliora proboque,

Deteriora sequor.

Belátjuk, mit kellene tennünk, s még sem tesz

szük : ebben a gyarló embernek egész élete

pályája ki van fejezve; és ki van fejezve akarata

szabadsága is , ámbár visszájáról, mert midőn

belátása ellenére vágyának hódol, szabadságával
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visszaél. De már az is, hogy visszaél vele, bizo

nyítja szabadságát. Bizonyítja ezt megbánása is,

melyben önmagát vádolja azért, hogy valamit

elkövetett, melyben tehát elismeri, hogy a mit

cselekedett, azt lehetett volna nem cselekednie.

Azaz : öntudatunkban akaratunk szabadságáról

szintoly közvetlenül meg vagyunk győződve, mint

lételünkről.

A materialismus a lélek szabadságát meg nem

engedvén, természetesen a lelkiismeret furdalásait

sem engedheti meg. A mit, úgymond, önvádnak,

megbánásnak neveznek, nem egyéb, mint kisebb

nagyobb elégületlenség a bekövetkezett állapo

tokkal . E tételt mindennapi tapasztalásunk meg.

czáfolja. Bizonyosan senki sem lesz közöttünk, a

kinek nem volt volna alkalma elégületlennek

lennie az állapotokkal, melyek reá hárultak ; de

bizonyosan senki sem lesz , a ki határozottan meg

ne különböztetné azt az elégületlenséget, melyet

nem tőlünk függő körülmények idéznek elő, meg

azt, melynek előidézéséhez magunk is , szánt

szándékos cselekedünkkel, hozzá járultunk. Más

kép fogunk busulni barátunk után , ha azért vált

el tőlünk, mert el kellett utaznia ; máskép, ha

azért szakadt el , mert megsértettük. Egyik eset

ben hibáztatjuk magunkat, a másikban nem.

S midőn hibáztatjuk magunkat, a hibáztatás

érzése tetemesen növeli szomorúságunkat; mi
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több, a hibáztatás egymaga a kétségbeesésig fokoz

hatja olyankor is, midőn hibáztatott cselekvésünk

nek külső állapotainkban semmi rossz követ

kezését sem látjuk , sőt ellenkezőleg, hasznunk

van belőle.

Hibáztatjuk pedig magunkat erkölcsileg, azaz

vádoljuk magunkat mindannyiszor, valahányszor

készakarva vétettük akár magunk, akár mások

ellen , valahányszor a szeretet parancsát aláren

deltük az önzés követeléseinek , valahányszor

okos eszünk ellenére oktalan vágyunkat követ

tük, azaz valahányszor nem azt akartuk , a mit

kellett volna. Kellett volna ! Hát kell-e valamit

akarni ? el nem vész-e az akarat szabadsága, ha

kell valamit akarnunk ? Nem csak hogy el nem

vész, de épen így lesz valóvá. Midőn azt akarjuk,

a mit okszerűen kell akarnunk, korán sem afféle

kénytelenségnek hódolunk, mint a mikor önző

vágyunk teljesítésére rohanunk, hanem meggon

dolással választjuk azt az utat, melyet jegjobb

nak ismerünk, tehát szabad elhatározásunkból

lépünk reá . Vagy csak az által bizonyíthatjuk

szabadságunkat, hogy a mit az ész, az erkölcs,

szóval a bölcs belátás javasol, azt azért se tesz

szük meg ? Ez is szabadság, az igaz, daczoskodó,

önkényeskedő szabadság ; de mennyivel valódibb

az, melyet a dacz és önkény kicsinyes szeszélyei

nem korlátoznak, mely csak egyetlen korlátozót,
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helyesebben mondva irányzót ismer, az elkölcsi

jónak iránytűjét, nevezzük akár isteni parancs

nak, akár egyszerűen kötelességérzetnek, akár

szeretetnek , akár bölcseségnek , akár erénynek,

mert mindezek egyet jelentenek, és jelentik egy

szersmind a szabadságot, úgy hogy ha utánok

indulunk, igazán a szabadság zászlaját követjük.

A belső szabadság zászlaját. S a belső szabadság

nak csak a szabadság a korlátja. Erről is meg

győz magunk tapasztalása. Midón elhatározzuk

magunkat arra, mire magunkat okszerűen el kell

határoznunk , csak mi magunk kénytetjük rá

magunkat, semmi más hatalom. S annál szaba

dabban érezzük magunkat, minél inkább szol

gánkká lesz az , a mi eleinte korlátlan urunk, a

vágy ; azaz, másképen kifejezve : annál szabadab

bak vagyunk, minél kevésbbé akarjuk azt, a mit

(vágyunknál fogva ) kénytelenek volnánk akarni,

s minél inkább akarjuk azt, a mit (belátásunknál

fogva) kell akarnunk. Ez az a belső szabadság,mely

nek lehető legteljesebb kifejlése az emberi lélek

fő -fő dicsősége, az a belső szabadság, melynek

diadalai képezik az emberi történet legmagasz

tosb jeleneteit.

Fortior est qui se quam qui fortissima vincit

Moenia.

De van külső szabadság is. Nagybecsű jó szin

tén, csakhogy a belső szabadsághoz, az akarat



A SZABADSÁGRÓL. 379

szabadságához semmi köze, legfeljebb, hogy a

szándékolt cselekedet végrehajtását lehetővé teszi .

Mihelyt ugyanis az akarat valamit elhatározott, s

akár mingyarlóságunk, akár a viszonyok ereje

nem gátol, bekövetkezik a tett. Azért mondják,

hogy egy az akarat a cselekedettel.

Külsőleg szabad az , kit a külhatalom semmire

sem kényszerít ; valamint külsőleg rab, a kit kül

hatalom kényszerít valamire. Belső szabadságun

kat semmi külhatalom el nem veheti: qui potest

mori, non potest cogi ; bizonyítják ezt az emberi

ség ama választottjai, kik meggyőződésökért kész

séggel szenvedték a halált. De míg a bensőleg

szabad ember bilincs között is megőrzi szabad

ságát : semmiféle külhatalom meg föl nem sza

badíthatja azt, ki vágyainak rabja, ki tehát ben

sőleg nem szabad ; és minél nagyobb lesz külső

szabadsága, annál vészesebbé válik mind magára,

mind másokra nézve .

Mi következik ebből ? Mindenek fölött az,

hogy külső szabadságával csak az élhet üdvösen,

ki bizonyos fokig már kifejtette belső szabadsá

gát. Ha fejletlen tömeget polgári szabadsággal

ruházunk föl, a gyermek kezébe kést adtunk,

melylyel összevérezi magát. Úgy járunk vele,

mint CALDERON színművében a bölcs fejedelem

jár zabolátlan fiával, kit a börtönből egyszerre a

trónra ültet.
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Következik továbbá a fentebbiekből az is, hogy

minél jobban megérik valamely társadalom tag

jaiban a belső szabadság, annál bizonyosabban

ki fogják vívni magoknak a külső szabadságot is.

Ki fogják vívni, mondom , mert a szabadságot

nem adják, hanem veszik . Ki fogják vívni szeren

csés körülmények között azon egyszerű ténynyel,

hogy megszűnnek szolgák lenni, mert a szabad

ság hiányának sokkal kevésbbé a zsarnokok zgar

nokoskodása az oka, mint inkább a szolgák szol

gálása.

De voltakép mi is az úgy nevezett polgári

szabadság, melyről immár beszélünk ? Részesülés

a hatalomban , különösen az országos hatalom

ban . Minél többen gyakorolják ezt a hatalmat,

annál nagyobb a polgári szabadság ; minél keve

vesebben , annál kisebb . Ez a hatalom öszponto

sulhat egyetlen ember kezében is : ez az egy - úri

despotismus, melyben csak egynek van urasága,

azaz hatalma, azaz szabadsága. Mert ez a három

szó mind egyet jelent. Szabadság tehát mindenütt

van, t. i. a hatalmasoknál, s az erősebbnek min

dig van szabadsága a gyöngébb fölött ; maga a

szabadságra törekvés nem egyéb, mint hatalomra,

uraságra törekvés . A ki szabad akar lenni , volta

kép úr akar lenni. A demokrata köztársaságmin

denkit úrrá tenne : csak hogy ez nem lehetséges,

mert a felosztott közös uraságból egyre egyre



A SZABADSÁGRÓL. 381

kevés jut ; ekkor tehát senki sem úr többé , s a

monsieurból citoyen lesz , a tekintetes úrból tisz

telt polgártárs.

Én bizonyosan szabadabb lehetnék, ha szom

szédom nem gátolna ; szomszédom is szabadabb

lehetne , ha én nem gátolnám . Az egyesek szabad

sága kölcsönösen csökkenti egymást. Mi az én

szabadságom ? A másénak korlátozása. Minél

több szabad nekem, annál kevesebb szabad más

nak, s valamely társadalom tagjai külön-külön

szabadságukat mindenkor kiegyenlítés, megalku

vás útján állapítják meg. Azaz : a külső szabad

ságot csak egymás rovására élvezhetjük ; külső

szabadságunk teljességéről tehát, mihelyt társa

ságban élünk, társaink kedveért le kell monda

nunk, s csak annyit tarthatunk meg belőle , a

mennyivel mások jogaiba nem vágunk.

Az a társadalmi megalkuvás, az egyes tagok

szabadságának kölcsönös kiegyenlítése, a viszo

nyokhoz képest, lehet igen különféle s mégis

igazságos . Balvélemény, hogy a közszabadság

csak egy bizonyos formához van kötve. Mintha

bizony az erény is csak egyféle tényben nyilvá

nulhatna, mintha a művészi szépségnek csak

egyetlen alakja lehetne , mintha az igazságot csak

egyetlen tudomány hirdethetné. Ismeretes dolog,

hogy kiváltképen a köztársasági alkotmány az,

melyben a szabadság eszményét keresik, termé
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szetesen hiába . Zsarnok republikát szintúgy mutat

a történet, mint szabad monarchiát. Csak a közép

kori Velenczére gondoljuk, meg a mai Britan

niára. Viktoria királynő alattvalója oly szabad,

mint az Északamerikai Államok polgára ; s a

magyar ugyan kevés politikai belátást s még

kevesebb szabadságérzetet tanusítna , ha kész

volna elcserélni alkotmányát a franczia köztársa

ságéval, a hol huszonegy ember csak rendőrségi

engedély mellett gyűlhet össze. Szomorú tény,

hogy azok a mondva csinált köztársaságok, melye

ket a franczia nemzet nyolczvan év óta a szabad

ság mintáiként fölállítgatott, következetesen a

szabadság ügyének ártottak. Bennök a szabadság

Névben élt csak , de nem volt jelen ;

még pedig annál kevésbbé volt jelen, minél erő

sebben hangoztatták. Père Duchesne kinyomat

hatott, a mit akart; de a ki ellenkező véleményt

bátorkodott nyilvánítani, azt lenyakazták. Min

den polgár a teljhatalmú népnek tagja volt ;

de a közjólléti bizottság dictatori kénynyel paran

csolt.

Általában a közjó érdekét mindenkor szeret

ték ürügyűl használni a szabadság elfojtására,

demagogok és katonák egyaránt. Kétségtelen, ha

e kettő, a közjó meg a közszabadság, netalán

összeütközik, az elsőséget a közjónak kell ítél
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nünk, mint a mely a társaság czélja , míg a köz

szabadság ama czélnak csak eszköze, bár egyik leg

hathatósb eszköze . Meggyőződvén ez igazságról,

óvakodni fogunk attól, hogy elvont szabadsági

elméletek kedveért az élő nemzet életföltételeit

háttérbe szorítsuk ; de a szabadság ügyét azért

nem fogjuk csekélyleni, mert benne a nemzeti

fejlődés egyik fő előmozdítóját kell tisztelnük,

csak hogy mindenkor ama belső szabadság alap

ján, mely az embert méltósága érzetével áthatja

s folytonosan üdvös munkálkodásra serkenti.

De valamint nem juthat eszünkbe, hogy a lovak

nak rúgó, a kutyáknak harapó szabadságot enged

jünk, szintúgy nem szabadíthatjuk föl a garázdá

kat hogy garázdálkodjanak, a tolvajokat hogy

lopjanak , az ámítókat hogy ámítsanak , a rágal

mazókat hogy rágalmazzanak , az árulókat hogy

eláruljanak . Mind ez a fajzat ne legyen szabad,

ha azt akarjuk, hogy maga a nemzet az legyen.

A mennyiben pedig a mai műveltség fölfogásával

ellenkezik, hogy mindnyáját közvetlenül fogva

tartsuk, legalább is hitelöktől kell nyilvánosan

megfosztani a közönség hiszemével visszaélőkets

polgári becsületük elvesztésével sújtani mások

becsületének rosszakaratú megrontóit.

Ámításra és rágalmazásra – kivált oly nép

nél, mely még ujoncz a szabadságban – külö

nösen a sajtószabadságot használják sikerrel, azt



384 A SZABADSÁGRÓL,

a szabadságot, melyről az angol államférfiú mon

dotta, hogy ha valahol csak ez az egy szabadság

volna honos, ezzel az egygyel valamennyi többit

ki tudná küzdeni. A társadalom hatalmas részé

nek mindenütt van sajtószabadsága ; ezt azonban

csak ott tekintjük igazán létezőnek, a hol min

denkinek joga van hozzá ; ez az igazi sajtószabad

ság pedig csakugyan olyan kincs, mely a mai

európai nemzetek szabadságának nélkülözhetet

len biztosítéka ; de lelkiismeretlenek vagy rövid

látók kezében egyszersmind oly veszélyes fegy

ver, hogy kártékonyságainak elhárítása végett

majd mindenütt külön törvényeket alkottak, az

úgy nevezett sajtótörvényeket. Csak az angol

szász fajok nem látták szükségesnek , hogy a sza

bad sajtó támadásai ellenében külön törvényes

torlaszokat emeljenek, s épen ő nálok van leg

kevesebb sajtóbaj, holott a sajtótörvényekkel

oltalmazott országokban megvannak mind azok

a bajok, melyek a sajtószabadság visszaéléseiből

származnak s melyeket a sajtótörvényeknek el

kellene hárítaniok, azon felül pedig még van

nak egyéb bajok is , melyeket magok azok a tör

vények szülnek, név szerint a sajtópörök, föl

mentés esetében a vádló kudarcza, elitélés

esetében a vádlott martirsága. Hát miért kell a

sajtó bűnöseinek kivételes elbánásban részesülni ?

Hát miért ne terjedhetnének ki azon egy közös
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büntető törvény határozatai a sajtóra is ? Mintha

bizonya nyomtatottsorok szerzője csak épen dicső

ségetarathatna vagy legfeljebb vétséget követne el !

Mintha bizony, a ki nyomtatásban ingerel gyúj

togatásra, gyilkolásra , nem volna gyújtogatók,

gyilkosok czinkosa !

Hogy egyébiránt a sajtószabadság nem az az

általános csodaszer , mely a beteg társadalmat

minden bajából kigyógyítja, hat esztendő óta

nekünk is bő alkalmunk van tapasztalni. Külö

nösen csalódtak azok, kik az elnyomás éveiben

főleg irodalmunk föllendülését várták a szabad

sajtótól. Épen ellenkezőleg, irodalmunk, értékére,

a sajtószabadság óta inkább sülyedt, mint emel

kedett. Korán sem tulajdonítom ezt magának a

sajtószabadságnak, a politikai élet túltengése is

eléggé megmagyarázza e jelenséget ; de némi

része, úgy gondolom, van benne a szabad sajtó

nak is . Az ember mindennek a könnyebb végét

szereti fogni, s midőn akár mit ki lehet nyom

tatni, meg nem hányják -vetik oly szorgalmasan ,

a mit írnak, mint a mikor a cenzura figyelmét

kell kijátszani. A mely részen a sajtó nem szabad,

az írók mélyebben s élesebben vizsgálják tárgyo

kat, jobban megérlelik, alaposabban, gondosab

ban , ügyesebben dolgozzák föl. A cenzura kor

látai bántják a szellemeket, de meg nem akadá

lyozzák se saját eszméik , se a közvélemény

25GREGUSS : A balladáról.



386 A SZABADSÁGRÓL,

kifejezésében . SZÉCHENYI, Kossuth munkái 48

előtt cenzurán mentek keresztül, mégis újjá szül

ték a magyar közönséget ; ARANY János a vas

markú Bach -korszak alatt is hű tolmácsa tudott

lenni a nemzet hangulatának ; az ötvenes éveink

hírlapírói, kik az olvasót még a sorok közt is

megtanították olvasni, nem csak a hazafiságot

gyakorolták nagyobb áldozatokkal, mint a mos

taniak, hanem bizonyára jobb stilisták is vol

tak. A kik akkor, mint írók, nem boldogulhattak,

hiába lesték a sajtószabadság fölvirradását, mint

a mikor majd nekik is fölvirrad ; a hiányzó tehet

séget és tanulmányt semmiféle sajtószabadság

nem pótolhatja. Valamint a pápaszem semmit

sem használ annak, a ki nem tud olvasni, úgy a

sajtószabadság sem használ semmit annak, a ki

nem tud írni. Most is nagyobbára csak azok írnak

jól, a kik akkor írtak jól.

Bocsássanak meg önök, hogy a sajtószabad

ságnál ily huzamosan időztem. Magam is a sajtó

munkása vagyok s a magunk dolgáról örömest

beszélünk többet is mint kellene :

Navita de ventis, de bobus narrat arator ;

minthogy pedig a sajtószabadság a nyilvános sza

badságnak egyik legfontosabb része, a közjónak

egyik legbiztosabb ellenőre, s önöknek, mint a
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kik nyilvános és közjavú pályákra készülnek,

alkalmok lesz e szabadságnak jótéteményeit

élvezni, szigorát tűrni, meglehet áldásait is oszto

gatni, talán nem volt fölösleges figyelmeztetnem

önöket, hogy e dicső hatáskörnek szintén vannak

kontárai, zsoldosai, sőt gonosztevői, s hogy ez a

szabadság is, mikép minden külső szabadság,

csak úgy válbatik üdvössé, ha a belső szabad

ság, a bölcs és nemes lélek szabadsága kormá

nyozza.

A külső szabadságot a belső teszi valódivá , s

minél szabadabb valamely ország, annál nagyobb

szüksége van az erényre, hogy magát szabadon

fentarthassa. Hazug ennél fogva minden sza

badelvűség , mely a becsületességgel karöltve

nem jár ; valamint viszont az igazi szabadelvű

ség terjedése mindenkor erkölcsi haladást is

jelez.

A mily szokatlannak látszhatik a szabadelvű

ség eszméjének egybekötése a becsületességgel,

kivált napjainkban, midön az erkölcsi lazaságot

sokan a tekintély elvének hanyatlásából magya

rázzák : szintoly szokásos nálunk, de hozzá teszem

hibás is, a szabadelvűség összekapcsolása, illető

leg összetévesztése az ellenzékiséggel. Mi azért

vétjük össze a kettőt, mert hazánkban ezelőtt

évtizedeken keresztül az ellenzéki pártok voltak

egyszersmind a szabadelvűek ; bensőleg azonban

25 *
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a két eszmének semmi köze egymáshos. Ha volna,

úgy szabadelvű kormányok irányában minden

ellenzéknek lehetlennek kellene lenni, pedig azok

irányában is támadnak ellenzékek . Általában

ellenzék támad minden iránt, a mi csak van,

mert az ember a létezővel rendszerint elégületlen

s azon kívül nagyon szeret maga okozta bajaiért

másokat okolni . Vigasztalásunkra szolgál zsörtö

lődnünk az intéző hatalmak ellen, s kényelmesebb

és hiúságunknak tetszőbb időtöltést alig képzel

hetni a gáncsolásnál, a míg t. i . szavunkon nem

fognak, hogy hát méltóztassunk mi magunk job

ban megcsinálni azt, a mit rossznak hírdettünk.

Hogy ne volna ez inyére az ifjuságnak, kivált

hogy tőle még úgy sem kívánják a jobban csi

nálást !

Az ellenzéki szellem annyira erőt vehet az

ifjuságon, hogy még a szabadelvűségét is elfojtja.

Példa rá a hirhedt jeunesse dorée, mely a nép

szabadsággal szemben ellenzékeskedett s rend

csinálónak szegődött, holott különben az ifjuság

nak inkább telik kedve bontani a rendet, mint

elyreállítani, s megvallom, ha már két rossz

közül kell választanom, jobb szeretem , ha az

ifjuság kissé zajos és rakonczátlan, mintha csön

des, lelketlen, alamuszi ; jobb szeretem, ha szabad

ságőr, mintha rendőr.

De hiszen az igazi szabadság nem is ellen
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kezik a renddel ; s midőn az ifju szabadságra

tör, csak az emberi lélek örök irányát követi.

A szabadság uraság. Minél szabadabbak, annál

nagyobb urak vagyunk . S mikor vagyunk a leg

nagyobb urak ? Midőn saját magunkon ural

kodunk .



Toldy Ferenczről.

A Kisfaludy - Társaság köz ülésében 1876 február 6 -dikán .

Ugyane helyről, a hol e pillanatban szo

morún emlékezem a többé nem működő TOLDY

FERENCZ-re, ugyane helyről, négy évvel ezelőtt,

örvendezve üdvözöltem őt, a még java erejében

munkálkodót, írói pályája félszázados évnapján.

A Kisfaludy - Társaság megbízásából nyújtottam

át neki akkor, az ország tapsai közt, diadala jel

vényét, az arany tollat ; és ma, ismét a Kisfaludy

Társaság megbízásából kell, a köz gyász ünne

pélyes csendjében , koszorút tennem sírjára.

Koszorút, melynek levelei az ő tetteiből legyenek

összefűzve s az ő hallhatatlan érdemeit hirdessék .

Vajon nem oly föladat- e ez , a melyhez nincs

erőm ? s ha volna is, ki nem merítettem-e akkor,

midőn itt előtte állottam ? s az ő élő jelenléte s

az egész közönség emelkedett hangulata oly hat

hatósan fokozta gyenge tehetségemet.

Akkor igyekeztem összes működése képét,
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eszméjét föltüntetni. Mit tegyek most? Ismételni,

habár más szavakkal, a mit már mondottam ,mél

tatlan lenne 6 hozzá, kinek dúsgazdag életéről,

szinte kifogyhatatlanul, mind újat meg újat lehet

mondani. De mindent elmondani e hetven évre

terjedő nagy életről, melynek úgyszólván minden

órája üdvös munkával teljes, ilyen életről, egyet

len rövid óra alatt, mindent, nem elmondani,

csak érinteni is lehetetlen . Válogatásra szorulunk ;

de a válogatás is vajmi nehéz. Irásbeli, vagy tár

sadalmi, vagy egyéb alkotásait soroljam - e föl ?

vagy általában a szorgalmatos írót, szerkesztőt,

kiadót rajzoljam -e, ki ezer kötetet és fűzetet bo

csátott világgá ? vagy az írásra, szerkesztésre, ki

adásra buzdítót s örökös indítványozót ? az eré

lyes szónokot- e, vagy az alázatos kérelmezőt, ki

nemzeti ügyért a legfélelmetesb előszobákba is

betolakodik ? a csodálatos sokoldalúan képzett,

minden művelődési érdek iránt fogékony férfiút - e ?

vagy az alapos tudóst, ki szakát aprólékos lelki

ismeretességgel buvárolja ? vagy a hú polgárt, ki

magát soha meg nem tagadja ? vagy azt a nyájas

jóakarót, a ki mindenkit előmozdít a kiben egy

szikrányi lelket sejdít, és csak magáról feledkezik

meg ; azt a kiválóan kegyeletes érzelműt és min

den írígységtől mentest, ki azok iránt is elismerő

a kiket kevésbbé szeret, a ki mindenkor örvend

mások sikerének, mindenkor örvend, ha más ré
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szesül oly kitüntetésben melyet ő is megérdemelt,

sa ki talál méltányolni valót ott is a hol mások

pálczát törnek . Vagy hát azon intézetekről és tes

tületekről szóljak- e, melyeknek dísze volt ? Ho

mért hét város vitatta magáénak ; nagyobb azon

intézetek és testületek száma, melyek Toldyt vall

ják magokénak. Csak az akadémiára és egyetemre

gondoljunk, az akadémia és egyetemi szűkebb

testületekre, az akadémia és egyetemi könyvtárra,

a fővárosi képviseletre, az országos közoktatási

tanácsra, a történelmi társulatra, s a hol jelenleg

vagyunk, a Kisfaludy -Társaságra. Valamint azon

ban Homér nem azé a hét városé volt, hanem

egész Görögországé, úgy Toldy Ferencz is mind

nyájunké; mégis ha verseny támadna ama körök

közt, melyekben az ő páratlan munkássága meg

oszlott, az elsőséget minden esetre a Kisfaludy

Társaság igényelhetné, büszkén hirdetve, hogy

Toldy Ferencz leginkább az övé . Hisz ez azon

intézet, melyet keletkeztétől fogva négy évtizeden

keresztül szakadatlan vezetett.

A Kisfaludy - Társaság tehát csak méltó jogát

és kötelességét gyakorolta, midőn Toldy Ferencz

ötven éves írói ünnepét az egész nemzet lelkesült

hozzájárulásával megülte ; a Kisfaludy - Társaság

most is csak ez elsőségi jogát és kötelességét

gyakorolja , midőn gyászünnepe megülésében

többi köz intézeteiket megelőzi ; én pedig mai
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megbízásomat leginkább úgy gondolom teljesí

tendőnek, ha elmondom , bár csak nagyjából, a

mit Toldy Ferencz a Kisfaludy- Társaságért tett.

Hát mi az , a mit a Kisfaludy -Társaságért tett ?

Rövid a válasz : megalkotta, mint az isten a vilá

got, semmiből , és gondját viselte élete fogytáig.

A Kisfaludy -Társaság összes eddigi története az

ő élete történetének egyik része . Toldyt keresed ?

Mondhatom én is : Tekints körül ! A Kisfaludy

Társaságban őt látod . A Kisfaludy -Társaság léte

maga egy fönséges emlékbeszéd, mely az ő dicső

ségét hirdeti.

Kisfaludy Károly halála után Toldy össze

gyűjti az elhunyt író kilencz barátját, s elhatá

rozzák, hogy mesteröknek emléket állítanak .

A szükséges költséget részint aláírás útján, részint

KISFALUDY munkái jövedelméből fogják előterem

teni. Toldy szerkeszti s adja ki e munkákat, ő

értekezik az akkori egyetlen magyar szobrászszal,

Ferenczy Istvánnal . Az emlék 1836 - ban kész , s

fölajánlják a nemzeti múzeumnak ; a munkák

pedig oly kelendők, hogy a szobrász kielégítése

után még közel két ezer forint marad fen .

Toldy ismét összegyűjti a kis egyesületet ( 1836.

nov. 12-ikén ), és ez, az ő indítványára, újra

összeáll, azon új rendeltetéssel, hogy a maradék

összeg kamataiból évenkint széptani és költői

dolgozatokat fog jutalmazni, a franczia Académie
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des jeux floraux példájára , egyszersmind fölveszi

a Kisfaludy - Társaság nevet, Kisfaludy Károly

tiszteletére, mint a kinek munkáiból eredt az

alaptőke. Ugyanekkor elfogadják a Toldy által

benyújtott alapszabályokat, 15 tagig megszapo

rítják magokat, s fölhatalmazzák Toldyt, hívja

össze az alakuló ülést. Ez alakuló ülést 1837.

február 6-dikán, az első nyilvános közülést pedig

egy évvel később , ugyancsak február 6-dikán

tartják meg, az alapszabályok Kisfaludy Károly

születése napjára tűzvén ki a közüléseket, akkori

tudomás szerint pedig e nap február 6 -dikára

esett. Ez első közülés fő tárgya Toldy fölolvasása

volt, ki a Kisfaludy - Társaság keletkezését adta

elő . A második ( 1839-ik évi) közülésből azt az

érdekes mozzanatot emelhetni ki , hogy ott Kis

faludy Károly életrajzát TOLDY FERENCZ -től osz

togatták a közönség között.

A Társaság néhány évi fenállása után Toldy

mind szűkebbnek találta működése keretét, s

1841 közepe táján munkaköre tágítását ajánlja.

Indítványozza, hogy a Társaság ezentúl ne csak

jutalmakat adjon, hanem tagjai magok is dol

gozzanak, s gyakoribb üléseket tartván, ezekben

olvassák fel műveiket, felolvasásaikra tegyék meg

észrevételeiket, vegyék szemügyre a népköltészet

formáit, vitassák meg általában az összes szép

irodalom kérdéseit, egy biráló folyóirat s magyar
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írók új és kritikai közzététele, valamint más iro

dalmakból kiszemelt jeles széptani munkák ma

gyar kiadása által fejleszszék s irányozzák a kö

zönség ízlését, könnyebb lelki táplálék , különösen

kapósabb idegen regények fordítása és terjesztése

által pedig a magyar olvasmánynak mind na

gyobb meg nagyobb keletet bíztosítsanak. E czé

lok elérhetése végett az alapszabályok megfelelő

módosítását javasolja, mi meg is történik ; a Tár

saság újra megszaporítja munkás tagjai számát,

alapítók s pártolók megnyerésére aláírási íveket

bocsát ki; s megindulnak az Évlapok ,megindul

a Nemzeti Könyvtár KisFALUDY KÁROLY munkái

nak második , pár hét mulva már harmadik ki

adásával, majd KÁRMÁN és FANNI, CSOKONAI, Kıs

JÁNOS, VÖRÖSMARTY, KISFALUDY SÁNDOR munkái.

val, megindul egymás után a Széptani Remekírók ,

a Külföldi Regénytár,az Új Külföldi Regénytár,

a Hellen könyvtár, a népköltési hagyományok

gyűjteménye, s végre a Magyar Szépirodalmi

Szemle, csaknem mind az ő szerkesztése alatt.

A Társaságnak e 41 -dik évbeli átalakulása

még nem volt az utolsó. 1844 elején a Társaság

« legfelső elismertetésért ő felségéhez folyamodik,

hogy magán társulat helyzetéből nyilvános inté

zetté emeltetnék » , Toldy a kérvényt maga viszi

föl a nádorhoz Pozsonyba s kieszközli támogatá

sát ; midőn pedig, hónapok multával , a kegyel
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mes királyi határozat leérkezik, az öröm mámo

rában ráveszi a Társaságot, hogy ez esemény

megörökítésére « bármely ünnepies alkalomkor

énekelhető nemzeti dalt » irasson, ráveszi Vörös

MARTY - t e dal megírására, 8 megszületik a

Hymnus, melyet soronkint egy-egy aranynyal

díjaznak s a VIII- dik közülésben ( 1845-ben) ki

osztogatnak .

Csak egy volt, mi a Társaságot, különösen

Toldyt, kissé lehangolta : hogy a nádor föl nem

vette, a miért szintén folyamodtak volt, e czí

met : a Kisfaludy- Társaság pártfogója. De a

mit József nádor 1844 -ben kénytelen volt meg.

tagadni, fia István nádor 1847 -ben (deczem

ber 5-én) Toldyhoz mint igazgatóhoz intézett

levelében teljesítette.

A Társaság 1844 -dik évbeli átalakulásához

hozzájárult, hogy a tagok számát, mely eddig

nem volt korlátolva, 40 - ben állapították meg ;

se határozatnál Toldy szeme előtt többé nem az

Académie des jeux floraux, hanem az Académie

française mintája lebegett. Minő gyors haladás.

Ez már 1845-ben történt. De még vissza kell

pillantanunk 1844-be, mert TOLDY ki már

négy évvel előbb a Budapesti Szemlé-ben érte

kezett volt az írói tulajdonról azon éyi már

szius 30 -dikán szólítja fel a Társaságot az író

tulajdonának biztosítására, készen benyujtja « az
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írójogi törvény » javaslatát, valamint az országos

rendekhez intézendő folyamodást. A Társaság

módosítván a javaslat néhány pontját, a munká

latot Borsodmegye követéhez, Szemere Bertalan

hoz küldi, ki azt újra átdolgozva, s nevezetesen

a művészi tulajdonra is alkalmazva, mind a két

tábla által elfogadtatja , s fölterjesztik a király

nak. A törvényczikk, állítólag a tárgyak soka

sága miatt, szentesítésben nem részesült : később

azonban , a végzet szeszélyéből, különös módon

érvényesült. Szerette Toldy emlegetni, hogy az

illető osztrák pátens a magyar törvényczikk föl

használásával keletkezett, s az ötvenes években

ezt a pátenst az akkori egész császári birodalom

területére kötelezőnek nyilatkoztatták. Leáldoz

ván a Bach -rendszer csillaga, Magyarországon e

sajátságos magyar kezdemény, mint törvénytelen

rendelet, elvesztette érvényét ; az országbirói ér

tekezlet ( 1861 -ben) az író és művész tulajdonát

egyszerűen a törvény ótalmába ajánlotta ; 1867

ben visszaállított törvényes magyar kormányunk

pedig e részben mindeddig nem tett egyebet csak

igéreteket. Nem szükséges mondanom, hogy azon

ismételt javaslatokban és szorgalmazásokban,

melyekkel az ügyet mind a miniszterek, mind

a képviselőház figyelmébe ajánlgattuk , megint

Toldyé a fő rész ; ő volt ama vegyes bizottság

elnöke is, mely a Magyar Akademia ' s Kisfaludy
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Társaság tagjaiból megalakulva, mult évi novem

ber havában a szellemi tulajdon biztosítását új,

kimerítő munkálat tárgyává tette .

A Társaságra csak bátorítólag hathatott a si

ker, melyet 1844 / 5 -ben írójogi javaslatával mind a

törvényhozás mind a közvélemény előtt kivívott,

és midőn az 1847 - dik évi országgyűlés előkészü

letei folytak, Toldy Kisfaludy- Társasága elhatá

rozta , hogy a törvényhozók figyelmét irodal

munknak még egy másik nagy bajára is ráirá

nyozza ; elhatározta , hogy kérni fogja a sajtó

fölszabadítását s általában a sajtóviszonyok ren

dezését külön törvények által.

Így működik a Kisfaludy - Társaság, e szép

irodalmi intézet, egyúttal mint az írói tulajdon

és a sajtószabadság úttörője.

Az el nem tántorítható hűség, melylyel Toldy

minden szükségesnek látott törekvéshez ragasz

kodott, megmagyarázza, hogy ő a Kisfaludy- Tár

saság munkálkodását telhetőképen folytatja még

akkor is, midőn a Társaság maga tétlenségre van

szorítva. Különben is mindent, legalább minden

fontosabbat a mi a társaságban történt, ő indí

tott, ő hajtott végre, csak a népköltészet fölkin

cselése dicsőségében osztozik ERDÉLYI-vel ; a

Társaságot, eleinte hivatalos czím nélkül, 1842 -től

fogva mint megnevezett igazgató , ő vezette :

igen természetes tehát, hogy az ötvenes évek
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alatt, a Kisfaludy - Társaság nem működhetvén ,

ő működik helyette mint megbizottja, megindítva

az Újabb Nemzeti Könyvtár-t, folytatva a Szép

tani Remekírók-at, ki-kiadva KISFALUDY KÁROLY

műveiből egy -egy érdekesebb kötetet, és elő

készítve , már 1853-ban, a Kisfaludy- Társaság

föltámadását, mely 1860-ban, számos akadály

lassú leküzdése után, végre megtörténik, s ezóta

Toldy mint elnök folytatja munkáját.

Ez új korszakban veszi föl a Társaság, Toldy

közvetlen befolyása mellett, mai szerkezetét. Az

1866 -ban módosított alapszabályok ugyanis a

Társaság kritikai figyelmét a szépirodalmon túl

kiterjesztik az összes művészetre, s a tagok kö .

zött két rendbeli osztályt állítanak meg : az

eddigi tagok belső tagokká lesznek és számuk

ötvenig emelhető ; melléjök csatlakoznak a külső

tagok, számra tizen , azon érdemes írók sorából,

kik a magyar irodalmat fordítások vagy ismer

tetések által a külföld előtt megnyitották.

Míg azonban Toldy ekképen a Társaság ügyeit

intézi és terheit hordozza, korán se higyük, hogy

a tagok egyéb dolgaiban nem részesül . Ő egyszer

smind a pályázatok nélkülözhetetlen bírálója,

legszorgalmasabb értekező, mindenkor kész szó

nok. A Kisfaludy - Társaságban tartott előadásai

csak foszlányok ugyan melyek irodalmi buvárlá

sai nagy rendszeréből külön kis egészekként
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amúgy mellékesen kiválnak : mégis, e foszlányok,

ez aránylagos apróságok is mekkora tömeget al

kotnak, mennyi új fölfedezést tartalmaznak, hány

járatlan utat egyengetnek, mily életbe vágó irá

nyokat jelölnek ! Mellőzvén azon előadásait,

melyekről már megemlékeztünk, s mellőzvén

számos tagbevezető beszédeit és bírálatait, csak

többi felolvasását véve szemügyre, látjuk, hogy

az is mind új meg új változásokban mutatja,

mennyire ki nem bír 6 fogyni a tárgyakból, me

lyekkel társait, az író világot, az összes hazai

közönséget, s ebben különösen a hölgyeket foly

ton -folyvást élesztgeti .

A IV-dik közülésben, 1841 -ben, a philoso

phiai elemről értekezik a költészetben, különösen

KISFALUDY KÁROLY munkáiban, s a didaktikai

irányt a magyar költészetben , Kisfaludy Károlyig

bezárólag, mint uralkodót mutatja fel.

A VI-dik közülésben, 1843-ban, szépirodal

munk akkori állapotáról elmélkedik s néhány

jámbor óhajtást nyilvánít . Fájlalja, hogy az újabb

költők tudomány nélkül valók s a görög mérté

kek elhagyásával a sajátságos magyar rhythmust

meg nem tanulták . Juttassuk eszünkbe, hogy

midőn Toldy ekként panaszkodik, még se ARANY

epikája , se Petőfi lyrája meg nem harsant. És

mi az oka, kérdezi, költőink ezen készületlensé

gének ? « Az andalgó szórakozottság, úgymond,
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a férfias kedv, komoly elszánás hiánya, s azon,

fájdalom annyira el nem tagadható szalmatüzünk ,

mely elhamvad mielőtt egy huzamosb lelkesedést

s hangyai szorgalmat kivánó munka végét ér

hetné. » Jámbor óhajtásai pedig még ma is

azok ! – abban öszpontosulnak, vajha ifjaink ne

sietnének zsengéikkel a közönség elé, s a kiben

több a fogékonyság mint a termékenység, ne

erőlködnék eredetit írni, hanem vállalkoznék

idegen remek művek átültetésére.

Ugyanez év folytán még háromszor ül a fel

olvasó asztalhoz.

Egyik fölolvasása Kármán és Fanni emléke

zetének van szentelve.

A másikban a latin szabású magyar versek

történetét adja elő ; határozottan kijelenti, hogy

nem szereti « az idegen czipőt, melyben csak né

hány kevésnek sikerült nemzetiesen lejteni ;) és

így végzi : «A klassikai vagy tudós költészet által

a nyelv és dictió tisztult, nemesedett, s a régiek

szelleme, termékenyítve, de egy úttal a nemzeti

szellemet és színt kelletinél inkább háttérbe szo

rítólag hatotta meg költészetünket. . . Új forra

dalom küszöbén állunk, melynek iránya elkülö

níteni az idegent a sajáttól, s megtartva a jót,

kizárni mindent, mi a tisztán nemzeti költészet

fölvirulására szellemben s alakban szolgálni nem

képes. S ez lesz arany kora szépirodalmunknak ! »

26GREGUSS ; A balladáról .
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kiáltja, mintegy előre tiltakozván azok ellen, kik

őt azzal fogják vádolni, hogy KISFALUDY KÁROLY ÉS

VÖRÖSMARTY korán túl jobbat nem ismer és csak

epigónokat lát. Ő szépirodalmunk arany ko

rát, most harminczhárom esztendeje, a jövőben

keresi.

Azon évbeli harmadik értekezése a műfordítás

elveiről szól, s itt ismét abbeli meggyőződéséből

indulva ki, hogy csak az a művészet fog maga

sabb fokra fejleni s lehető legnagyobb hatást

gyakorolni, mely a népiből s nemzetiből sarjad

elé, » síkra száll a szabad , jobban mondva nem

zeti fordítás mellett, a szoros vagy rabi fordítás

ellenében.

A VII- dik közülésben , 1844-ben, a magyar

verstannak nemzetivé átalakítását sürgeti, mert

« csak akkor lesz hatása a költőnek a népre »; kinyi

latkoztatja, hogy a magyarban csak a súlymérté

kes verselés gyakorolható helyesen ; végre pedig

a magyar prózának — «a magyar nyelvben paran

csolólag uralkodó kifejezési ösztönnél fogva »

fényes jövendőt jósol az új világ legtöbb nyelve

fölött.

A X-dik közülést, 1847 -ben, mint igazgató,

némi számadó beszéddel nyitja meg, hogy mit

tett a Kisfaludy - Társaság tíz évi fenállása óta.

Megemlíti, hogy mind a tudományban, mind a

költészetben bizonyos úgynevezett gyakorlati
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irány kezd fölkapni és hozzáteszi, hogy ennek

csak eszköznek szabad lenni a czélra , mely a

műveltség.

Ugyanez évnek egyik havi ülésében KISFALUDY

SÁNDOR utolsó munkáját, a Regeköltő hattyúdalát

ismerteti.

A XI- dik közülésben, 1848-ban, egy másik

veteránról, Kis János-ról mond emlékbeszédet.

És most a Kisfaludy - Társaság nyilvános élete

bezárul, és TOLDY-nak csak 1860-tól fogva lehet

ismét akár mint értekezőnek, akár mint szónok

nak, a közönség előtt felszólalnia. Ez időből f8

kép elnöki beszédei emlékezetesek ; valamennyi

ben egy szózat hangzik : Örizzétek, gyarapítsátok

a nemzeti életet !

A XVI-dik közülésben, 1866-ban, különösen

a magyar nőket buzdítja, vegyenek példát a ki

rályasszonyról, s tetteikkel is járuljanak hozzá,

hogy : éljen a haza !

A XIX-dik közülésben, 1869-ben, KISFALUDY

KÁROLY fényes drámai sikerének félszázados év .

fordulóját ünnepli, pályája korszakos jelentőségét

vázolja, s végül ismét a nőkhöz fordul, hogy éle

tök legszebb perczében , mint menyasszonyok,

áldozzanak a szépnek e Társaságban fölállított

oltárán , Kisfaludy - fillérekkel. Szava, tudjuk, nem

hangzott el a pusztában.

A XX-dik közülésben, 1870-ben, azt fejtegeti,

26 *
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hogy a különböző nemzetek egyéniségének fön

tartása maga az összes emberiség haladásának

is föltétele .

A következő szomorú esztendőben, a XXI-dik

közülésben , az épen elhunyt Eötvös József bölcs

intését köti lelkünkre : nehogy az idegen művelt

ség minket olvaszszon magába, mi olvaszszuk az

idegen műveltséget magunkba ; s kiemeli , mint

ez idegen műveltség beolvasztásának egyik hat

hatós eszközét, a Kisfaludy- Társaság műfordí

tási tevékenységét. Ime, TOLDY hazafias szem

pontból is igazolja Társaságunk azon eljárását,

hogy oly nagy szabású íróknak, mint SHAKSPERE

és MOLIÈRE, CAMOENS és CERVANTES , magyar ki

adására vállalkozott.

Ugyanezen hazafias szempontból tekintve

az összes irodalom rendeltetését, 1872-ben , a

XXIII- dik közülésben, szól az irodalom fontos

ságáról az önálló nemzeti életre nézve.

A XXIV-dik]közülésben, 1873-ban, SZIGLIGETI

fejére teszi nem csak az írói , hanem egy úttal a

polgári érdem koszorúját, mint a ki nemzetisé

günknek szolgált .

A XXV -dik közülésben, 1874 -ben a nemzetet

elcsüggedéseért feddi. Mennyivel mostohábbak

voltak viszonyaink harmincznyolcz évvel ezelőtt,

midőn a Kisfaludy - Társaság keletkezett! Csak

hogy, természetesen, magunk is mozogjunk, ma
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gunk is hárítgassuk az akadályokat, melyek

utunkba gördülnek . Ily akadály, többek között,

leányaink idegen nevelése ; s mivel mentegetik

ezt ? Hogy női tanirodalmunk el van hanyagolva

s alig akad leány - növendékeknek való olvasmány.

Tehát az írók iparkodjanak a mulasztást helyre

hozni ; de a közönségben is gyuladjon föl a régi

tűz ! Ápoljuk a nemesítő irodalmat! A mit a

törvény nem eszközölhet, azt megteremti elvhű

szigorunk a mindenható társadalom útján. Csak

azt hagyja el istene , ki lelketlenül önmagát

hagyta el .

Ez elnöki beszédeken kívül nem kevésbbé

tanulságosak TOLDy egyéb előadásai. 1861 - ben

ismerteti KISFALUDY KÁROLY huszonnyolcz isme

retlen levelét nénjéhez ; ugyanazon évben Csoko

NAI Árpádiászát a megtalált töredékek alapján ;

1871 -ben KISFALUDY SÁNDOR hátrahagyott mun

káit; 1873-ban GARAY JÁNOS még ki nem adott

költeményét István főherczeg 1847-dik évi kör

útjáról ; 1874-ben KISFALUDY SÁNDOR szerelmes

leveleit, melyek Himfy első kedveseül más nőt

bizonyítanak, mint a kit eddig gondoltunk; 1875

ben végre, a XXVI- dik közülésben – ki hitte

volna, hogy ez hattyúdala itt ? — irodalmi társas

köreink képét varázsolja szemünk elé , BESSE

NYEI-től a KISFALUDY KÁROLY köreig, a melyből

ő maradt utolsónak. Elbeszélésében 1860 - ig ha
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lad, a mikor t. i . a körnek még rajta kívül meg.

volt egyetlen tagját, a lelkes Bártfay Lászlónét

eltemette. «A kör ki volt halva ! úgymond. Nem !

folytatja , a kör él, virágzik és gyümölcsöz e Kis

faludy - Társaságban, s fog élni mindaddig, míg

hazaszeretetéből és dicső hagyományaiból lelke

sedést és erőt merítve, szerencsés lesz a nemzet

től az éljen szavazatot kiérdemeldi » .

Mi a tárgya mind ezen felszólalásoknak ? Egy

percz alatt összefoglalhatjuk gazdag tartalmokat.

A nemzeti sajátságok érvényesítése irodalmunk

ban , a nemzeti műveltség terjesztése közönsé

günkben, a hazafiui erények magasztalása, s jeles

írók, főkép KISFALUDY KÁROLY méltatása.

KISFALUDY KÁROLY-nak senki sem volt hívebb

híve mint Toldy FERENCZ. Ö — a ki oly sokért

tudott lelkesedni nagyobb lelkesedéssel senki

ről sem szólott mint KISFALUDY KÁROLY-ról, s Kis

FALUDY KÁROLY cultusa mint alaphang rezeg

keresztül egész élete symphoniáján. Maga a Kis

faludy - Társaság e cultus eredménye, majd legfőbb

színhelye . Itt osztogatja Toldy a mester életrajzát,

itt értekezik róla , költészetéről, színi diadalairól,

személyes érintkezéseiről, évtizedek multával

napfényre került családi leveleiről, innen indítja

munkáinak második és többi kiadásait, miután

magából az első kiadás jövedelméből ezt a Tár

saságot alkotta. Ez első kiadás is, tudjuk, tőle
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származik ; tőle a tíz barát egyesülete, kik emlék

állítására szövetkeznek ; ő terjeszti, népszerűsíti

az eszmét, ő gyűjti, szaporítja a pénzt, ő gondol

kodik , tanakodik a képfaragóval, s midőn az

emlék elkészül, ő dolgozza ki az ünnepélyes

leleplezés tervét. Midőn a váczi temetőt 1853-ban

megszüntetik, a dicsőült hamvait ő szállítja

onnan a kerepesibe s a Kisfaludy - Társaság nevé

ben ő újíttatja meg sírkövét. Maga a Ferenczy

féle emlék - egyszersmind művész zsengeségünk

emléke – különböző okoknál fogva, négy tize

den át fölállítatlan rejlett a muzeumban ; végre

a mult nyáron fölállítják, és TOLDy ugyanez év

ben meghal, mintha élete feladatát most már

egészen teljesítette volna.

Igen is, teljesítette élete feladatát, még pedig

nem csak KISFALUDY KÁROLY iránt, a kinek az iro

dalomban és e társaságban oly messze világló

emléket állított, melynél magasztosabbat barát

barátjának, tanítvány tanítójának, fiu édes atyjá

nak nem állíthat; ő teljesítette élete feladatát az

édes anya, hazánk iránt is, melynek újabb nem

zedékei, a mi biztatást és lelkesedést meríthetnek

őseik szellemi munkájának ismeretéből, azt neki,

szellemi multunk első egyetemes történetírójá

nak köszönik. Bánatunkban is örvendhetünk

tehát, hogy az ő életében nagy feladatához illő

nagy életet, fáradhatatlan munkásságához mért
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hosszú életet és buzgó fáradozásaihoz méltó bol

dog életet ünnepelhetünk.

Csakugyan, ha a boldogság abban áll, hogy

óhajtásaink teljesülnek, Toldy FERENCZ boldog

ember volt, mert az ő óhajtásai, mondjuk ki vilá

gosabban , az ő hazafiui óhajtásai egymás után

teljesülnek ; sőt a valóság még túlhaladja eszmé

nyeit : ő mindig többet ér meg, mint a mit remél.

Fáj neki, hogy a magyarnak, országos történeté

ben, nincs egyszersmind oly szerves műveltség

története, mint nyugati szomszédjainak, hogy

harczi dicsősége mellett hiányzik az a nemesebb

dicsőség, melyet a szellemi alkotások nyujtanak ;

aggódva keresi tehát nemzeti multunkban valami

műveltségnek , valami magasabb törekvéseknek

bár csak itt-amott elszórt nyomait, egy nemzeti

költészetnek, irodalomnak ha csak vékonyka szá

lait : és íme, gazdagabb világ tárul fel előtte,

mint a minőt legmerészebb álmaiban képzelt :

egész, összefüggő irodalom , tisztességes szellemi

élet. Fáj neki, hogy a magyar nyelvnek, hivata

losan a latin , társadalmilag a német mellett, oly

alárendelt a szerepe : s íme , a magyar nyelv lesz

az ország, a tudomány, a haladó osztályok

nyelve . Fáj neki, hogy a magyar író mellőzés,

kicsinylés tárgya : s magyar íróiban immár az

egész nemzet büszkélkedik . Félénken óhajtja ,

hogy a nádor vajha magyar udvarral környezné
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magát Budán : és íme, nem csak a nádor ivadéka

van itt, a magyar király, a magyar királyasszony

magok költöznek hozzánk udvarostúl, családostúl .

óhajt egy szerény nyelvmívelő magyar társasá

got: s a főváros legdíszesebb helyén fölemelkedik

egy tekintélyes magyar akadémia palotája. Ke

gyelete KISFALUDY KÁROLY iránt kő-emlék állítá

sára ösztönözi : 8 a tíz barát kisded szövetségéből

országos széptudományi intézet lesz . Igazán , a

mit GOETHE mester mondott el magáról, elmond

hatta Toldy FERENCZ is : « A mit az ifjú kiván,

bőven kijut az öregnek » .

Annyival inkább elmondhatta, mert nem csak

honfias óhajtásai teljesültek, hanem azok is, me

lyeket önmagára nézve táplált. Az összes magyar

írói mozgalomnak, eleinte BAJZÁ-val és Vörös

MARTY-val együtt, évtizeden keresztül irányzója ,

utóbb egyetlen központja ő lehetett . Az akadémia

ügyeit huszonöt évig mint titkár közvetlenül ő

intézhette, s e hivatalától csak akkor vált meg,

midőn egy másik olyannal cserélhette föl, mely

szintén vágyainak tárgya volt, az egyetem ma

gyar nyelvi s irodalmi tanszékével. A Kisfaludy

Társaságot, miután megalkotta, halálaig vezérel

hette. Fejedelmek, még pedig első sorban a

magyar király, kitüntetésekkel, hazai és külföldi

egyesületek tagsággal, a főváros polgárai bizodal

mokkal , írótársai jubileummal , az ország tör
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vényhozói nemzeti jutalommal tisztelték meg.

S mind ehhez járult még családi boldogsága. Já

rult közelebb és távolabb barátjainak őszinte

ragaszkodása, járult az ifjúság változatlan kegye

lete . És járult az édes tudat, hogy ő mind ezt

megérdemlette sohasem lankadó, sohasem önző

munkaságával .

Voltak, igaz, neki is bajai a legkivánato

sabb emberi élet sincs baj nélkül -, de ő, a bol

dog, egyszersmind oly szerencsés kedélylyel volt

megáldva, hogy a bajokat könnyen viselte, ha

mar feledte.

Így haladt ő, minden lépten-nyomon gyönyör

ködhetve az általa elhintett magvak biztató ki

kelésében, így haladt ő boldogan a választott

pályán, meg nem szűnve új magvakat szórni.

S vénségében is megőrizvén fiatalságát, a derült

életnek szép befejezéseül, kimulásában is boldog

volt. A halál, élénk munkálkodása közepett, ereje

teljében, hirtelen, észrevétlenül, fájdalom nélkül

érte. Nekünk ugyan , a kiket elhagyott, annál na

gyobb fájdalmunkra , mert a csapás egész várat

lanul sujtott s halála hire is eleinte csak úgy

terjedezett, hogy senki sem hitte ; nekünk, igenis,

a kik pótolhatatlan voltát ismerjük, nagy fájda

lom e veszteség, mert a derék, bármennyire nyú

lik is élete, mindig korán hal meg.

De fájdalmunk vissza nem hozhatja körünkbe ;
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csak emléke marad fen közöttünk , fenmarad az

ő munkájában és a mi kegyeletünkben. Fenmarad

a munkában, melyet ő teljesített, s a kegyeletben ,

melylyel azt nekünk folytatnunk kell. Folytatni

fogjuk pedig - hiszen az élőknek legigazabb ta

nítói a halottak —, folytatni fogjuk , ha lelkünkbe

oltjuk a nagy tanulságot, melyet élete nyújt. Az

ő élete : sikerek hosszú sora, oly sikereké , melyek

a nemzeti tudomány, a nemzeti hatalom sikerei ;

s ezeket ő csak azon labor improbus által vívta

ki, mely, a költő biztató szava szerint, omnia vin

cit . Az ő szívós tevékenysége és makacs kitartása

mi örvendetes ellenképe a hirhedt magyar szalma

tüznek ! mi fényes bizonyság, hogy valahányszor

ez a szalmatűz magát megtagadja, mindannyiszor

a legüdvösb eredmények származnak !

TOLDY FERENCZ annak a Mózes -Kazinczy és

Józsua-Széchenyi hadseregének egyik vezére,

mely a már-már elveszett Magyarországot vissza

hódította s vele a mai nemzedéket megajándé

kozta. E nemzedéknek nincs egyéb föladata mint

hogy méltónak mutassa magát az ajándékhoz,

hogy a kezébe letett kincset őrizze , gyarapítsa ;

és TOLDY-ról emlékezve, nem kivánhatunk jobbat

újra szorongatott hazánknak, mint azt, vajha

gyermekei mind oly honfiasak, oly munkásak és

boldogok lennének, mint ő volt.



Az országos műcsarnok arczképes termének meg.

nyitása.

A képzőművészeti társulatban 1878 május 11 -dikén .

Engedjék meg, uraim, hogy midőn e mű

csarnokot végleg átadjuk rendeltetésének, az orsz .

magyar képzőművészeti társulat igazgató -választ

mánya részéről a hódoló elismerés szavait han

goztassam azon nagyérdemű férfiak irányában ,

kiknek arczképei bemutatásával ma ülésező ter

münket felavatjuk.

Azon férfiak irányában, kiknek annál több

hálára méltó az érdemök, mert a hazai képző

művészet felvirágoztatását czélozza, nálunk pedig,

fájdalom , ép ezen a téren még csekély az érdek

1ődés .

Mintha közönségünk most, midőn a század

utolsó negyedének küszöbét átléptük, ugyanazt a

kishitűséget tanusítaná a nemzeti képzőművészet

iránt, melyet tanusított a század első negyedé

ben a nemzeti irodalom iránt. Akkor a keszthelyi
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Festetics egymagában állt, lelkesedését a tompa

sokaság csak úri szeszélynek nézte, és rövidlátó

gőgjében , megvetéssel, legfeljebb szánakozással

tekintett a magyar literátorokra. S kik voltak e

kelletlen literátorok ? Talán akkor még nem is

volt magyar irodalom ? s igazat kell adnunk a

részvétlen tömegnek. Egy Kazinczy, egy BER

ZSENYI és CsokOnAI, Kis és Kölcsey, a KISFALUDY-ak

és Katona nevei hangosan hirdetik, hogy, igenis ,

volt magyar irodalom, még pedig ugyan számba

vehető irodalom , de nem volt olvasó .

Mai nap is, nem csak ország- , hanem világ

szerte hírre jutott művészeink sora szintoly han

gosan hirdeti, hogy van magyar művészet, de

még nem igen tudjuk olvasni . Mert a művészet

nek is megvan a maga nyelve és írása, melynek

betűit meg kell tanulni. S azok a férfiak, a kiket

ma ünneplünk, bennünket a művészet könyvében

olvasni tanítnak .

Igaz , hogy a hazájában elhanyagolt művész

sorsa könnyebb, mint a mellőzött íróé . Öt az

idegen nemzetek is tárt karral fogadják, mert a

művészet nyelve közös nyelv, melyet másutt is

megértenek ; azért mondja költőnk :

Művész hazája széles a világ ;

holott az írónak, saját honán kívül, a nagy vilá

gon nincs helye.
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Ha azonban a haza közönye a művészre

kisebb baj mint az íróra, de annál nagyobb ma

gára a hazára, mely a művészek elriasztása által

önnön dicsősége, sőt anyagi jóllete egyik dús for

rásától fosztja meg magát.

Ez nem maradhat így. A művészetnek a mi

hazánkban is hazát, otthont kell teremteni, s ezt

teszik ama férfiak, kiknek képei e terem falairól

reánk pillantanak.

Megsérteném őket , de önöket is mindnyájo

kat, ha az ő érdemeik elsorolására akarnék vál

lalkozni. Ismerjük azokat ; tudjuk hogy nem egy

téren, sok felé szerezték ; a melyeket pedig a

hazai képzőművészet érdekében szereztek , össze

foglalhatjuk a római szónok egyetlen szavával :

Circumspice ! Íme állandó tanyát, díszes köz

pontot alkotnak a művészetnek .

Miniszterünk a kormány hathatós pártfogásá

val mozdítja elő e palota keletkezését, a tőszom

szédjában maga is emel egyet iskoláúl a zsenge

tehetségeknek ; országbiránk az építő bizottság

élére áll s a kész tehetségek versenyteréül szol

gálandó csarnokra több mint százezernyi össze

get gyűjt ; a társulati elnök mint örökös izgató

s közbenjáró forgolódik a döntő körök, a hírlap

írók , a művészek között , és tevékenységében

senki sem mulja felül , csak a választmányi elnök,

ki még a legapróbb részletekbe is belebocsát
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kozik, s a kitől ered egyszersmind maga az immár

megtestesült eszme.

Nemzetgazdasági igazság az, hogy új közleke

dési vonalak ott is forgalmat idéznek elő, a hol

még nincs ; hasonlóképen midőn az akadémiák,

múzeumok, műhelyek, kiállítások és vásárlások

által utat nyitunk a művészi forgalomnak, bizton

remélhetjük, hogy ez a forgalom is mind élén

kebben fölpezsdül, s a közönség mindinkább

meggyőződik arról, hogy az ecset és véső termé

kei nem puszta fényűzési czikkek s a művészi

erők elfoglalása nem csak egyik ismertető jele ,

hanem egyik létföltétele is minden művelt nem

zetnek ; Európában pedig csak a művelt nem

zetek életrevalók .

Hogy nemzeti fejlődésünkben a képzőművé

szet végre mint rendszeres tényező helyet kezd

foglalni, s hogy ez által hazánknak művészeti föl

lendülése is biztatólag elő van készítve, leginkább

a négy jelesnek köszönhetjük, kiknek messzeható

érdemeiről gyönge szavammal az imént megem

lékeztem .

E négy jeleshez sorakozik az ötödik : kép

íróink dékánja. Ha rómaiak volnánk, kik a szeren

csét is érdemül szokták betudni , mindenek fölött

azért kellene őt magasztalnom , hogy ötven éves

művészi pálya áll mögötte; legyen azonban sza

bad ezúttal csak azt az egy érdemét fölhoznom ,
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hogy hosszú munkásságát egészen és kizárólag

a hazának szentelte .

Méltán örvendünk a becsületnek, melyet mű

vészeink külföldön a magyar névnek szereznek ,

de kétszeres tisztelettel fordulunk azokhoz, kik a

kifejlett művészeti élet mozgalmas székhelyein

kinálkozó tanulságosb érintkezésekről , ösztönzőbb

környezetről, bővebb keresetről, fényesebb hír

névről áldozatkészen lemondva itthon, a mi sze

rényebb, részint bizony mostoha viszonyaink közt

gyakorolják művészetöket. Veterán festészünk a

fiatal nemzedéknek ragyogó példa, hogy a haza

minden előtt !

A hazafiság hálistennek oly varázsige, melyre

nálunk megnyílik a szív, rendesen az erszény is,

elnémul a világpolgárság szofisztikája, olykor a

pártok tusája is.

Többször van alkalmunk ünnepelni egyes

hazafiakat, mint a hogy a csillaghullás szép tü

neménye is elég gyakori; de a tömeges csillag

hullás ritkaság, és ily tömeges csillaghullásban

gyönyörködünk ma, midőn egyszerre öt kiváló

honfit üdvözlünk, köszönetet nyilvánítva nekik

a hazai művészet nevében, s átadva képöket az

utókornak .

Mi, e tekintetben szerencsésebb jelenkor nem

csak képökben ismerjük őket, hanem élővoltuk

ban is , és lelkünk mélyéből kivánjuk , hogy
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ép erejökben minél tovább tisztelhessük közöt

tünk .

Azt nem szükség óhajtanunk, hogy ezentúl is

tegyenek valamit a közjóért; eddigi áldásos műkö

désök biztosíték, hogy ha élnek, tesznek is ; azért

csak azt mondjuk : éljenek !

GREGUSS : A balladáról. 27



Az egyetemi pályáról.

Az egyetemi tanév megnyitása 1879 szeptember 9 - dikén .

Uraim, egyetemi polgárok !

Ismét a rectori dékánt látják önök magok

előtt, a ki, midőn az iskolai évet megnyitja,

hivatva van intő szózatával önökhöz fordulni,

hogy a tanulásnak szentelt időt serényen fölhasz

nálják és szorgalmatoskadjanak, a mig nappal

vagyon, mert az ifjuság ragyogó, de rövid napjai

elszállván, a mit bennök elmulasztunk, soha

többé igazán ki nem pótolhatjuk.

E szózat mintha fölösleges volna, pedig éven

kint ismétlődik . A mely ifju komoly szándékkal

tanulni jó ide, annak nincs rá szüksége ; a ki csak

mulatni s az egyetemi éveket úgy a hogy kihúzni,

annak hiába szolgálunk arany tanácsokkal, füle

bojtját sem hajtja oda. Minek figyelmeztessük az

egyetemi polgárt a tanulásra ? Hiszen ő már

tudja, hogy magának tanul, nem a tanárnak,

mint a gymnasiumban. A gymnasiumból, a hol
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S.

vezették, az egyetembe lépett, a hol maga vezére

magának. Az érettségi vizsgálat fölszabadította, s

a fegyelem korszakát az önkormányzat váltotta

föl. Nem kell immár a hivő megnyugvásával

fogadnia tanára szavát, jurare in verba magistri,

bírálva kisérheti, sőt, haladása érdekében, úgy is

kell kisérnie az előadásokat, maga szemeli ki a

tárgyakat, melyeket hallgatni akar, s magokat a

tanárokat is, a kiktől akarja. Mint a szabad nem

zet, a szabad tanuló is a maga ura, helyzete

kecsegtetőbb , föladatai dicsőbbek, de felelőssége

is nagyobb ; s valamikép a szabad nemzetek töb

bet fáradnak, több veszélylyel küzdenek, mint a

melyeket az önkény, néha jóakaró önkény szár

nyai fedeznek : azonképen az egyetemi polgár

élete is több nehézséggel, több gonddal, több

áldozattal jár, mint a középiskola növendékeé

s midőn a fiatal hajós a maga sajkáján, önmagá

ban, a sík tengerre száll, vaj nem esik-e neki jól

egy kis biztatás, némi tájékozás ?

A dékáni szózat egy kis biztatás , némi tájé

kozás akar lenni ; azoknak, a kik őszintén a tanu

lást tűzték ki czéljokúl, egy pár tanácscsal óhajt

szolgálni, hogyan tanulhatnak legjobban . Az egye

temi, oktatásnak különben is fő rendeltetése nem

az, hogy közvetlenül egy rakás ismerettel hal

mozza el az ifjut, hanem hogy megtanítsa tanulni,

azaz megtanítsa arra , hogyan kell a szüksége

27 *
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ismereteket a maga erejéből beszereznie . Igaz,

hogy ezt a képességet a dékáni bsszéd egymaga

senkinek meg nem adhatja, ezt lassankint a taná

rok előadásaiból fogják önök elsajátíthatni; a

dékán ez ünnepélyes alkalommal, nem annyira

tanár- mint inkább barátképen , csak az útat jelöl

heti meg, melyen haladniok kell , hogy czéljokat

minél biztosabban elérhessék.

« Nem annyira tanár- mint inkább barátképen .»

Hát van e különbség, szabad- e különbségneklenni

a kettő között ? a tanár nem született barátja - e

hallgatójának ? Szükséges, hogy úgy legyen , és

baj, ha nincs úgy. Nagy városban székelő egye

temnél, fájdalom , nem úgy szokott lenni . A több

féle szórakozások, többféle kapcsolatok a tanáro

kat és hallgatóikat elvonják egymástól, s ritkán

fejlődik ki köztük oly bizalmas viszony, mint

kisebb vidéki városban, a hol folyvást közelebb

állanak egymáshoz és jobban egymásra szorul

nak . Pedig az ifjunak több erkölcsi gyarapodása

lehet a tanárral négy szem közt folytatott egyes

kedélyes szóváltásokból, mint néha egész évi

collegiumból. Ez üdvös érintkezés hiányának

leggyakrabban az ifjak tartózkodása az oka : ne

tartózkodjanak tehát, keressék föl bizalommal a

tanárokat, a kikhez vonzódnak, s örömmel fog

ják tapasztalni, hogy barátokat találnak föl

bennök ,



AZ EGYETEMI PÁLYÁRÓL. 421

De kössenek barátságot saját kor- és pálya

társaikkal is. Ha való, hogy a rossz társaság leg

hamarabb szédíti az embert henye és aljas idő

töltések lejtőjére, szintoly való, hogy a veszélyek

ellen nincs biztosabb szer, mint a jók barátsága.

Sajnos, hogy a nagyvárosi élet az ifjak barátkozá

sát is megnehezíti ; de lehetetlenné nem teszi, és

igen csodálatos volna, ha egyetemi polgárságunk

ezrei közt igazi barátok nem akadnának . Igazi

barátok : a kik nem leplezik hiuságból a magok,

kedveskedésből a barátjok hibáit, hanem a javu

lás és javítás nemes czéljából okos szeretettel föl

fedik egymás előtt; a kik szembe nem dicsérik ,

hát mögött nem gyalázzák egymást; erősítik egy

másban a kötelességérzetet, gyöngítik az önző

indulatokat; eloszlatják képzelődéseiket, előmoz

dítják tanulmányaikat; s mielőtt a tanár vizsgá

lata alá bocsátkoznának , előbb szigorúan magok

vizsgálják meg egy a mást.

A pályaválasztás fontos munkájában is mily

megbecsülhetetlen az igazi hű barát segítsége.

Az ő ezeme könnyebben észreveszi mint a mienk,

mire van inkább, mire kevésbbé tehetségünk,

quid valeant humeri, quid ferre recusent. Az egye

temi polgárnak rend szerint már van választott

pályája, de választása még visszavonható, pályája

még fölcserélhető . S a rosszúl választott pályáról

minél előbb lelépünk, annál jobb, mert keserves
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dolog az eltévesztett pálya, keserves magunknak,

keserves másoknak, hiába való áldozat, mely

hasztalanúl fölemészti erőnket.

A pályaválasztás kérdésével az ember már

zsenge gyermekkorában foglalkozik. Minden kis

fiú határozottan meg tudja mondani, hogy mi

lesz . Vágyai többnyire fenhéjázók : « Én király

leszek ! » De vannak szerények is : « Én kocsis

leszek ! » Ilyenkor csak nevetünk ; később elégszer

sirhatnánk, midőn a család büszke reményéből

csakugyan kocsis lett, vagy rosszabb . Efféle gyer

meki beszédnek ritka esetben van jelentősége ;

hanem az egyetemi polgárnak komolyan kell

tudnia felelni a kérdésre, hogy mi lesz . Rá nézve

nincs komolyabb és messzevágóbb kérdés, mint

jövendő pályája, s e kérdés csak annál komolyabb

és messzevágóbb, hogy bizonyos irányban el is

van döntve.

A társadalom szervezetében megtaláljuk azon

rendszerek hasonmásait, melyek az élő egyéni

szervezetet alkotják : az állattenyésztéssel, föld

míveléssel s az ezerkarú ipar különféle ágaival

foglalkozók a társadalmi táplálkozás, a kereske

dők és tőzsérek , kik az árút és pénzt szállítják,

forgatják, a társadalmi vérkeringés tényezői, a

fegyveres nép , a cselédség, a napszámosok mint

egy az izmok, melyek a megrendelt mozgásokat

végrehajtják , míg fenn az agyvelőből kormányoz
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zák , igazgatják, vezetik az egészet. A kik az egye

tem polgárai közé állanak, már előre a társada

dalom agyvelejében jelölték ki jövendő helyöket,

az emberiség majdani vezérelemei között kíván

nak szerepelni ; hogy pedig erre képesek legyenek ,

az értelmiség lehető maximumát szükségesmago

kévá tenniök, más szóval tudományt kell szerez

niök. Az egyetem épen erre való .

A tudomány az igazságot keresi, de megleli a

hatalmat is. A gyakorlati angol mondotta ki elő

ször a jelszót : a tudomány hatalom ; a világ hala

dása pedig félre nem érthetőleg hírdeti, hogy az

emberi működés valamennyi terén mind inkább

azok lesznek a helyzet urai, a kik tudományban

és műveltségben a többieken túlemelkednek, s

beteljesül az írás jóslata, hogy elvész a nemzet,

mely tudomány nélkül van. ,

Önök, fiatal barátaim, kiszemelték magoknak

a szakot, melynek jelenleg tanulmányukat, utóbb

munkálkodásukat szentelni ohajtják. De ne feled

jék, hogy nem elég, ha tudósok lesznek, művel

tekké is kell lenniök. Az igazi tudományosság

voltakép lehetetlen is azon ismeretek nélkül,

melyek az általános műveltség föltételeihez hozzá

tartoznak. A renaissance korának polyhistorai,

megifjodva , fölélednek . A tudományok kilépnek

régi határaikból s új csoportosulások új tudomá

nyokat szülnek. Valamennyi tudomány kapcso
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lata oly szorosnak, oly sokszerűnek bizonyul,

hogy minden szakban föltámad az összehasonlító

tudomány, mai korunknak ez az eredeti alkotása,

mely a látszólag legtávolabb álló tárgyakat is

egyesítve s egymás által fölvilágosítva, összes

tudásunk alapját szélesebb alapon rendezi . Rájöt

tünk, hogy a ki csak magyarúl tud , nem tudhat

magyarúl. A ki csak a magyar történetet ismeri,

saját fajunk viszonyait, szereplését,törekvéseitsoha

meg nem értheti . A ki csak az emberi testet vizs

gálja, s mellőzi az állatot, a növényt, sőt a ter

mészetnek úgynevezett szervetlen lényeit is, annak

az emberi test örökös rejtvény lesz . A különböző

nyelvek, különböző nemzetek, különböző lények,

különböző jogi és egyéb szokások, különböző val

lások egymást fejtik meg. A tudományoknak ez a

minden oldalú összefűződése, merem mondani

solidaritása már egymagában elegendő ok arra ,

hogy önöknezárkózzanak a magok szaktudománya

kerítésébe, hanem a szomszédos telkeken is körül

tekintsenek .

Ugyanerre ösztönzi önöket még az általános

műveltségmegszerzésénekszüksége. Már a gymna

sium abban fáradoz, hogy általános műveltségünk

alapját megvesse, de munkáját be nem fejezi, sőt

lényeges hézagokat hagy benne, melyek közül

hadd említsem föl példaképen az anatomia és

physiologia elemeit, melyeket nem csak a közép-,
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hanem a felsőbb elemi és polgári iskolában is

tüzetesen kellene tanítani, szervezetünk ismerete

bizonyára közelebbről illetvén bennünket, mint

Szemiramisz kertjei vagy Patagonia. Egyébiránt,

akárhogy van ez, a gymnasium munkáját az egye

tem tartozik folytatni, és folytatja is , ha önök,

mint szellemi fejlődésök önálló intézői, az általa

nyujtott eszközöket kellően fölhasználják. Az egye

tem egyetemes kiképzésre hivatott intézet, uni

versitas scientiarum , s önök is bármely tudomány

ban tájékozódhatnak , részint a tanárok előadásait

hallgatva, részint a könyveket forgatva, melyek

hez a szakértők utasítják.

Mindenek fölött saját szakukat ápolják, de

azért mindenfelé nyitva tartsák szemöket. Fejtsék

ki és őrizzék meg fogékonyságukat minden iránt,

a mi csak az embert mint embert érdekelheti.

Gondoljanak a költő szavára : Homo sum, nihil

humani a me alienum puto. Ne törekedjenek ama

kétes dicsőségre, hogy valamikor azt mondhassák

önökről: ez pap és egyéb semmi, ez jogász és

egyéb semmi, ez orvos és egyéb semmi, ez tanár

és egyéb semmi. A kiről így beszélnek, az se pap,

se jogász, se orvos, se tanár nem lehet jóravaló.

Művelt embernek, ha nem jogász is, tudnia kell,

mi az a római jog ; a jogásznak, orvosnak szé

gyenére válik , ha a patrologiát összetéveszti a

pathologiával; a hittudós előtt – akár helyesli,
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akár rosszalja — nem szabad ismeretlenülmarad

nia oly nevezetes elméletnek, mint a darwinis

mus. A philosophiát nagyon hátráltatta czélirá

nyos haladásában, hogy a bölcsészek a természet

tudományok vívmányait számba nem vették,

viszont -- mikép tisztelt rectorunk, maga is

természettudós, a mult héten ez asztalnál kifej

tette – a természettudományoknak sem ártana,

ha búváraik egy kis philosophiai iskolát végezné

nek . Látni való, hogy nem csak a műveltség,

hanem maga a tudomány érdeke is megkívánja a

többoldalúságot.

Megkívánja jellemünk, szívünk érdeke is. A ki

végkép a maga szakmája szűk korlátai közé szo

rítkozik, megfosztja magát sok édes és üdvös

örömtől , mely másfelé kinálkozik , azonkívül meg

félszeggé lesz . A félszegség nem egyéb, mint a

többoldalúság ellenkezője , az egyoldalúság, a

melytől annyival gondosabban őrizkedjünk, mert

a férfi különben is nagyon hajlandó reá. Legelső,

szinte mulhatatlan eredménye a pedantéria ,

kivált a tanároknál elég gyakori jelenség. Azért,

ha tanár óvja önöket tőle, bizvást szavát fogad

hatják. De a pedansság magában még ártatlan ,

csekély valami azon eltompuláshoz, elfásuláshoz

képest, mely az egyoldalú, félszeg fejlődés további

következése, melynél fogva közönynyel, illetőleg

lenézéssel viseltetünk minden iránt, a mi circu
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lusaink rendszerébe közvetlenül bele nem illik ,

A pedansság csak rideg , esetlen , ügyetlen , mely

komikus voltával földerít, s ha fagyos kérge alatt

egész titkon meleg érzés élete lüktet, vonzalmat

is gerjeszt; a fásultság ellenben mindenkor elbor

zaszt, mert az emberi rokonszenv kihalását jelzi.

Ez a szívbeli eldurvulás, elkeményedés, elvénülés

veszélye főleg az orvosnövendékeket fenyegeti, s

a vivisectio divata még tetemesen növeli . Nekik

tehát kétszeres szükségük van arra , hogy elméjük

többoldalú kiképzéséről gondoskodjanak s lelkö

ket nemes indulatokkal táplálják,

De szükségök van erre önöknek mindnyájok

nak. S tudják -e mi biztosítja , mi őrzi meg szá

munkra legerősebben és legkellemesebben a lélek

fiatal fogékonyságát, egészséges sokoldalúságát,

szép egyensúlyát ? A művészet, különösen a köl

tészet termékeinek élvezete .

Didicisse fideliter artes :

Emollit mores, nec sinit esse feros.

Így szól a költő ; de talán még bizonyítóbb

ama laikus ember nyilatkozata , ki azt vallotta

magáról, hogy minél tovább nézte a belvederi

Apollót, annál jobbnak érezte magát. Csakugyan,

fiatal barátim , nem volna szabad elmulni egy

napnak se, hogy valamely jeles szoborban, fest

ményben , rajzban , zenében, szini előadásban ,
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vagy legalább valami jó költeményben ne gyö

nyörködnének. Erre nézve , hál'istennek, a ma

gyar irodalom is szolgál példányokkal, melyek

a többszöri olvasást megbírják, sőt minél többször

olvassuk, annál szebbeknek mutatkoznak. Csak

ARANY JÁNos műveire s az Ember tragédiájá -ra

figyelmeztetem önöket.

Világbíró Nagy Sándorról beszélik , hogy az

Iliaszt hadjárataiban is magával hordozta s még

ágyában sem lehetett el nélküle. Mai nap, midőn

a nyomdák millió számra szórják szét a könyve

ket, nincs jóra való ifju, a ki nélkülök ellehetne,

s itt nem csupán oly könyvekre gondolok, melyek

neki szakához tartoznak, hanem inkább olya

nokra, melyek nem tartoznak oda, és arra valók,

hogy általános műveltségét mozdítsák elő . Körül

kell vétetnie magát e soha sem alkalmatlankodó ,

csöndes, néma barátok által, de a kik egyszeriben

megszólalnak, mihelyt kérdést intézünk hozzájok.

Szobájába kell őket fogadnia, legalább a javát, a

szegényebb sorsúnak is ; a vagyonosabbtól mél

tán elvárjuk , hogy dús könyvtárt állítson ma

gának.

Ismeretes a híres vegyész mondata, hogy a

különböző nemzetek műveltségi fokát a szappan

kelendősége szerint lehet meghatározni: minél

műveltebb valamely nemzet, annál több szappant

fogyaszt. Hozzá tehetjük, hogy könyvet is ott
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fogyasztanak legtöbbet, a hol szappant. S ha e

tekintetben a mi nemzetünk helyét akarjuk meg.

jelölni, sajnos, nem szabad az első sorokban

keresnünk. Még jócskán hátul vagyunk.

Tény, hogy korunkban a hírlapirodalom az

egész világon a könyvirodalom rovására terjesz

kedik ; s ez koránsem örvendetes jelenség, s leg

szomorúbb tán épen minálunk, hol a felületesség

különben is babérokat arat s a könyv még mindig

fényüzési czikk . A külföldön a kölcsönkönyvtárak

ellen panaszkodnak, mint a melyek az irodalmi

termékeknek magánosok által megvásárlását fölös

legessé teszik ; de ha meggondoljuk, hogy e kül

földi kölcsön -könyvtárak nem ritkán tudományos

munkákból is százával veszik a példányokat, mél

tán azon ohajtásra fakadunk, vajha nálunk is

ilyen panaszok hangzanának. A mi vidéki váro

sainkban még a szépirodalmi kölcsön -könyvtárak

sem igen gyakoriak, magánosok házainál pedig,

előkelő úri házaknál is , nem egyszer tapasztal

hatjuk, hogy az egész könyvtár két darabból áll,

az imádságos könyvből és a naptárból. Hírlapot

azonban mindenfelé találunk. Eszem ágában

sincs azt mondani, hogy ez hiba ; hibának mon

dom azt, hogy a hírlapok mellett megfeledkezünk

a könyvekről, az alaposabb tudomány és állan

dóbb lelki gyönyör eszközeiről . Pedig íróink és

kiadóink bőven és olcsón kinálják árujokat,
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csak hogy a kivánat semmi arányban sincs a

kinálattal.

Önökben kétségtelenül megvan az egészséges

kívánat, mely jó könyvek beszerzésében és búvár

lásában keresi kielégítését : elégítsék ki e kívána

tukat minél teljesebben , s mutassák meg példá

jokkal az előbbi nemzedéknek is, hogyan kell

művelődésünket minden eszközzel és minden

téren előmozdítanunk.

Minden téren : tehát a politika terén is ? fog

ják önök kérdeni, azaz nem is önök, mert önök

nél ez a kérdés nem kérdés, hanem azok, a kik

nem szeretik, ha az ifjuság politikával foglal

kozik .

Mit jelent : politikával foglalkozni ? Jelenti:

foglalkozni országos ügyekkel, kivált a mennyi

ben hazánkat érdeklik ; ez tehát voltakép annyi,

mint foglalkozni a haza ügyeivel , még pedig, ter

mészetesen, hazafias irányban. Ha áll a tétel ,

hogy a művelődő ifjunak mindenre ki kell ter

jesztenie figyelmét, a haza ügyeitől sem vonhatja

el , hazafinak is kell lennie . De szükséges- e a

magyar ifjuságothonszeretetrebuzdítani ? Ez any-

nyi volna, mint vizet önteni a Dunába, vagy, a

régi közmondás szerint, baglyot vinni Athénbe.

Hiszen a hazafiság mindenkor uralkodó érzelme,

fő erénye volt a magyar ifjuságnak . Minthogy

azonban legnehezebben legyőzhető hibáink ren
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desen erényeinkből származnak, a hazafiság is

könnyen ragadja meggondolatlan tettekre a heve

sebb vérűeket. Hazafias érzékünk nagyon kifino .

modván, érzékenységünk ott is veszedelmet lát,

a hol nincs, a hol tán épen vívmányok kinálkoz

nak , és hirtelenében hazaárulásnak bélyegzi azt,

a mi nem több és nem kevesebb, mint egyszerű

véleménykülönbség.

Hazafiság dolgában a magyar ifjunak nem

buzdításra, hanem tartóztatásra, fékezésre van

szüksége . Hogyan ? fogják kérdeni, ezt pedig már

önök fogják kérdeni : hazafiságunkat fékezni kell ?

arra kell törekednünk, hogy kevésbbé legyünk

hazafiak ? hogy kevésbbé szeressük a hazát ?

A világért se ! De mivel bizonyítják önök hon

szeretetőket : azzal -e , ha szent nevét derűre

borúra hangoztatják ? vagy pedig azzal, ha min .

den erejökből minél hasznosabb polgáraivá kép

ződnek ? Önökre hagyom a választ, nem lehet

kétes.

Foglalkozzanak-e tehát politikával ? Oh igen !

Csak ne más tárgyak, kivált ne szaktárgyaik

rovására, mert legyenek meggyőződve, hogy leg

jobban szolgálják hazájokat az által, ha kitűzött

pályájokra lelkiismeretesen elkészülnek. Igenis,

foglalkozzanak vele, de úgy foglalkozzanak vele ,

mint a művelődésükre tartozó egyéb tárgyakkal,

például történettel, statistikával, növénytannal,
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t . i. tanulva. Növénytant, statistikát, történetet,

szóval mindent, előbb tanulni kell , csak azután

lehet csinálni . A politika nem kivétel. Iparkod

janak tehát a politikát is először tanulni, nem

pedig csinálni.

Minden kornak megvannak a maga jelességei

és a maga fogyatkozásai. Az öreg embernek vajmi

siralmas szerepe volna harczi zörej közepett, a

hol testi ügyességre, szemességre, gyorsaságra ,

néha vakmerőségre van szükség. A fiatal ember

viszont az olyan helyet nem állja meg, a mely

bő tapasztalást, érett, higgadt ítéletet kíván .

Jó katona, de gyönge tanácsadó . A senatusok a

vének gyűlései. A hat vágásban önökkel nem ver

senyezhetünk ; a tanácskozásban és határozásban

engedjék át az elsőséget nekünk. Majd meg

kapják önök is a szavazat jogát, csak ki kell

várniok .

De hát, addig is, ne nyilváníthassák önök

rokonszenvöket, nagyra becsülésöket azok irányá

ban, kiknek a haza körül érdemeik vannak ? s

azon ifjak, kik egy DEÁK-nak, egy Toldy -nak lel

kes tüntetéseket rendeztek, túlléptek volna ille

tékes körükön ? Oh nem, uraim ! Semmi sem illik

jobban az ifjusághoz, mint az érdemek megtisz

telése, a mi az ifjuság részéről egy úttal biztató

igéretűl hangzik, hogy maga is oly érdemekre fog

törekedni .
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Csak álokoskodásokba ne tévedjenek. Ne higy

jék , hogy, ha joguk van elismerésöket kifejezni,

szintúgy föl kell jogosítva lenniök rosszalásuk

kifejezésére, s ha meg van önöknek engedve a

rokonszenves tüntetés, el nem lehetnek tiltva az

ellenszenves tüntetéstől sem. Ez hibás következ

tetés volna. Mert, mi a rokonszenves tüntetés ?

Nyilvános , tömeges udvariasság ténye . Mi a

másik ? Nyilvános, tömeges gorombaság. Az udva

riasság mindig meg van engedve, a goromba

ság legalább művelt emberek között - min.

dig tilos.

Még egy lényeges különbség. A tüntető

elismerés hódolat, benne a kisebb meghajol a

nagyobb előtt, a mi rendes és természetszerű

valami; a tüntető rosszalás, nem mondom, föl

lázadás, hanem szerénytelen elítélés, ugyanazon

kisebb részéről ugyanazon nagyobb irányában.

Merőben illetéktelen ítélet, mert nem a felek

fölött álló bíróság, hanem az egyik fél sújtja vele

a másik felet, még pedig az a fél , a melynek a

fönforgó ügyről teljes ismerete nincs ; azt a felet,

a melynek oldalán az érdem van . Bárminő tün

tetés ugyanis az érdemet keresi, az ellenszenves

tüntetések különösen oly férfiakra irányulnak,

kik előbb népszerűek voltak, de népszerűségöket

elvesztették, erednek pedig a volt tisztelők sere

gétől , a kik, mint csalódott barátok, kétszeresen

GREGUSS : A balladáról. 28
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gyűlölnek s csalódásukért is azt teszik felelőssé,

a kit egykor bálványoztak.

Lehetetlenséget kívánnék, ha azt kívánnám

önöktől, hogy ne legyenek ellenszenveik. Helye

sen vagy helytelenül, mindenki, tehát az ifju is,

bizonyos nézetek és törekvések képviselőit sze

reti, másokéit nem szereti. Csak arra kérem önö

ket, hogy a kiket nem szeretnek, még azért ne

gyűlöljék ; ha pedig ellenszenvök oly forrongóvá

lenne, hogy nem bírnák magukba fojtani, fordít

sák meg irányát s fejezzék ki a rokonszeny alak

jában. Valahányszor haragszunk valakire, mert

cselekvését meggyőződéseinkkel össze nem egyez

tethetjük, ugyanakkor egyszersmind vonzódunk

másokhoz, kik ő ellene küzdenek : ilyenkor ne

bántsák azt az egyet, hanem tiszteljék meg ezen

másokat; ne ragadják el a koszorút attól, hanem

nyujtsanak ezeknek .

A gyűlölet meddő, a szeretet gyümölcsöző ; az

rombol, ez épít ; az csak az akadályokat szapo

rítja, ez útat egyenget. A magok útját is, egész

séges fejlődésök és folytonos haladásuk útját, a

szeretet, kiváltképen a kegyelet érzései ápolásá

val fogják önök legsimábbra egyengetni, ezen érzé

sekkel fogják erősíteniszerénységöket is, mely szin

tén a haladás föltétele. Ápolják tehát szívökben a

kegyeletet : az ifjuság legszebb dísze az s a kiben él

és uralkodik, majdan élvezni fogja másoktól is.
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Mink is voltunk fiatalok , önök is lesznek öre

gek ; mi, közvetlen tapasztalásból, két kort isme

rünk, önök egyet ; a hosszabb idő bennünket

képesített arra , hogy önöket az élet tömkelegében

kalauzoljuk : vegyék tanácsainkat oly őszintén, a

mily őszintén mi adjuk, és ez ünnepélyes pilla

natban, midőn az 1879 /80- dik iskolai évet meg

nyitom , fogadják föl magok előtt, hogy ifjuságuk

napjait úgy fogják tölteni, hogy öregségök nap

jaiban megelégedéssel emlékezhessenek reájok .

28*



Köszönetmondás az ifjuság nyujtotta arany tollért.

Az egyetemben 1880 május 9-dikén.

Uraim ,barátim !Szeretetőkkelannyira elárasz

tanak, úgy meghatnak, hogy alig bírom rá felelni

ez egyszerű, egyetlen szócskát: köszönöm ; pedig

érzem , hogy még egyebet is kell mondanom ,

hogy ki kell jelentenem, mennyire váratlanul és

érdemetlenül ér engem e megtisztelés, oly várat

lanúl és érdemetlenül, hogy bekövetkezését az

utolsó napokig, nem is hittem .

Nem hittem, habár a lapok már régebben szólot

tak felőle, 8 a magok részéről mindent megtettek,

hogy a tervezett meglepetés ne legyen meglepe

tés. De hiszen tudjuk, hogy a lapok közleményei

nem mindig szentírás ; tudjuk, hogy minduntalan

akadnak, a kik a szegény szerkesztőket, s általok

az egész olvasó közönséget álhírekkel megtréfál

ják. Csak a hymen -hírekre gondoljunk, melyek

oly gyakran valótlanoknak bizonyulnak. Meg

vallom, ez arany-toll hírét, midőn a lapokban
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először fölmerült, szintén csak afféle tréfának

tartottam . Megmondom, miért.

Mindenekelőtt, mert a tíz éves jubileumokat

általában koránlom. Ha egy Toldy 50 éves író

ságát, egy BARTAL 25 , egy PECZVAL, egy WENCZEL

40 éves tanárságát megünneplik : ez nagy idő , ez

méltó a megünneplésre. Tíz év, ahhoz képest,

mily semmiség ! Igaz, én magam ártatlan vagyok

benne, hogy egyetemi tanárságom még csak tíz

éves ; a mennyiben ez mégis az én hibám , szíve

sen rajta is leszek, hogy minél alaposabban meg

javítsam 8 a tíz évet akár százra is fölszaporítsam .

Egyébiránt, egyes ember életében, tíz év is meg

lehetős szám, nekem pedig épen ez a tíz év külö

nösen kedves és fontos : kedves, mert több mint

húsz évi szellemi földönfutás után oly otthonba

juttatott, melybe mindig vágyódtam, bár soha

sem folyamodtam érte ; és fontos, mert ez a tíz

év azon örvendetes eredményt tünteti föl, hogy a

széptani kollegiumok hallgatóinak száma épen

megtízszereződött. Legyen szabad remélnünk,

hogy száz év alatt meg fog százszorozódni .

Van még egy ok, a miért az arany toll hírét

nem hittem . E toll önök szeretetének , rokonszen

vének a jele . De hiszen a szeretetet, valamint nem

lehet megparancsolni, ha hiányzik, úgy viszont

könnyű fölismerni, ha megvan. Én az önök rokon

szenvéről arany toll nélkül is meg voltam győ
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ződve, valamint bizonyos vagyok benne, hogy

önök is mindig meg voltak győződve az én szere.

tetemről önökhöz. Toll átnyujtása tehát, a rokon

szenv jeleképen , legalább is fölöslegesnek látszott

előttem .

És — mi tagadás ? – rokonszenvöknek ez a

nyilvánítása mégis jól esik nekem. Az ifju kor

az emberi élet legszabadabb és legönzetlenebb

kora ; az ifjunak még nincs elveszteni való állása ,

életét örömest áldozza eszméiért, rokonszenvét

pedig részrehajlatlanul osztogatja. S én büszke

vagyok az ifjuság rokonszenvére. Az ifjuság egy

szersmind az eszmények, nem bánom , az illuziók

kora . Mit jelent ez ? Azt, hogy az ifjuság úgy

alkotja meg magának a világ folyása képét, a

minőnek lennie kellene, nem a minő ; természe

tes tehát, hogy a valódi viszonyokkal, a valódi

emberekkel ritkán van megelégedve. Az ifjuság

szigorú bíró, kivált a kormány és a tanárok irá

nyában ; ha pedig valakit szeret és kitüntet, ez

hogyne legyen erre büszke ?

És mégis rosszúl mondom, hogy büszke

vagyok ; inkább szégyenkezem . Mert, ime, önök

egy könyvet említenek föl, a melyet írtam, s ezzel

eszembe juttatnak egy másikat, mely még nincs

megírva, s melylyel épen tíz esztendeje tartozom

önöknek . Aesthetika tanára vagyok, s még nem

adtam kezökbe aesthetikát !
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E toll, uraim , nem csak életemnek egyik leg

szebb emléke marad, hanem egy úttal intésül

fog nekem szolgálni, hogy mulasztásomat helyre

hozzam, 8 e pillanatban, midőn köszönetet mon

dok önöknek, igéretet is teszek , azt az igéretet,

hogy mihelyt a dékáni hivatal teendői alól fel

szabadulok, első és fő gondom æsthetikám meg.

írása lesz . Ez igérethez csatolom kérésemet, hogy

tartsák meg irántam rokonszenvöket jövőre is és

szeressenek úgy mint eddig szerettek .



A kritikáról, meg egyébről.

Elnöki megnyitó a Kisfaludy - Társaság közülésében 1881. évi

február 6-dikán.

Tisztelt gyülekezet !

Jeles társunk, Lukács Móricz, most két esz

tendeje, ugyan e helyen elmondott utolsó elnöki

megnyitójában, arról panaszkodott, mily nehéz

egy elnöki megnyitót írni , s a panasz alapos volta

bizonyságaul, beszédének az lett a tartalma, hogy

szellemesen fölsorolta mind azt , a minek ily be

széd tartalmának nem szabad lenni .

Nekem ez alkalommal van szerencsém először

megnyitni a Kisfaludy- Társaság közülését, s első

beszédben bizonyára nem illik egy utolsó beszéd

papaszát hangoztatni ; pedig mégis kénytelen

vagyok nyiltan bevallani hogy e panasz igen jo

gosult, s nekem kétszeres okom lehet azt ismé

telni, nem csak azért, a mit volt elnökünk fölem

lített, hogy bajos efféle beszédnek találó tárgyat

találni, hanem azért is , a minek ő rá nem szorult

a fölemlítésére, de a mi engem annál súlyosabban
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nyom , hogy ama tekintélyes férfiak után, a kik,

Fáy Andrástól kezdve, Társaságunk közüléseiben

eddigelé elnököltek, az újabb ivadék egyik sze

rény tagjának vajmi hálátlan szerep jut, ha e fé

nyes sorban kell helyet foglalnia . És annál hálát

lanabb, minthogy beszéde tárgyául is olyasmit

kell választania, a minagyon hálátlan : a kritikát.

Navita de ventis . Hát szólhatok-e én , ki ré .

szint kedvből, részint a viszonyok parancsából,

írói pályám java idejét a kritika szolgálatában

töltöttem , szólhatok - e hivatásszerűbben egyébről

mint a kritikáról ? Ha egy XVII. századbeli ko

pasz hazánkfia kötelességének tartotta megírni a

kopaszság dicséretét, nem annyival inkább köte

lességem - e nekem dicsérnem a kritikát ? A poli

tikai és irodalmi rehabilitatiók mai korában tán

a kritika maga is érdemel egy kis rehabilitatiót,

és nekem legkevésbbé szabad hálátlannak mutat

koznom e hálátlan mesterség iránt, mely bár

mennyi kellemetlenséggel jár is mind cselekvő,

mind szenvedő osztályosaira nézve, mégis

mind egyesek, mind nemzetek életében - min

den valódi javításnak , minden valódi haladásnak

föltétele .

Szükséges mesterség tehát, és mindamellett

hálátlan , kiváltképen arra nézve, a ki lelkiisme

retesen gyakorolja. Ime valamely megbirálandó

mű : először is minden ízében meg kell vele
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ismerkedned, szinte könyv nélkül megtanulnod ;

ez csak úgy lehetséges, ha ismered azokat a, mind

régibb, mind újabb műveket is, melyek hozzá

kisebb -nagyobb mértékben hasonlítanak, reá,

távolabbról-közelebbről, hatással voltak, vagy

lehettek ; ha ismered a körülményeket, melyek

között előtermettek, a sikert, melyet arattak.

Mind ezt gondosan számba véve, megirod birá

latodat, a mely csupán a szerző szempontjá

ból tekintve vagy kedvező, vagy nem : ha

kedvező, akkor csak épen kötelességedet teljesí.

tetted , ne várj érette köszönetet ; ellenben ha

nem kedvező , jaj neked ! Igazságtalan vagy ,

írigy, rossz akaratú , kákán csomót kereső, köte

kedő, goromba, neveletlen , a legkiméleteseb

ben szólva tudatlan, a kitől még tanulni sem

lehet.

Mert a megsértett szerzők rend szerint úgy

tesznek, mintha tanulni szeretnének . De nem

lehet nekik hinni. És hiába védekeznél, mente

keznél ellenökben ; legjobb, ha vitába nem bo

csátkozol velök ; és boldognak vallhatod magadat,

ha oly olvasó közönség környez és buzdít, a mely

tudja, hogy a kritikus nem azért írja birálatát,

hogy a szerző okuljon belőle , az túl szokott lenni

az okulhatáson, hanem azért, hogy a közönség

tájékoztatására szolgáljon. Valamint a mű maga

nem a kritikus számára készül, hanem a közön
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ségnek, úgy a kritika sem készül a szerzőnek,

hanem szintén a közönségnek.

Siessünk hozzá tenni, hogy a kritika szól a

szerzőknek is, csakhogy nem a mult, hanem a

jövendő szerzőinek, azoknak, a kiket a bennök

lappangó isteni szikra s a már megalkotott remek

művek egy -egy új remek mű megalkotására lelke

sítenek, azoknak , a kik az értelmes birálat világa

mellett nem csak legtisztábban beláthatják elő

deiknek mind jelességeit, mind fogyatkozásait,

hanem legbiztosabban is eligazodhatnak a köve

tendő út és eljárás tekintetében, hogy minden

jóban lehetőleg utánozhassák őket, minden rossz

ban lehetőleg óvakodjanak tőlök.

A tudós, különösen irodalmi társulatok a kri

tika üdvös hatásának fölismeréséből származnak

sa hatás fokozására törekszenek . Az akademiák

tehát voltaképen kritikai testületek s a Kisfaludy

Társaság, mint a széptudomány és szépirodalom

akademiája, szintén az. Már halhatatlan érdemű

megalapítója, TOLDY FERENCZ, ebben az irányban

határozta meg működését : a Kisfaludy - Társaság

czélja melyet legelső alapszabálya legelső

fogalmazásában úgy fejezett ki, hogy : évi jutal

mak által való ösztönzés a szépliteraturai pálya

gondosabb megfutására oly czél, melynek esz

köze nem egyéb mint a kritika . Meg kell birálni

az irodalom szükségeit, hogy a legtátongóbb hé

--
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zagok betöltésére lehessen az írók figyelmét,

munkásságát irányozni; s meg kell birálni a be

érkező műveket, hogy valamelyiket meg lehessen

koszorúzni, vagy megdicsérni, vagy elitélni. A ki

tűzött czél elérhetése végett oly tagokat kell

összegyűjteni, kik képesek legyenek birálni: min

denek előtt tehát olyanokat kik az illető szakok

ban magok is példás műveket alkotnak ; mellet

tök azonban olyanokat is , a kik bár magok nem

műalkotók, hanem műértők. De a Társaság, tett

leg, a műalkotóknak is csak annyiban veheti

hasznát, a mennyiben műértők, vagyis, amennyi

ben kritikát hajlandók gyakorolni ; habár e tett

leges hasznon kívül korán sem szabad csekélyel

nünk azt az erkölcsi hasznot, hogy nevök fényé

vel a Társaság tekintélyét s így hatását is növelik.

A Társaságnak tehát kiválóan kritikai czélból

kell tagjait kiszemelnie ; s midőn kiszemeli őket,

vajjon a választás maga nem szintén kritikai

eljárás-e ? A Társaság, tagjai megválasztásakor,

kétszeres kritikát gyakorol: igenleg, az által hogy

ezt vagy azt kebelébe fogadja ; nemleg, hogy

emezt vagy amazt mellőzi.

Akademiákról, általában tudós intézetekről

szeretik azt a banális vádat kürtölgetni, hogy a

nagyobb szellemeket készakarva kerülik s magok

csakis középszerűségek gyülekezetei.

Mi a középszerűség ? A többség mindenkor
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az ; és a többség, a legválogatottabb társaságban

is, viszonylag, szintén középszerű lesz . Egy vagy

két óriás mellett a szálasabbak is középtermetűek

nek látszanak.

Maradjunk a Kisfaludy - Társaság körében :

föltéve, hogy e Társaság mostani 65 tagja, igen

igen túlnyomó többségben, igazán a középszerű

ség osztályába tartozik : de hát nincsenek-e köz

tük elsőrendű nagyságok is ? viszont pedig azok

között , a kik még- mint mondani szokás - kí

vül rekedtek, a középszerűek ott is nem sokkal

számosabbak - e ?

Az elégületlenek azt a hitet igyekszenek föl

gerjeszteni, s némelyik talán maga is meg van

róla győződve, hogy az akadémiák fő feladatuk

nak tekintik a lángész üldözését. Az akadémiák

története pedig, épen ellenkezőleg, azt bizonyítja ,

hogy keresve keresik. Igaz, nem sikerül mindig

rá találniok, hiszen az akadémiák sem minden

tudók. De még a lángész nem is terem minden

bokorban, s ha nincs, be kell érni a szerényebb

tehetségekkel, a mit, a legtöbb esetben , magok az

akadémiák sajnálnak leginkább. Némely akadé

miának , például a francziának, csak az lehet tag

jává, a ki maga kéredzik bele : ha már most va

lamely lángész restelli a jelölti tógát magára öl

teni, s a szavazókat feljárni, azt bizony soha meg

nem választják . Nem akarom ez eljárás helyes
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ségét védeni,csak azon intézetekre szorítkozom

a minők a mieink, hol ezen, tán önérzetelle

nes szokás nem dívik , és kérdem : vajon viszont

az akadémia önérzete megengedi- e oly tudós

vagy költő megválasztását, a ki előre kijelenti,

hogy neki a tagság nem kell ? Nálunk történtek

ily előleges tiltakozások, és intézeteink úgy hiszem

okosan cselekedtek, hogy a tiltakozókat nem eről

tették .

Az akadémiák nem oly kárörvendő testületek,

mint a hogy képzelik, vagy legalább híresztelik

gyakran azok, a kik benn szeretnének ülni ; az

akadémiák igen szívesen meghódolnak a láng

észnek : MOLIÈRE nem volt a franczia akadémiáé,

de szobrát ott állították föl először ; PETŐFI nem

volt a magyar akadémiáé, de műveit ez koszo

rúzta meg.

Jusson eszünkbe az is, hogy midőn valamely

akadémia valakit mellőz, az még nem okvetlenül

a lángész mellőzése. Vakmerőség nélkül állíthat

juk, hogy nem mind lángész, a kit annak hirdet

nek, legritkábban épen az , a mely maga tartja

magát annak. A szellemi hierarchiában rendes

jelenség, hogy minél alsóbb színvonalon leledzik

valamely tehetség , annál magasabban képzeli

magát, és mind azok a félreismert,jobban mondva

félretévedt pályafutók , kiket a francziák irodalmi

czigányoknak neveznek, nálunk pedig a kedélye
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sebb Titán Laczi névvel tisztelnek , ezek már a

fiatal Petőfi- Társaságot is vaskalaposnak tekintik,

és nem csak a tudós intézetek választottjait, ha

nem minden fényesebb siker aratóját, következő

leg a valódi lángelméket is könyörtelenül a kö

zépszerűségek osztályába sorozzák .

S van - e sújtóbb vád mint a középszerűség

vádja ? Hiszen a kit ezzel illetnek, azt meg akar

ják bélyegezni, lehetetlenné akarják tenni a maga

műkörében. Lehetetlenné tenni a középszerűsé

get ? Minden inkább lehetetlen mint a közép

szerűség. Épen a középszerűség az, a mely nélkül

semmi sem lehetséges ; és ha a lángelmék fel

gyujtanák a világot, bizonyosan a középszerű

ségek lennének tűzoltói, a kik megmentenék.

Othello tragédiáját könnyebb előadni egy geniális

Othello nélkül mint legalább is középszerű Jagók

és Cassiók , Dezdemonák és Emiliák nélkül.

A lángész bármi téren csak akkor léphet föl, ha

a középszerűségek útat egyengettek neki ; és a kö

zönség csak úgy lehet iránta fogékony, ha elébb

a középszerűségek fogékonynyá tették. Utóbb is,

a középszerűség marad a lángész közvetítője,

magyarázója, tervei végrehajtója . A lángész föl

találó , a középszerűség munkás, ki szorgalmával

a találmányt kelendővé teszi ; a lángész hadvezér,

a középszerűség közkatona , ki vitézségével a

diadalt kivívja. Tiszteljétek a közkatonákat!
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A szerény középszerűség, midőn őszinte lélek

kel meghódol a lángésznek , gyakran igaztalan

önönmagához, túlbecsülve a lángész , kevésbe

véve a saját érdemét. S bizonyára nehéz is eldön.

tenünk, hogy hálánkra melyikök méltóbb : a me

lyik csemegével kinál, vagy a melyik mindennapi

kenyérrel ? a melyik, lángjával, vakító fényt

szór, néha éget is, vagy a melyik egyenletesen

világít és melenget ?

Hogy a költő nem mind lángész, azon , úgy

hiszem, senki sem kételkedik ; hogy azonban a

kritikus sem mind középszerű, azt sokan nem

hajlandók elismerni; szükségesnek tartom ennél

fogva tiltakozni az ellen , mintha kritika és kö

zépszerűség egyet jelentene, se végből elég

hivatkoznom oly nagyságokra mint MACAULAY

vagy TAINE ; de, ha vannak is lángeszű kritikusok,

bizonyos, hogy józan mérséklete és higgadt okos

sága kiválóan a középszerűséget képesíti a kriti

kára, s az alkotás erejének hiánya mintegy két

szeresen pótlódik a kutatás és itélet erejében ,

melylyel olykor a lángész kicsapongását is fékezi,

az elnyomó tekintély irányában pedig az emberi

szellem örök szabadságát érvényesíti . Mert a kri

tika egyértelmű a szabadsággal. Természetes,

hogy az autokraták nem szeretik, a költők pedig

többnyire azok. GOETHE mester egy négylábú

állat nevét ruházta a kritikusra, és PETŐFI, a ki
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a

egyébiránt GOETHE-t nem szerette , e részben vele

tartott. Föltehetjük, hogy mind a ketten csak

silány kritikusra gondoltak, de a genus irritabile

vatum könnyen megharagszik a jelesre is . És

költő, kivált ha nagyravágyó, könnyen hatalmas

kodóvá, autokratává lesz, mint autokrata pedig

a költő a zsarnokság képviselője, még ha szabad

ság dalnoka is mint PETŐFI ; holott a kritikus,

már hivatása szerint, a szabadság képviselője.

A kritikának veleszületett ellenszenve van a bál

ványok és a bálványozás iránt, a költő a tömjén

illatát áhítja, ezt pedig a kritika igazságai nem

épen kedvesen helyettesítik.

A magyar közmondás azt tartja : Szólj igazat,

betörik a fejed ; a franczia meg : Haragszol, tehát

nincs igazad . Midőn a megbirált költő megharag

szik birálójára, ez annak a rendes jele, hogy a

birálat talált. Kétségtelen, hogy a biráló is em

ber, a tévedés pedig emberi dolog, e szerint a

biráló is tévedhet ; és tény, hogy a kritika elég

szer téved, elégszer nincs igaza. De tény az is,

hogy a költők leginkább akkor haragszanak meg

reá, mikor igaza van.

A legerősebb, mindenesetre legőszintébb ne

heztelés a Kisfaludy- Társaságra is onnan ered a

mi tán fő érdeme, s minden bizonynyal fő köte

lessége : hogy következetesen kritikát gyakorol.

Gyakorolja pedig két irányban, s a személyes

GREGUSS : A balladáról . 29
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hiúságokat mind a két irányban érzékenyenmeg

sebzi : gyakorolja egyfelől az által, hogy föllep

lezi gyönge művek hiányait, mikor is az érintett

művek szerzői jajdulnak föl; gyakorolja más

felől az által, hogy kitünő művek szépségeit

ismerteti, mikor is följajdulnak az elhallgatott

művek szerzői. A kritikának e két rendbeli föl

adatát az a jelképes rajz is kifejezi, mely a Kis

faludy - Társaság oklevelein díszlik : közepett ül a

tizedik Múzsa, a kritika Múzsája, birói székben,

mérleggel kezében ; jobbra egy géniusz koszorú

kat osztogat jeles művekért, balra egy másik

pálczát tör a silányak fölött , melyek eltépve

szerte szóródnak .

Hogy Társaságunk , tagjai kiszemlélésében,

szintén e kettős kritikát gyakorolja, már érintet

tem ; hozzá kell tennem, hogy vannak a kik eb

ben korán sem a koszorúzó, csak a pálczatörő

Múzsa működésére ismernek, nem bizonyos meg

választottak kitüntetését, hanem bizonyos mellő

zöttek elitélését látják ; a választások pedig időn

kint megújulván, idővel a mellőzöttek száma is

folyton szaporodik , s így a Társaság belső salonja

mellett lassankint megtelik egy salle des refusés

melynek népsége, mint elégületlen ellenzék, örö

kösen zúgolódik. Csalódom. A zúgolódás néhány

év óta megszűnt, legalább tetemesen megcsökkent,

körülbelül azóta, hogy Petőfi- Társaságunk van,
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A világért sem akarok e Társaság létjogára

nézve kételyeket támasztani; azokhoz sem szegő

döm, a kik azt vitatják, hogy az új irodalmi szö

vetkezés voltakép a Kisfaludy - Társaság mellő

zöttjeinek köszöni világra jöttét : mert, hogy a

zúgolódás egyes érdemes férfiak föl nem vétele

miatt elnémult, vagy alig hallható többé, annak

az is lehet az oka, hogy a zúgolódók serege most

már két táborra szakadt, a panaszok nem csak a

Kisfaludy- , hanem a Petőfi- Társaság ellen is for

dulnak s megoszolva meggyöngülnek .

Művelődésünk terén oly sok a teendő, hogy

örömmel kell ödvözölnünk minden vállvetett

munkát mely közös nemzeti erőnk gyarapítására

szolgálhat ; ennél fogva nem csupán collegiális

udvariasságból, hanem a hazafiság őszinte indu

latából is a legjobb sikert kivánom a Petőfi-Tár

saság törekvéseinek ; de ha elgondolom, hogy

műköre lényegileg ugyanaz , a mi a Kisfaludy

Társaságé, ha elgondolom, hogy a Kisfaludy-Tár

saság maga is a Magyar Akadémia egyik fiókja,

nevezetesen első osztálya, széptudományi felének

bővebb kiadása, és még hozzá gondolom, hogy

a sokkal fényesebb és hatalmasabb irodalmú

Francziaország - mind azon ügyek elintézésére

melyekkel nálunk három külön testület foglal

kozik – beéri az egy Institut egy akadémiájával:

e széthelyezkedésben is föl kell ismernem egyik

29*



452 A KRITIKÁRÓL.

jelenségét a magyar ember ama centrifugál ter

mészetének mely semmitől sem látszik jobban

irtózni mint az öszpontosítástól. Pedig, ha van

nemzet melyet akár földrajzi és ethnographiai

viszonyai, akár politikai és közgazdasági érdekei

parapcsolólag arra utalnak , hogy anyagi és szel

lemi kincseivel minél óvatosabban takarékosodva

erőit minél hathatósabban irányozza egyazon el

érendő czélok felé : bizonynyal a magyar nemzet

az , melynek annyi mulasztást kell helyre hoznia

és száma csekélyebb voltát munkássága nagyobb

erélyével pótolnia. De fájdalom , a tapasztalás

azt mutatja , hogy inkább uraljuk a széthúzás

mint az összetartás törvényét, inkább szerte szór

juk , fecséreljük erőnket, nem hogy együvé gyűj

tenők, s rövidlátó hivalkodásunkban inkább gon

doskodunk a fölöslegesről mint a szükségesről.

Mintha készakarva ellenfeleink kezére dolgoz

nánk. Annyi a cselédségünk és ingyen élőnk

mint a keleti -népeknek, annyi a lapunk és egy

letünk mint a nyugatiaknak, középiskoláink ,

jogakadémiáink, de különösen pártjaink számá

val túlteszünk nyugaton és keleten egyaránt.

Ugyanazon pártban három -négy új párt keletke

zik, s a lehetetlent megvalósítva, még párton kí

vüli pártunk is van . Képviselőházunk, tagjainak

száma tekintetében , vetekszik az első rendű or

szágok parlamentjeivel; városi és megyei ható
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ságaink, ugyan e tekintetben , a mi elsőségünket

hirdetik. Embereink annyi kör és testület, annyi

bizottság és albizottság tagjai (a választmányi

élet már az anyákat is kezdi a családból elvonni) ;

mindenkinek oly sok felé kell szakadnia, s annál

több felé, minél győzősebb, a mi a legemésztőbb

erőpazarlás; szóval, munkásságunk — t. i. azoké

a kik munkálkodnak úgy elforgácsolódik :

hogy megvan a lázas tevékenység látszata , de

sokba fogván, keveset végezünk, hamar belefára

dunk mindenbe, s az eredmény az, hogy egész

ben alig lendítünk valamit.

A franczia akadémia negyven halhatatlant

ültet székeibe, s ezek ellen is elégszer hallani ki

fogásokat; mi fél akkora nemzet sem vagyunk

mint a franczia, mégis mennyivel több halhatat

lanunk van az akademiában, a Kisfaludy- és a

Petőfi - Társaságban.

Nem szeretném, ha rosszakaróink fejünkre

zudítanák a nevetségesség átkát, mely azon köz

mondásban foglaltatik, hogy : kis ember nagy

bottal jár ; midőn magunk között vagyunk, mint

a mai ünnepélyes alkalommal, csupa honfi és hon

leány, ilyenkor súgjuk meg egymásnak hibáinkat,

ilyenkor fogadjuk föl, hogy lehetőképen kivetke

zünk belőlök. Ha mi magunk nyiltan elismerjük,

másokat megfosztunk a jogtól , hogy nekünk sze

münkre hányják ; s azonfelül a hiba elismerése
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fél javulás. Nem azért gyülekezünk ide éven

kint, hogy bókokkal kedveskedjünk egymásnak ;

minél fontosabb ügyekről van szó , annál szigo

rúbb kötelességünk az igazság leplezetlen, bár

néha kellemetlen kimondása. És vajjon az ügy,

mely bennünket a Kisfaludy - Társaság ezen köz

üléseiben egyesít: haladásunk a szépirodalmi

téren , vajjon ez , nemzeti ügyeink között, nem

egyik legfontosabb - e ? Itt emlékezünk meg el

húnyt társaink érdemeiről, itt mutatjuk be az

élők legújabb szerzeményeit ; itt adunk számot

az áldozó honfiaknak és honleányoknak, hogy

áldozataikat minő czélokra fordítottuk, s minőkre

szándékozunk még ezentúl fordítani ; innen pil

lantunk hátra felé, hogy mi történt már, innen

tekintünk előre, hogy mi még a tenni való ; itt

vetjük össze jelenünket multunkkal, s következ

tetünk belőle a jövőre ; itt mérlegeljük jobb meg

rosszabb tulajdonságainkat, kedvezőbb meg mos

tohább körülményeinket, melyek előmozdítanak

meg visszatartanak ; és nem szabad se csupán

azokat látnunk, nehogy elbizakodjunk, se csupán

ezeket, nehogy elcsüggedjünk ; őszintén szembe

kell néznünk a valóval, az igaz igazságot kell

fölkeresnünk, meg nem kimélve magunkat tőle ,

ha fájdalmas, de meg sem tagadva magunktól, ha

örvendetes .

Elmélkedésünk folyamán kénytelenek voltunk
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egy fájdalmas tényt megállapítani: azt hogy a

magyar társadalomban a széthuzó elemek, az

összetartás, tehát nemzeti boldogulásunk rová

sára , még mindig nagyon hatalmasak. Állapít

sunk meg egy örvendetes tényt is, a középszerű.

ségek dolgában. Ha mostani középszerűségeinket

és nagyságainkat a régiebbekkel összehasonlítjuk,

úgy vesszük észre, hogy jelenleg sokkal nehezebb

csak középszerűnek is lenni, mint hajdanában

nagynak. Ennek az az oka, hogy a képzettség

egyetemes színvonala mint Budapest városi

területe az 1838-dik árvíz óta tetemesen emel

kedett, s a kiket azelőtt nagyokul ünnepeltek,

azok – egy -két fő nagyság kivételével - ez idő

szerint középszerű számba mennének, a kiket

pedig akkoriban a tiszteletre méltó középszerű

ségek közé soroltak, az új nemzedékben semmit

sem nyomnának. Azaz : a mai középszerűsé

gek levonván a levonandókat általában

többet érnek, mint az egykori nagyságok.

A Kisfaludy -Társaság mai, 33-dik rendes köz

ülését azon óhajtással nyitom meg, hogy midőn

a 66 dikat fogják tartani, nemzetünk, szervezete

minden ízében, annyira fejlődött és növekedett

legyen, hogy középszerűségek és nagyságok te

kintetében, utódaink ugyanazt mondhassák ró

lunk, a mit mi mondunk elődeinkről.





UJABB VEGYES CZIKKEK.





Közoktatási észrevételek .

Főtekintettel a protestans középiskolákra.

1871 .

I.

Számunk csekély , pénzünk kevés, multunk

elhanyagolva : mégis együtt akarunk haladni a

többi nemzettel ; de kell is együtt haladnunk,

különben elveszünk.

A haladás, a nemzeti életet biztosító haladás

mai nap csak a műveltség terén lehető , s hátra

maradásunk épen e téren legnyilvánosabb.

Föladatunk tehát utolérni ama boldogabb

nemzeteket, melyek mögött elmaradtunk , utól

érni őket mind a mellett, hogy kevesebben is,

szegényebbek is vagyunk, mint ők.

Vajjon megoldható- e e föladat ? nem tudom;

de azt tudom, hogy csak úgy tarthatjuk fen ma

gunkat, ha megoldjuk, és csak úgy oldhatjuk

meg, ha minden erőnket összeszedjük.

Ekkor azonban gyökeresen ki kellene gyó
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gyulnunk két hagyományos nemzeti betegségünk

ből : ki kellene irtanunk először is török kényel

münket, melynél fogva csak urak szeretünk lenni,

még ha pokolba jutunk is az urasággal, (mert

közmondásunk azt tartja, hogy az úr a pokolban

is úr) ; le kellene tennünk másodszor ama szint

oly ősi szokásunkról, melynél fogva erőinket -

anyagi és szellemi erőinket egyaránt – midőn

kifejthetjük is, nemhogy összpontosítanók, ha

nem épen ellenkezőleg, szétszórjuk.

Csak politikai életünkben is oly pazarlást

viszünk véghez, mintha legalább is 40–50 mil

liós nemzet volnánk . Képviselőházunk tagjainak

száma oly nagy, hogy — csakis a képviselt né

pesség arányát tekintve - bátran felére volna

szállítható . S hogy e számot összehozhassuk,

minden harmadik évben rendezünk egy kis tatár

járást a hazában, míg más alkotmányos orszá

gok négy, öt, hat esztendőre választják kép

viselőiket. Pártjaink s az árnyalatok a pártokban

szintén túltesznek minden más ország pártjain

nem csak számra, hanem arra nézve is, hogy az

árnyalatok és egyének bennök nem szeretnek

alárendezkedni s centripetál irány helyett centri

fugált követnek . Másutt, két-három akkora nem

zeteknél, mint mi, a pártok megelégszenek egy

egy fő közlönynyel 8 a körül csoportosulnak ;

nálunk mindeniknek több kell . Így aztán sza
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vunk hatását készakarva gyöngítjük, mert meg.

osztott erővel , megosztott közönséghez intézzük .

Kevesen vagyunk úgy is, munkások és közönség

egyaránt; s midőn még oly sok felé oszlunk, ter

mészetes, hogy közlönyeinknek nem juthat ele

gendő számmal se arra való munkásuk, se bizton

támogató közönségök.

Ezt az üdvtelen aprózást a magyar ember

saját magán is megszokta gyakorolni. Költők és

tudósok, ügyvédek és mérnökök, iparosok és

tisztviselők nálunk egyszersmind politikai, publi

cistai pályát folytatnak, részvény -társulatokat

igazgatnak, földeket mívelnek, városokat építe

nek , s a legnagyobb ritkaság, ha valaki összes

erejét egyetlen szakmának szenteli . A magyar

ember, mintegy született táblabiró, mindenhez

hozzászól, mintha mindenhez értene , s élete

czéljának azt látszik tartani, hogy minél többféle

ülésbe járhasson. Így aztán alkotásaink is igen

sokfélék, de ritkán jófélék . Gombamódon, hirte

len teremnek , s rövid életűek is, mint a gomba.

E részben ismét hirlapirodalmunk szolgálhat a

legcsattanósabb példákkal : a folyóiratok szüle

tésének s halálozásának rovatai bizonyosan Ma

gyarország statistikájában mutatják a legnagyobb

számokat.

A mennyiséges túltengésnek s gyors enyé

szésnek ez a fatális törvénye nehezedik számtalan
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iparos és közművelődési vállalatainkra is , és

hogy csak egy példát említsek, azt a páratlan

esetet hozom fel, hogy a képzőművészet körül,

a mely iránt fájdalom épen bazánkban legcseké

lyebb a fogékonyzág 8 a melynek érdekét a fej

lettebb ízlésű fővárosokban is egy - egy társulat

karolja föl , Budapesten több éven át két egye

sület viaskodott egymással, ártogatva és ártva

egymásnak , míg végre a rosszabbul vezetettet

elérte a megsemmisülés Nemesise .

Hasonló káros viaskodásokat látunk a köz

oktatás mezején . Verseny és szakszerű oktatás

czíme alatt az együtt kellően értékesíthető erőket

szétosztjuk, eőt egymás romlására szembe állít

juk ; s különösen tapasztaljuk ezt a protestan

soknál, kiknek egyházi szervezetét különben is a

decentralisatió képezi . A decentralisatió pedig

bármi népszerűvé lett is a rendőri államok cen

tralisatiójának visszaélései folytán a decen

tralisatió sok esetben egyértelmű a decompo

sitióval. Nevezetesen bennünket magyarokat, a

magyar államot bizonyára nagyobb veszélylyel

fenyegeti a decentralisatió , mint a legmerevebb

centralisatió.
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II.

Ha a feljebb elmondottak alapján azt az

észrevételt koczkáztatnám , hogy mivel az oktatás

terén is mind a szakembereknek , mind a költ

ségnek szűkében vagyunk, itt is arra kell töre

kednünk, hogy meglevő erőinket czélirányosan

elhelyezve lehetőleg összesítsük, s gyengítő meg.

osztásukat, fecsérlésöket mindenképen kerüljük :

a takarékosságnak ezt az elvét – melyet nálunk

a vas szükség is parancsol - azt hiszem senki

sem fogná hibáztatni. Hisz nem egyéb az, mint a

mit az okszerű nemzetgazdaság úgy javall, hogy

minél csekélyebb befektetés minél tetemesebb

hasznot, minél kisebb tőke minél nagyobb kama

tot hajtson . Mégis, ha e helyeselt elvet, ezen ,

mint mondani szokás, elvben helyeselt elvet,

létező viszonyainkra fognám alkalmazni, attól

tartok, a helyeslés rögtön roszalássá változnék

nem tudom, fenérintett nemzetitulajdonságainknál

fogva - e, vagy csak azért, mert az ember általában

nem szereti a megszokott régit valami újjal, még

jobbal is, fölcserélni. Mindamellett elmondok

legalább egy-két következtetést, mind amaz elv

ből származót, remélve, hogy felszólalásom által

üdvös eszmecserére nyújthatok alkalmat,



464 KÖZOKTATÁSI ÉSZREVÉTELEK .

Észrevételeim főleg a középiskolákra, külö

nösen a protestansokéira vonatkoznak.

Legelső észrevételem pedig, hogy középisko

lánk több van , mint kellene, s ha tőlem függne,

a reformot nem azon kezdeném , hogy újakat állí

tanék, hanem azon, hogy a régiek közül néhá

nyat megszüntetnék.

Nálunk, kik úntalan azt panaszoljuk, hogy

kevés az iskola, első pillanatra tán paradoxonnak

fog látszani az állítás, hogy középiskolánk sok is .

Ellene vethetik, hogy valamint a tisztaság soha

sem lehet túlságos, úgy a köz műveltség fő esz

köze, az iskola sem lehet soha sok, s minél több

van , annál jobb .

Szinte meg szeretném fordítani a tételt : mi

nél több van , annál rosszabb. Ugyanis panaszko

dunk, és pedig méltán azon is, hogy kevés a kép

zett tanár : hát ha mégis sok iskolát állítunk, mi

lesz az eredmény ? Hogy sok képezetlen tanárt

kell alkalmaznunk ; és pedig annál többet képe

zetlent, minél több lesz az iskola ; miből múlha

tatlanul következik, hogy minél inkább szaporít

juk iskoláinkat - képzett tanárok hiányában

annál inkább elsatnyítjuk. Mert az iskolának a

tanár a lelke, s ő hozzá képest a tanrendszer va

lami egészen mellékes, habár két évtized óta épen

ez képezi az oktatásügyi tanácskozásoknak majd

nem kizárólagos tárgyát. Jó tanár a legrosszabb
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tanrendszer mellett is üdvös sikerrel fog működni,

rossz tanár a legjobb tanrendszerrel sem megy

semmire.

Az a panasz, hogy kevés az iskola, nem any

nyira a közép, mint az elemi tanodákat illeti ;

minthogy pedig ezek csakugyan nincsenek még

oly számban fölállítva, mint a hogy kellene , a kö

zépiskolák száma, az elemiekhez képest, még na

gyobbnak tűnik fel, holott a helyes gazdálkodás

mindenesetre az, hogy előbb gondoskodjunk a

szükségesről, azaz a népiskoláról, aztán a hasz

nosról, azaz a középiskoláról,

A középiskolák száma azonban nem csak

aránylag, t. i . népiskoláink számához képest, ha

nem egynémely vidéken magában tekintve is túl

ságos. Hogyan összecsomósodnak például a gym

nasiumok Sáros-, Szepes- , Gömörmegyében.

Eperjes, Igló, Kézsmárk, Lőcse, Rozsnyó, Rőcze,

Rimaszombat olyan városok, melyek közül az egy

Eperjes népessége emelkedik 10 ezer főre, Igló

és Lőcse 6—7 ezer közt állanak, a többi mind

5 ezeren alul ; azonkívül földiratilag tekintve is

szűk kört foglalnak magukba, a szepesi három

meg a gömöri három város jóformán egy raká

son fekszik : mégis mindenikben gymnasium , sőt

Eperjesen és Rozsnyón két-két gymnasium , Lő

csén meg a gymnasium mellett még reáliskola .

Nem káros fényűzés ez a mi szegénységünkben ?

GREGUSS : A balladáról. 30
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nem könnyelmű szétszórása úgyis elégtelen erő

inknek ? A czélszerű gazdálkodás nem azt ja

vallná- e, hogy e tíz középiskolának anyagi és

szellemi erőit gyűjtsük össze s legfeljebb három

gymnasiumba pontosítsuk ?

Igen ám, a helyes nemzeti gazdálkodás ilyes

mit javallna ; de a városkák versenye s a feleke

zetek particularismusa ellenkezőt javalls centri

fugál irányánál fogva decentralisál, decomponál.

S főképen a vallásfelekezetek buzgósága az , mi

középiskoláinkat mód felett tarkítja és sokhelyt

czéltalanul szaporítja; s itt önkénytelen fölmerül

a kérdés : ha már a felvilágosodott közvéle

mény – melyet a törvény is támogat

tatás legalsó fokán, a népiskolában, közösségre

törekszik , a felekezetességet a vallás tanítására

szorítván, vajjon ez a közösség 8 a felekezeti kü

lönbségeknek megszüntetése nincs- e még sokkal

inkább indokolva az oktatás felsőbb fokán , a

középiskolában .

az ok

III .

A « katholikus mennyiségtant», a « protestáns

nyelvészetet , már ma nevetségesnek találjuk ;

de « protestáns gymnasium ) vagy « katholikus

reáltanoda ) nem okoz megütközést: mert fele
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kezeti középiskoláink fenállását százados szokás

és törvény szentesíti.

Míg hazánkban a katholikus vallás mint

államvallás parancsolt, természetes, hogy az

állami tanodák merőben katholikus befolyás

alatt állottak s katholikus színezetűek voltak ;

szintoly természetes, hogy viszont a protestánsok

tanodái kiknek az 1790/1 : XXVI. tcz . 5. sza

kasza felsőbb iskoláknak, előzetes királyi jóvá

hagyás mellett, állíthatását biztosította, de már

azzal a záradékkal, hogy « a rendek alázatos fel

terjesztése nyomán ő felsége által meghatáro

zandó közoktatási rendszer ezen iskolákra is ki

fog terjesztetni» természetes, mondom, hogy

a protestánsok tanodái viszont protestáns be

folyás alatt keletkezvén s működvén, bennök

protestáns szellem uralkodott.

Az iskolaállíthatás jogát a protestáns feleke

zetek ama, még kiváltságos, nemesi államban ,

mint kiváltságot nyerték ; a vallásegyenlőség ki

mondása s a polgári jogoknak valamennyi osz

tályra kiterjesztése után 1848-ban ez a jog meg

nem szűnhetett, csakhogy többé nem maradt

csupán a protestánsok kiváltsága, hanem átszál

lott minden többi vallásfelekezetre is, jobban

mondva minden egyes honpolgárra : mert alkot

mányos, szabad országban az oktatás joga nem

vallási,hanem polgári jog. Gyakorolhatják a val

30*
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lásfelekezetek is, de nem mint vallásfelekeze

tek, hanem általában mint polgárok szövet

ségei. Az egyetlen törvény, mely 1848 óta eddig

iskolai ügyre vonatkozólag keletkezett, az 1868 :

XXXVIII. tcz . már ebből a szempontból fogja

föl az oktatás jogát, 10-dik szakaszában az aegye

seknek is világosan megengedvén, hogy nép

oktatási nyilvános tanintézeteket, a törvény által

megszabott módon, állíthatnak és fentarthatnak .

És semmi kétség, hogy a felsőbb tanintézetekről

rendelkezendő törvények az egyesek hasonló

jogát ily felsőbb tanintézetek állíthatására s fen

tarthatására, természetesen a törvény szabályai

szerint, szintén ki fogják mondani.

E szerint az 1790/1 . XXVI. toz. iskola-állít

hatási rendelkezését az idő szerencsésen túl

haladta : nem érvénytelen az most sem, hanem

hálistennek, fölösleges.

A tanítás joga, mely minden egyest megillet,

kapcsolatban van a tanulás jogával, mely szintén

megillet mindenkit. Azaz : nem csak arra van

jogunk az állam irányában, hogy másokat okta

tásban részesítsünk , hanem egyszersmind arra ,

hogy magunk is részesüljünk az oktatásban .

A miből következik, hogy a mi az egyesnek

joga, ugyanaz viszont az államnak kötelessége :

minden egyesnek joga levén oktatást köve

telni az államtól, az államnak kötelessége gon
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doskodni arról, hogy minden egyes részesülhes

sen is oktatásban .

De az államnak ez a kötelessége ismét kap

csolatos az államnak ama jogával , hogy az egye

seket az oktatásban való részvételre rászorít

hassa. Az államnak ugyanis nem csak arról kell

gondoskodnia, hogy lakosai oktatásban részesül

hessenek, hanem, hogy valósággal részesüljenek

is benne, és pedig részesüljenek benne sikerrel.

Ennek további következménye az , hogy az

államnak nem csak arra kell gondjának lenni,

hogy az oktatást saját állami tanintézeteiben czél

szerűen rendezze, hanem ügyelnie kell arra is,

hogy az oktatás foganatos legyen ama tanintéze

tekben is, melyeket nem ő maga, hanem egyesek

vagy társulatok, vagy községek , vagy vallásfele

kezetek tartanak fenn .

Némelyek ugyan , az egyéni szabadság szem

pontjából, kétlik az államnak azt a jogát, hogy

lakosai tanulását természetesen bizonyos

minimum fokáig ellenőrizhesse ; minthogy

azonban az egyén szabadsága csak addig jogos,

míg a többi egyén szabadságába nem ütközik ;

minthogy az állam, mindenik egyén irányában

valamennyi többi egyén képviselője levén, csakis

jogszerű kötelességét teljesíti, midőn az egyes

igényekkel szemben a köznek igényeit érvényesíti ;

a közérdek pedig, t. i . a társadalom anyagi és
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szellemi jólléte , sőt csak fenállhatása is minden

esetre megköveteli tagjainak bizonyos fokú mű

veltségét (nagyobb fokú műveltség általában az

állam életképességét növelvén, különösen pedig,

a statistika bizonyítása szerint, a bűntények szá

mát is arányosan csökkentvén ): a fentebbi ellen

vetés teljesen alaptalannak mutatkozik, és így az

állam , midőn azt kívánja lakosaitól, hogy czéljait

( azaz a közös czélokat) bizonyos tudási járulék

kal mozdítsák elő, az egyéni szabadságot egy

csöppet sem támadja meg inkább, mint midőn

azt kívánja tőlük, hogy tulajdonuknak bizonyos

részével, mint adóval járuljanak költségei (azaz

a közös költségek ) fedezéséhez.

Fentartjuk tehát - a nyilvános intézetek állí

tására s vezetésére vonatkozólag, egyfelől az egyest

megillető jog, másfelől az államot megillető köte

lesség mellett – az államnak, a társadalom érde

kében , azt a jogát és egyúttal kötelességét, hogy a

tanintézeteket folyvást ellenőrizze, szóval azt, a

mit a törvényes gyakorlat legfelső felügyeletnek ne

vez ; és nincs egyéb hátra , mint ez imént megálla

pított tételekből a következtetéseket levonnunk .

IV.

A hitfelekezeteknek joguk levén nyilvános

tanintézeteket állíthatni, az állam , jogszerűen ,
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sem ilyen intézetek fölállítását meg nem akadá

lyozhatja, sem számukat, a hol netán túlbőven

s egymás rovására tenyésznek, nem csökkentheti;

eljárásában arra kell szorítkoznia, hogy működé

söket szigorúan ellenőrzi, a hol pedig rossz inté

zetet talál és egyszersmind szükségesnek látja

intézet létezését, ott maga állít újat és jót.

Az állam tehát e bajokat csak közvetve és

lassan orvosolhatja : kérdés, vajon magok az il

lető hitfelekezetek nem orvosolhatnák - e gyorsab

ban és közvetlenül ?

Leggyökeresebb orvoslás volna kétségtelenül

eltörűlni minden felekezeti tanintézetet s az ál

lamra bízni új állami tanintézetek állítását. Ez

tabula rasa lenne ; de tabula rasát csak a fejlődés

erőszakos megakasztásával és számtalan érdek

sérelmével lehetne csinálni. Ez a mód tehát nem

alkalmazható.

Másik mód volna — s bizonyára legczélsze

rűbb mely a tabula rasa elkerülésével, a fen

álló intézetek és úgy hitfelekezeti, mint személyes

érdekek lehető kiméletével, sőt előmozdításával ,

az államot is teljesen biztosítaná a felől, hogy a

szükségeseknek ismert és kellően fölszerelt inté

zetek félbenszakítás nélkül s az országos törvény

hozás rendelkezései szerint folytathatják műkö

désöket . Ez a mód pedig lenne az , hogy a

hitfelekezetek, megelőzve az állítandó állami
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tanintézetekkel sokáig különben sem kibírható

versenyt, magok ajánlanák fel intézeteiket az

államnak, hogy azokat állami tanintézetekké ala

kítsa át, megtartván közülök a szükségeseket és

életrevalókat, megszüntetvén a rosszakat és fölös

legeseket.

A tanintézetek ilyszerű fölajánlását az állam

részére a protestáns felekezetek mindekkorig ve

szélyesnek tartották, és méltán : mert a protes

tantismus fölmerültétől 1848-ig katholizáló, 1849

óta pedig az új, magyar kormány megalakultáig

németesítő, s mindkét korszak alatt szabadság

és nemzetellenes volt az állami hatalom ; a pro

testánsok tehát, felekezeti érdekeik mellett, a

szabadság és nemzet érdekében is cselekedtek,

hogy külön, szabadszellemű s magyar érzelmű

iskoláik megőrzésére s fentartására minden ere

jöket megfeszítették .

Tudom, hogy vannak protestánsaink között,

kik a lefolyt szomorú idők visszafordulását, újabb

pangermán vagy panszláv, vagy legalább is ka

tholikus és absolut korszak bekövetkezését a

lehetőségek közé sorozzák s a felekezeti tanodák

államiasítását ennélfogva még most is veszélyes

nek hiszik . De tegyük föl — természetesen meg

nem engedve -- hogy ilyen idők csakugyan be

következnének : vajjon legkevésbbé is javítana-e

helyzetünkön, hahogy akkor, a tipró hatalom
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ellenében , nem állami, hanem felekezeti iskolák

állanának ? sőt ellenkezőleg, nem várhatnánk - e

épen erélyesebb ellentállást olyan iskoláktól, me

lyek az összes nemzet akarata szerint szervezve,

az összes nemzetből kiválogatott férfiak által

vezérelve, együtt, egyformán s a nemzet összes

tanerejeképen tiltakoznának az elnyomás ellen,

mintsem olyanoktól, melyek csak egyes felekeze

teket képviselnének ? Az állami tanintézetek akkor

az egybekötött vesszőcsomót képeznék, melyet

szinte lehetetlen kettétörni, a felekezetiek a ki

bontott vesszőket, melyek egyenkint a kisebb

erőnek is engedni kénytelenek. Vagy szabad-e

kételkednünk abban, hogy nem a mintaszerűen

alkotandó állami intézetek tanárai lesznek a leg

képzettebb 8 anyagilag is legfüggetlenebb férfiak,

szóval azok, kiknek egyénisége és körülményei

legtöbb biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy

nehéz időkben megállják helyöket ? Mert az isko

lát, ily félhető viharok közepett is, a tanárok

teszik . Csak juttassuk emlékezetünkbe az ötvenes

évek zaklatásait , akkor az iskolák nyilvánossági

küzdelmeiben a protestantismus mint felekezet

nem győzött; hanem igenis győztek azok az isko

lák, melyeknek eszes és jellemes tanáraik voltak,

és buktak azok, hol a tanárság engedett.

Államintézeti tanárok hősies ellentállásának

példáját mutatták 1837 -ben a göttingai egyetem
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tanárai, kik saját államuk kormányával szembe

szállottak, midőn ez törvénytelen térre lépett, s

készebbek voltak hivatalvesztést s számüzetést

szenvedni, hogysem megadják magokat. Szabad-e

kevesebb hazafiasságot föltennünk Magyarország

tanáraiban ?

A bekövetkezhető bal fordulatok tehát, úgy

hiszem, nem szolgálhatnak okúl arra nézve, hogy

a protestáns hitfelekezetek tanodáik államiasítá

sától vonakodjanak.

De igen is van elég ok arra nézve, hogy hit

felekezeti tanodáink államiakká változzanak .

A fő okot mindenekelőtt abban látom , hogy

az államnak át nem adandó felekezeti tanodák

nak is, ha fenn akarnak maradni, teljesen úgy kell

fölszerelve lenni, mint az államiaknak, ugyan

azon tanfolyammal, ugyanazon számú és fizetésű

tanárokkal. Ez esetben a felekezeti tanodák való

ságos államintézetek lesznek , csakhogy fentartá

suk költségei nem az államot, hanem az illető

felekezetet fogják terhelni, s természetesen még

sokkal tetemesb mértékben, mint jelenleg . Ha

pedig az oktatási rend s a tanárok száma és fize

tése nem fog egyezni az állam tanodáiéval: mi

történik ? A felekezetek legjobb tanárai át fognak

menni a jobban fizető s biztosabb jövővel ke

csegtető állami tanodákhoz ; de át fog menni az

ifjuság nagyobb része is, az t. i . , mely egyetemi
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szigorlattól vagy államvizsgálattól függő pályára

készül, mert a jövendő mérnök, orvos, ügyvéd,

biró stb . előmenetelének útja az állami tanodák

ban természetesen jobban lesz egyengetve.

Mert ne feledjük, a mostani állam nem az az

ellenséges állam többé, mely a protestánsok isko

láival együtt a szabad és nemzeti szellemet is

kiirtással fenyegette; a mostani állam a nemzeti

akarat állama, mely szűnetlenül a nemzet válasz

tottjainak s a szabadon nyilvánuló közvélemény

ellenőrködése alatt áll, mely tehát közös tan

intézeteiben épen a szabad és nemzeti szellemet

fogja táplálni s bennök ennélfogva a próbált

protestáns tanerők közreműködését is szükség

képen megkívánja.

Minthogy azonban - tekintve a protestansok.

nak a lefolyt századok alatt meggyökerezett s

nem egy könnyen eloszlatható aggodalmait

számba kell venni azt az esetet is, hogy a fele

kezetek mégsem lesznek hajlandók tanodáikat

legalább nem valamennyit - az államnak átadni,

s így a legközelebbi időben az állami intézetek

mellett valószínűleg nagyobb számmal fognak

fennállani nem államiak is : még azt a kérdést

kell röviden megvitatnunk, miképen s ki által

ellenőrízze az állam a nem állami tanintézeteket,

azaz miképen gyakorolja főfelügyeleti hatalmát ?
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V.

Föltétlenül a polgár egyéni jogára támasz

kodva, föltétlenüla tanítási és tanulási szabadság

elvéből indulva ki , nem állíthatunk föl más té

telt, mint ezt : tanítson ki mit akar, tanuljon ki

mit és hol akar ; senkinek semmi köze hozzá.

De láttuk, hogy az államnak mégis van ahhoz

köze , mit tudnak lakosai , s ennélfogva egyfelől

kötelessége gondoskodni, hogy minél többet ta

nulhassanak, azaz a szellemi képzettség maximu

mát elérhessék , másfelől kötelessége és joga

ügyelni, hogy a képzettség bizonyos minimumát

el is érjék. Meg kell követelnie à népiskola, meg

a középtanoda növendékeitől, meg a gazdasági

intézet, a kereskedelmi és jogakadémia, meg a

had- és műtanoda, meg a polytechnikum és egye

tem polgáraitól, meg az okleveles pályára lépen

dőktől, hogy ennyit meg ennyit tudjanak : foly

tonosan meg kell tehát győződnie arról, vajjon

az illetők csakugyan tudnak - e annyit, a mennyit

körükben tudniok okvetlenül szükséges ; de meg

kell győződnie arról is, vajjon úgy vezetik- e őket,

a hol még vezetésre szorulnak, hogy a szükséges

tudományt kellőképen meg is szerezhessék. Azaz :

vizsgáltatnia kell a tanulókat és ellenőriztetnie a

tanítókat.
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Az állam tehát felügyeletét a tanintézetek

működésének ellenőrzése s a bennök gyarapodó

ifjúság vizsgálat alá bocsátása által gyakorolja.

Hogy pedig e felügyeletnek a társadalomra ki

ható haszna is legyen , gondoskodnia kell az állam

nak, hogy a törvényes föltételeket nem teljesítő

intézetek okvetlenül bezárassanak s a készületlen

ifjak kivétel nélkül visszautasíttassanak .

Kérdés már : kik által gyakorolja az állam e fel

ügyeletet sikeresen ? Felelet : szakértők által.

Szakértők pedig magok a tanítók, tanárok, tanár

viselt emberek, szóval az úgynevezett tanférfiak,

kikhez - a vizsgálatokra nézve – még az illető

pályák jeles gyakorlati embereit sorolhatjuk.

További kérdés : e tanférfiak az állam tisztjei

legyenek -e vagy lehetnek mások is ? Felelet : az

állam tisztjei. Hiszen ellenmondás volna, hogy

az állam felügyeletét ne állami tisztviselő, azaz

ne olyan gyakorolja, ki közvetlenül az államtól

függ, s már helyzeténél fogva az állam érdekét

tekinti fő irányadónak.

Ez az ellenmondás, különösen a vizsgáló bi

zottságok összealkotásában, valamennyire nálunk

is fennáll, s óhajtandó, hogy okuljunk Belgium

példáján, hol a tanítási és tanulási szabadság

színe alatt néhány évtized óta úgynevezett vegyes

bizottságokra (állami és nem állami tanárokból

állókra) van bízva a vizsgálatok megejtése, s hol
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most, ez eljárás eredményekép, az egyéni képzett

ség s tudományos jellem sajnos hanyatlását pa

naszolják .* Itt is bebizonyult az a nevelési igaz

ság, hogy az engedékenység sokkal károsabb,

mint bár a túlságos szigor. Ha üdvös hatást kivá

nunk az állami felügyelettől, olyan vizsgálókról

kell gondoskodnunk, a kik szigorra hajlanak ;

ezek pedig nem lehetnek azok a tanárok, kiknek

jövedelme , gyakran állása felett is a közönség

változékony pártolása határoz, hanem az ilyen

bajoktól megóvott állami tanárok .

Magától értendő, hogy itt, az állami illetékes

ség körében, csak olyan vizsgálatokról van szó,

melyek, mint a vizsgálandónak általános művelt

ségére vagy valamely közérdekű pályán meg

kivántató képzettségére vonatkozók, igénylik az

állam figyelmét : külön érdekű, nevezetesen me

rőben felekezeti ügyekbe, p . o . lelkészi vizsgála

tokba, az állam nem avatkozhatik, leendő pap

jainak vizsgálata minden felekezet saját ügye

levén .

Köz oktatásunkat, nézetem szerint, minden

esetre leginkább előmozdítaná, ha az állam maga

közvetlenül rendelkezhetnék a tanodákkal, a mi

* Lásd DURUY volt franczia közoktatási miniszter

értekezését : La liberté de l'enseignement supérieur.

(A Revue d. deux Mondes 1870. 1. februári füzetében .)
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nem lehet nyugtalanító oly országban , melynek

kormánya, mint a többség kifolyása, csak a nem

zeti akarat teljesítője. Így történhetnének meg ,

egyöntetűleg és leggyorsabban, a minden felől

sürgetett reformok, így azok a takarékossági in

tézkedések is, melyek közül nehányat fölemlítet ..

tem , s melyeknek sorát, ha már ki nem meri

tettem volna a nyájas olvasó türelmét, még

szaporíthatnám : hogy például az alreáltanodai

folyamok az algymnasiumba be volnának olvaszt

hatók, hogy azonegy vegyészeti intézet szolgál

hatna mind az egyetem , mind a polytechnikum

szükségeinek, hogy vannak tudományágak, me

lyek különböző közép és felső tanodákban is egy

féle módon levén tárgyalandók, közös tanárok

által volnának elláthatók, stb .; de mindennek

kifejtése most, midőn csak egy két észrevételt

kivántam hazai közoktatásunk érdekében kocz

káztatni, egy -két eszmét, leginkább eszmecsere

indítása végett, megpendíteni, messzebb vezetne,

mint menni akartam .

Minden félreértésnek elejét veendő, még csak

azt legyen szabad megjegyeznem , hogy bármi

nagy barátja vagyok a takarékosságnak, kettőben

soha sem takarékoskodnám : a tanodák fölszere

lésében s a tanárok díjazásában . A mi tökét e két

czélra befektetünk, a legbusásabb kamatot hajtja.

Nem gondoskodhatunk eléggé a fentartásra méltó
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tanodák mindazon eszközeinek szaporításáról,

melyek arra szolgálnak, hogy ismereteinket sza

porítsák ; és nem gondoskodhatunk eléggé azok

ról , kik bennünket ez eszközök használatára ké

pesítenek : minden anyagi gondtól föl kell őket

mentenünk, hogy egész szellemöket az ifjúság

kiképzésének szentelhessék . A haza jövője az

ifjúságé, az ifjúság pedig a tanároké .



A friz földről.

Aug. 17 -kén.

Tisztelt szerkesztő úr !

Az északi szélesség 54° 42's a keleti hosszú

ság ferrói 26° 14' foka jelöli a helyet, honnan e

sorokat önhöz intézem ; a hol tehát, midőn Buda

pesten déli tizenkettőt mutat az óra, még csak

egy negyed van tizenkettőre (pontosabban 11 óra

17 percz), sa mikor mi itt, három óra tájban ,

ebédelünk, nálunk a Duna és Tisza partjain már

ozsonnára készülnek (t. i . azok, a kik ) . .

E gyomorügyi összemérések a geographiában

járatlanabbak előtt is elárulják, hogy az ekképen

megjelölt pont fürdőhely, még pedig tengeri,

mert az evés - ivás kérdése, kivált a szellős és sós

légkörben érezteti kategorikus imperativusát. Itt

az emberek többször is, többet is esznek és isz

nak, mint másutt. Csak hogy az italon valahogy

ne értsünk vizet, mert azt nem isznak .

Írom tehát ezeket, hogy Balassa Bálinttal

31GREGUSS : A balladáról .
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szóljak , a tenger partján , még pedig a másfél

négyszög mértföldnyi Führ északi friz sziget

keleti oldalán , Wyk városkában, melynek 200

házban ezer lakosa van, s mely mögött, nyugat

felé, még 19 falú sorakozik összesen 5000 lakos

sal . E falvak nevei, kettő kivételével, um -ban

végződnek (a mi talán összehúzott holm ): Bal

dixum, Wrixum , Övenum, Midlum, Klein -Alker

sum, Grosz -Alkersum , Toftum , Klintum, Oldsum,

Klein-Duntzum, Grosz -Duntzum, Üttersum, Hed

dehusum, Witzum , Klein - Borgsum , Grosz-Borg

sum, 8 a szigetnek legnagyobb, valamint az egész

schleswigi herczegségnek egyik legszebb falva ,

Nieblum . Ily végtagúak a szigetnek tengerbe

sülyedt s immár csak emlékezetben élő régi

helyiségei is, Hanum, Nissum, Ollum, valamint

az egykor vele összefüggő, de az ár hatalma által

tőle elszakított s most külön szigetet képező

Amrum .

Szók végtagjairól lévén szó, engedje itt szer

kesztő úr megemlítenem azt a végzést is, mely

a friz emberek neveit jellemzi . Ez a sen szótag.

Gazdánkat, ki hetenkinti nyolcz tallérért egy szo

bát szíveskedik rendelkezésünkre bocsátani, úgy

hívják, hogy Lassen ; s ilyen a többi név is : Jes

sen, Axen, Ipsen, Brodersen, Lorenzen, Hiarichsen,

Redlefsen , Hansen , Jansen, Bahnsen, Nomsen ,

Mathiesen , Martensen , Michelsen , Jacobsen, Peter
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sen , Paulsen . A sen csak változata lévén a közös

germán son-nak, a felsorolt friz nevek egyképzé

sűek a magyar Pálfi, Andorfi, Péterfi vagy Petőfi,

Jakabfi, Mihályfi, Mártonfi stb . nevekkel, úgyszin

tén az orosz vics- ekkel, az arabs beni-ekkel . Anem .

zeti sajátságok alatt rendszerint közös ethnologiai

vonások lappangnak.

Érdekes közös vonása még a friz embernek,

legalább a magyarral és arabssal, a vendégszere

tet, s földrajzi oka, mint az arabsnál s részben a

magyarnál is, az elszigeteltség. Félreeső szige

ten szintoly magányosan gunnyaszt az ember,

mint a vörös tengermelléki sivatagokon. Hát

még ezeken az északi friz szigeteken, melyeket

az oczeán dúló elemei századok óta szaggatnak

és bomlasztanak ! Mert ennek a szigetcsoportnak

mind földje, mind népe a nemzedékek szeme

láttára fogyton -fogy. Helgoland Keupere és Sylt

úgynevezett vörös szirtje, valamint e két sziget

között a tengerbe temetett sziklák lánczolata

geologiai bizonyság arra, hogy a két sziget egy

mással hajdan összefüggött, s az egykori északi

Frizország midőn még Ostende is friz város

volt — a Listerdyptől, Sylt északi vízhatárától a

Scheldéig terjedt, s ekkor a mai szigetcsoport még

egy tagban daczolt a nyugati hullámokkal, jól .

lehet a természetalkotta számtalan csatornák úgy

át- meg átjárták, hogy az egész darab föld egy

31*
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óriási háló képét mutatta. A mai Föhr szigete,

mely akkor Amrummal s még annyi területtel

együtt, a mennyije most van, Osterharde nevet

viselt, 1362-ben szakadt el a mai Sylt szigetétől,

mely is addig Westerharde név alatt három

akkora területet foglalt el , mint most. Az ország

legnagyobb és legtermékenyebb részét, Nordstran

dot, a 7000 ember életébe került 1634-ki nagy ár

tépte szét számos szigetre, melyek közül több

már azóta szintén elmerült, a még fenmaradtak

pedig évenkint veszítenek területökből s bizonyos

idő multával menthetetlenül végkép víz alá kerül.

nek . Ennek a Nordstrandnak 1633 előtt 21 virágzó

egyháza volt ; mostani töredékein van hat, az is

mind tetemesen megfogyva, tengő állapotban .

Az összes sziget-országnak (Uthlande = Aussen

lande) a XIV - dik században 100 egyháza volt, a

XVI-ikban 70, ma 15. Több mint 40 négyszög

mértföldnyi területe olyan, hogy nem lehettudni,

tengernek kell- e mondani vagy földnek : majd víz

alatt van , majd kibukkan alóla . Ez a terület

képezi az úgynevezett watteneket – magyarul

gázlóknak mondhatnók melyek miatt a friz

szigetek között csak kis hajók közlekedhetnek.

Így a gőzösök, melyek a fürdővendégeket Husum
ból Föhrre és Syltre szállítják, alig nagyobbak a

mi kis csavargőzöseinknél, melyek a budai és .

pesti partok közt járnak.
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A friz területnek századok óta szakadatlanul

folyó bomlása okozta magának a friz nemzetnek

is szakadatlan csökkenését . A be-berohanó tenger

a földdel együtt az oda települt népet is elsodorja.

A szomszéd hatalmak kapzsisága is mindenkor

élt az alkalommal, hogy a szétmálló terület köze

lebb érhető foszlányait el-elkaparintsa. Így lett a

politika is a romboló elemek szövetségese, hogy

ezt a nemzetet emészsze. S azzal a sajátságos

lélektani jelenséggel találkozunk, hogy míg a

friz embernek -- a szó voltaképi értelmében

földjét talpa alól kirántják s földjével együtt

maga is pusztúl , ő csak annál erősebben ragasz

kodik hozzá. Hazája elhagyja őt, ő nem bír

lemondani hazájáról. Fiai mint tengerészek a

világ minden vizét bejárják, s mihelyt annyi

vagyont szereztek, hogy függetlenül megélhetnek,

a távol Indiákról visszasietnek e haldokló szige

tekre, velök együtt eltemetkezni.

Halligoknak nevezik ez ideiglenes gyepfölde

ket, melyek, midőn a gázlók sivatagjai körülöttök

nincsenek víz alatt, oázokúl tekinhetők, midőn

el vannak borítva , szigetekül. E halligok egyes

pontjain mesterséges halmokat hánynak föl

(werft, wurft = földhányás), s itt építik föl, szoro

san egymás mellett, házaikat, hogy midőn az ár az

alsóbb részeket elönti, lakásuk szárazon marad

jon , vagy legalább ráérjenek legbecsesebb holmi
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jöket és saját magokat csolnakokba helyezni s

tova evezni. E werftek messziről váraknak látsza

nak, s csakugyan várak is, melyeknek örökös

ellenségök, a víz ostromait kell kiállaniok. A víz

lassankint a werfteket is aláássa és elsöpri ; van

nak balligok, melyeken már csak egyetlen család

lakik ; de az sem tágít, míg az irgalmatlan elem

utolsó menedékét is meg nem semmisíti.

Föhr szigete szerencsére többfélekép óva van

a megsemmisülés veszélye ellen. Déli része , hol

helységei állanak, oly magas, hogy víz alá nem

juthat; alacsonyabb éjszaki részét pedig erős gát

övezi a tenger felől. Ez az erős gát azonban nem

sokat használna, mert a tenger már erősebbeket

is szétszaggatott ; fő védje neki északnyugaton

Sylt hörnumi ága, nyugaton Amrum szigete, a két

paizs, melyen az uralkodó szelek által felkorbá

csolt habok megtörnek, úgy hogy Főhr felé már

csak szelid hullámok hömpölyögnek.

Amrum szigetét tegnap meglátogattam gaz

dámmal, ki czirkász -hajó kapitánya s kinek főállo

mása épen Amrum déli csúcsa. Velünk jött még

a főhri zsandár, kinek ott hivatalos dolga volt.

Kirándulásunknak a leggyönyörűbb idő kedvezett,

lágy szellő csak gyöngéden dagasztotta vitorláin

kat, s majdnem három órára volt szükségünk,

bogy a különben másfél órai útat megtegyük.

Apály idején érkeztünk a parthoz, a hajót hor
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gonyra akasztották, bennünket csolnakba bocsá

tottak le, melyen az apály határvonaláig evez

tünk, itt a hajósok a vízbe léptek s hátukat tar

tották nekünk, mintha mondanák : tessék. Ez a

mozdulat csakugyan azt jelentette, hogy üljünk

fel, illetőleg kapaszkodjunk rájok . Itt így szokás

kiszállani, különben az ember bokáig , sőt tovább

is besüppedne a tenger iszapjába. Átöleltük tehát

a matrózok vendégszerető nyakát s emberháton

lovagoltunk a szárazra. A pesti egyetem nyilvános

rendes æsthetika tanára e nem épen æsthetikai

helyzetben jutott Amrum földjére. Társa, a porosz

közigazgatás fegyveres képviselője, szintezen, tel

jességgel nem tekintélyes positurában jött a szi

getre tekintélyét gyakorolni. S a hajó parancs

noka sem látta méltóságán alul valónak, hogy

hasonló módon gázoljon ki a partra. A mennyi

ház, annyi szokás.

A zsandár hivatalos dolga után látott, én meg

a szíves kapitány vezetése mellett neki indultam

az amrumi hegyláncz legmagasabb csúcsának.

Egész Amrum szigete ugyanis nem egyéb, mint

egy éjszakról délre kanyaródó hegyláncz, csak

hogy ez a hegyláncz nein áll kőből, hanem homok

ból. Ez az, a mit dűnéknek neveznek ; magyarul

homokbuczkáknak mondhatjuk. E homokhegy

ség nyugati oldala, a hullámok és viharok váll

vetett támadásainak kitéve, örökösen változik,

1
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itt omlik, amott torlódik ; a keleti oldal szilár

dabb, s köti némi növényzet is, különösen az

úgynevezett dünenbalm , homokfű, melynek sok

haszna van ; házakat födnek vele, mindenfélét

fonnak belőle , samarha is szereti. Itt azonban

tilos azt akár legeltetni, akár levágni, mert nél

küle a hegység keleti oldala is csakhamar össze

dűlne . E keleti oldalon afonya is terem, a mely

nek azonban sem édessége, sem zamatja . Föl

másztunk a legfőbb buczkára, 8 nyugat felől egész

végtelenségében föltárúlt előttünk a szélvészes

Éjszaki tenger, a friz szigetek gyilkosa, kéken,

mint az ég, a délutáni nap sugarai alatt millió

gyémántok fényében csillogva, s kivételesen oly

csöndes ártatlanul pihegve , mint az alvó gyermek .

De íme, levelem csak nyúlik, meg nyúlik, s

bár fürdőből írom, magáról a fürdőről még nem

szólottam , s bár politikai lap szerkesztőségéhez

írom, még nem politizáltam . Ezt a kettős mulasz

tást igyekszem közelebb kipótolni.

Aug. 22-én.

Az ember azt hinné, hogy a mely nép, mint

a friz , szemmel láthatóan pusztúl , mely — mint

ez mondáiból kitűnik biztos elenyészéséről

századok óta maga is megvan győződve, s melyet

nem csak a környező tenger, hanem a környező
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nagyobb és műveltebb nemzetiségek is folyvást

mállasztanak – mert hiszen a már csak néhány

ezernyi frizek épen surlódási pontot képeznek a

dánok, németek, hollandok és angolok között –

azt hinné az ember, hogy e nép hangulatába némi

kétségbeesés, vagy legalább búskomorság voná

sának kell vésődni. Pedig nem úgy van. Valami

vígság, az igaz, nem jellemzi a friz népet, vásár

jai, mulatságai feltűnőleg csendesek ; de nem is

levert, nem rossz kedvű, sőt kedélyes ; csak hogy

összes érzülete fölött bizonyos higgadt, száraz,

merő gyakorlati, prózai józanság uralkodik . Tel

jességgel nem költői nép, s régen kimondták róla :

Frisia non cantat.

Ebből természetesen még nem következik,

hogy a friz népnek mondái, danái nem volnának.

Van az még prózaibb népnek is , például a sinai

nak. De kétségtelen, hogy ez a forrás nem csör

gedezhet itt oly bőven, mint költőibb erű nemze

teknél . Azonkívül – mint C. P. HAUSEN Sylti

mondagyűjteményéből látom - mondáik észre

vehetőleg a valósághoz tapadnak, csaknem kivé

tel nélkül a történeti korszakban mozognak s

kündulásuk rendszerint valami ismeretes, histó

riailag igazolt esemény ; az idegen helytartók

garázdálkodásai, egy -egy vidék elpusztulása, vala

mely nevezetes kalóz tettei , és hasonlók . Akad

holmi tréfa is. Előfordúl többek közt -- újabb
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bizonyságúl, hogy a népies élczek nagy része

szintén valamennyi népnek közös kincstárából

való — az a templom odább tolása, mit nálunk

a rátótiakra, de másokra is ráfognak. Az itteni

mese szerint ez a dolog a römői szigetbelieken

esett meg. Egy sylti garabonczás, Pua Modders

nevű, a friz Eulenspiegel gonoszabb kiadásban,

boszankodván a miatt, hogy nincs vörös ködmöne,

a minő akkoriban honfitársainál divatozott, átvi

torláz Römőre, hol a nép épen arról tanakodik ,

hogyan lehetne templomukat néhány rőfnyivel

távolabb helyre állítani. Mindenki mást-mást

javasol , nem bírnak megegyezni, s már -már

összeverekszenek ; ekkor előáll Pua Modders, és

meggyőzvén őket, hogy ha képesek voltak egye

sült erővel a templomot felépíteni, képeseknek

kell lenniök együtt, vállat vetve, azt odább is

tolni ; azt ajánlja nekik, dőljenek neki éjszaki

oldalának minthogy délszak felé kívánják

tova mozdítani -- s tolják azt, míg az ohajtott

helyet eléri. Hogy pedig tudhassák , mikor ért el,

terítsenek oda valamit a földre, például egy vörös

ködmönt : mihelyt a templom azt beborítja, ott

lesz , a hol kell . Azok fogadják a bölcs taná

csot , és Pua Modders vörös ködmönnel tér

haza. Tudjuk , hogy a ködmön , még pedig

a bíró ködmöne , a magyar mesében is sze

repel , de szereplése nincs oly csinosan indokolva,
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mint a frizben . E helyett a friz mesében hiányzik

a borsó.

Más ismerősökkel is találkozunk e messzi

tengervidéken . A sylti nők télen báránybundát

viselnek, a vénebbek pedig pipáznak, mint a mi

czigányasszonyaink. Sőt czigányaink is nyomo

kat hagytak a friz nép életében . A hagyomány

szerint a XVI. században « tatárok » jelentek meg

e szigeteken, a kik minden házba bekukkantak,

hogy nincs - e foltozni való üst ; a mit érhettek,

elloptak ; sok meztelen gyerek szaladozott velük.

E rövid jellemzés már elegendő volna, hogy e

tatárokban vándor czigányainkra ismerjünk ; de

ha még kételkednénk, a monda maga minden két

séget eloszlat, mert ugyane tatárokat fölváltva

czigányoknak nevezi s érdekes, hogy az álnok

Pua Modders, a römőiek rászedője , az itteni

monda szerint maga is czigány apától származik.

Méltó még megemlíteni, hogy a friz mondák

szerint is, e szigeteken, a frizeket megelőzőleg

törpék laktak , föld alattiak (önnerersken ), kik

nek kőszerszámaik voltak s egy Finn nevű feje

delmök, s a frizek szorították ki őket régi lak

helyeikből éjszak felé. Íme a lappok és esztek

északra vándorlásának ismét egy tanúsága.

Friz népdalokhoz nem juthattam . A wyki

fürdő tulajdonosa, Weigelt úr, a friz dolgok ala

pos ismerője s egyszersmind író, nem tud friz
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népdalgyűjteményről. Elszórva ugyan fordulnak

elő danatöredékek a kis mondakönyvben, mely

ről feljebb megemlékeztem, s melyet Weigelt úr

szívességéből forgatok ; de azok mind értékre,

mind számra sokkal csekélyebbek , hogy sem

a nép lyrájáról képet nyújthatnának . Egyéb

iránt álljon itt mutatványúl a « tengeri ember »

dala :

Delling skell ik brun,

Miaren skell ik baak,

Aurmiaren wel ik bröllep maak.

Ik jit Ekke Nekkepen ,

Min brid es Innge fan Rantem ,

En dit weet nemmen üs ik alliining.

Magyarul:

Ma főzök italt,

Holnap sütök ám,

Holnapután lesz nászlakomám .

Ekke Nekkepen a nevem,

Rantumi Innge az arám ,

S ezt senki sem tudja, én csupán.

Ekke Nekkepen (Eigir, Oegis, Gies, Kies) a

brutalis erő, fajtalanság és egyűgyűség képvise

lője a mondában, ennélfogva komikus alak s

rendszerint pórúl jár, mint a « szegény ördög > a

németeknél . Azt is beszélik róla , hogy Helgo

landban megkeresztelkedett, sőt szentté is lett,

szent Tynthias néven . A helgolandiak a halászok
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védjéül tisztelték s még a keresztény világban is

sokáig áldoztak neki.

A szigeti frizek életében a patriarchalis egy

szerűség s a túlfinomodott civilisatio végletei

érintkeznek. A férfiak bejárják a földkerekségét,

megismerkednek az idegen városokkal és nyel

vekkel, s különféle fényűzési czikkeket hoznak

haza utazásaikból ; a nők hon maradnak, s meg

őrizve ősi szokásokat, vagy magokban , vagy a

már visszatért férfiakkal együtt intézik a mezei

és házi gazdaság ügyeit. Ha az ember valamely

halbig házába belép, a szoba falait századok óta

divatos síma cserép-ablakkal találja kirakva,

melyekbe bibliai történetek vannak égetve, s a

butorzat nagy részben a gazda saját keze mun

kája ; de ugyanott fog látni şinai porczellánt,

japáni lakszekrényeket, indiai szőnyegeket. Az én

aranysujtásos gazdám is, Lassen kapitány, a mai

kor emberét oly sikeresen egyesíti a régi koroké

val, hogy például nászágyát – ugyanazt, a mely

most a mi szobánkban áll – maga faragta mint

Odysseus.

Politikai véleményökre a szigeti frizek két

felé oszlanak : a kisebb párt dán, a nagyobb német

érzelmű. Az új porosz uralom az embereket kissé

kibékítette a régi dán uralommal, s a dolgok mos

tani folyásával különösen a középosztály elé .

gületlen , mint a melyet az uralkodó rendszer
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nagyobb adóval terhel a földmíves előnyére.

A német pártnak azonban, a középosztályban is,

túlnyomó többsége van ; de jegyezzük meg, a

német, nem pedig a porosz pártnak : mert ez a

kettő , valamint déli Németországon, úgy itt is

nagyon különböző . A poroszról itt általában

kevés rokonszenves nyilatkozatot hallani. Schles

wig-Holstein népe azért esengett a német segé

lyért, hogy visszakapja herczegét s önálló fejede

lemségképen folytassa életét ; ebben pedig a porosz

csak úgy gátolja , mint gátolta előbb a dán. « Wir

haben unseren Herzog nicht zurückgekriegt) :

így panaszkodnak itt olyanok is, kik jelenleg

porosz szolgálatban állanak . Ezt az érzületet

fejezték ki azok a schleswig -holsteini színek is,

melyek a napokban, Henrik porosz herczeg szü

letése ünnepén, a német lobogók közt feltüne

deztek.

A szegény friz egyébiránt századok óta majd

egyik, majd másik hatalmasabb szomszédjának

van alávetve, s politikai önállásra most még keve

sebb a kilátása, mint bármikor. Társadalmi tekin

tetben is természetesen szomszédjaihoz kell alkal

mazkodnia, s ez az oka, hogy a német biroda

lomnak ez az éjszaki végsarka oly polyglott.

A friz nyelvjárás mellett él a hochdeutsch, a

plattdeutsch, a dán ; és sokan vannak, a kik hol

landúl és angolúl is folyékonyan beszélnek . Ezzel
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a nyelvkeverékkel együtt megvan a pénzkeverék

is, porosz tallér, dán mark, hamburgi schilling

összevissza járja, s mily kellemes e részben az

eligazodás, itélje meg a nyájas olvasó abból, hogy

például három porosz garas annyi mint négy

hamburgi schilling s viszont 16 dán schillingnek

(vagyis egy dán marknak) öt hamburgi schilling

felel meg.

De tisztelt szerkesztő úr bizonyosan azt

kérdi , hogy mikor beszélek már magáról a

fürdőről, midőn fürdői levelet írok. Újra hala

dékot kell kérnem , mint a rossz adósnak, mert

mára ismét kifogytam mind a helyből, mind

az időből . De igérem , hogy legközelebbi leve

lem csakis a fürdőről fog szólani.

A tengeri fürdők .

Wyk, aug. 24.

A wyki fürdő alig ötven éves . Keletkezését

részvénytársulatnak, első sikeresebb gyarapodá

sát a dán kormánynak s különösen XIII. Keresz

tély királynak köszöni, a ki csak nem minden

nyarát itt töltötte s a városka éjszaki részét park

kal is díszesítette, mely a fürdővendégeknek séta

helyűl szolgál s ma is a «király kertje ) nevet

viseli . Ma-holnap egyébiránt, meglehet, elkeresz
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telik császár kertjének, mert Németországon a

mostani mámor, a mit csak lehet, királyiból csá

száriyá változtat.

Wyk a sziget délkeleti oldalának alsó részén ,

magas parton, közvetlenül a tenger mellett fek

szik, el nem választva tőle – mint a nyugati

partokon fekvő fürdőhelyek - sivár homokbucz

kák lánczolata által. S mégis van valami, a mi

Wyk házikóit a tengertől elválasztja ; s ez is

olyasmi, a mit más tengeri fürdőben nem találunk,

az , a mi Wyket, tengeri fürdő létére, oly szerfölött

nyájassá teszi : egy lombos hármas fasor. Így a

tengerparton mulatás akár hüvös, szeles időben ,

akár a déli hőségben egyaránt kellemes. Mily

kietlen ehhez képest a kopár ostendei töltés.

A scheveningeni fürdő, Hága mellett, méltán

büszkélkedik gyönyörű parkja közelségével , csak

hogy ez a közelség mégis egy negyedórai távol

ság, s a ki a tengert élvezi , nem lehet a kertben,

a ki meg a fák alatt sétál, annak nincs tengere.

Wykben mind a kettő együtt van .

Magok a fürdőhelyek a sziget alsó csúcsa

felé vannak berendezve, külön a nők, külön a

férfiak számára. A magas part megőrzi a vízbe

szállókat a fagylaló észak -nyugati szelektől, s a

fenék szinte észrevétlenül mélyedvén s nagyobb

hullámzást csak az enyhébb s ritkább dél-keleti

szelek idézvén elő, itt az ártól és dagálytól függet
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lenül akármikor lehet fürdeni. A fürdés rendes

ideje azonban délelőttre, reggeli 6 órától 1 -ig

van határozva, s ekkor mind a két fürdőhely

porondját négykerekű bódék lepik el, s mihelyt

valamelyikbe vendég lép, azonnal lovat fognak

eléje s az beviszi a bódét olyan mélységbe, a

minő - a víz állásához képest a fürdéshez

épen szükséges. A bódéból lépcsőn mehet le az

ember a tengerbe, s ha megfürdött s ki akar

szállani, egy piros lobogócskát húz fel, mire a

kocsis a lóval azonnal érte indúl s visszaviszi a

szárazra. Gyöngébb alkatúak számára , de leg.

inkább csak előkészítésűl a hideg fürdőhöz, a

gyógyházban meleg fürdők is mindenkor készen

állanak. Ezek egyébiránt ritkán kellenek , mert

itt a tenger hőmérséke magasabb , mint bármely

más északvidéki fürdőben .

Egyik nagy előnye még a főhrszigeti fürdőnek

a tenger tetemes sótartalma, minek egy részt az

az oka, hogy a körül fekvő szigetek közt, honnan

a hullámok ide áramlanak , sok mértföldnyi gáz

lók terülnek, hol a víz gyorsan melegszik, minél

fogva kipárolgása is igen gyors ; a másik ok pedig,

hogy a szomszédos szárazföldről sehonnan se tor

kollik ki folyó, mely édes vizével a tenger savát

csökkentené.

A mocsáros gázlók, melyekben a friz archi

pelagus oly gazdag, magától Föhr szigetétől sze

32GREGUSS ; A balladáról ,
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neve

rencsére távol esnek, úgy, hogy levegőjét meg

nem ronthatják, s itt nem ismerik a lázakat,

melyek a tenger laposai körül uralkodni szoktak.

A szigtiek ivó vize is jó, s a jó levegőhez és jó

vízhez járúl még a jó tej. A sziget marsch -jaiban ,

azaz mélyfekvésű kövér mezőin — ellentétben az

emeltebb, homokos talajjal, melynek geest a

kitünő birkákat és teheneket nevelnek , s

ha tejet akarsz inni, a tehenet elővezetik s az

utczán vagy akárhol megfejik s így közvetlen for

rásból szolgálnak az inni valóval.

Megvallom , nem igen szeretek valamit nyer

sen, úgy a mint a természet adja , s a friss tejnek

sem vagyok barátja ; többre becsülöm a feldolgo

zott anyagot, s a mennyiben ez a feldolgozott

anyag eleség, tehát a szakácsmesterség készítmé

nye, a wyki fürdő dicséretében meg kell állapod

nom : mert itt a német,még pedig az éjszak -német

konyha uralkodik nagy szegénységével s még

nagyobb ízetlenségével. Azaz, hogy van valami íze

mindennek, csak hogy nem az, a mi kellene, s az

embernek naponkint háromszor jut alkalma

meggyőződni az öreg Dumas szavairól, a ki úgy

jellemezte a német konyhát, hogy az édes ételt

savanyúra csinálja, a savanyút meg édesre.

Minthogy pedig a javalás hangjából immár a

rosszalás hangjába csaptam át, hadd fújjam még

ezt a hangot olyan tárgyra nézve , melynek föl
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adata épen a hangzás, t. i . a jó hangzás. Értem a

zenét. Zene nélkül fürdő szintúgy el nem lehet,

mint akár víz nélkül . Wykben is gondoskodtak

tehát zenéről, de milyenről! « Cseh zenekar» a neve

annak a nyolcz szál kis legénynek, kiknek fen

tartásához minden fürdőbeli vendég másfél tal

lérral tartozik járulni s kik azért kötelesek a

gyógyház előtt napjában háromszor muzsikálni, a

mit meg is tesznek olyan formán, mintha valaki

rossz prózában mondja el valamely remek költe

mény tartalmát; vagy bágyadtan utánozza az

erély mozdulatait, vagy szomorúan mutatja magát

jókedvűnek. Vasárnap és szerdán este a gyógy

házban « assembléek vannak, hol szintén a « cseh

zenekar » kötelessége déli tánczra perdíteni a

szökdelő művészet híveit. Még nem volt bátor

ságom ily assembléet meglátogatni , pedig csak öt

ezüst garas a belépti díj. A wyki bálok talán a leg.

olcsóbb elegans bálok az egész világon .

Wyk általában nem tartozik a drága fürdők

közé, a minek egyik főoka mindenesetre az, hogy

még nem emelkedett európai világfürdő rangjára,

hanem csak német fürdő. Külföldi vendég nagy

ritkaság e helyen ; a mióta Schleswig-Holstein

porosz hatalom alá került, dánok sem látogatják;

sőt a németek is, kik itt nyaralnak, szinte kizáró

lag éjszak -németek. A mi a költséget illeti, az

embernek Wykben, hogy szerény-tisztességesen

32*
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meg legyen, mindent összeszámítva , egy hónapra

60 tallér elég, tehát nem is száz forint. Igaz, hogy

a ki Budapestről érkezik, annak csak az ide uta

zás is kerül legalább ugyanannyiba; de a köze

lebb lakókra nézve, kivált a kik családosan, gyer

mekestűl akarnak fürdőzni, Föhr szigete valóságos

áldás. Kevés fürdő is lehet, hova oly sok gyerme

ket visznek, annál inkább, hogy Wyk többek közt

nagyon üdvösnek bizonyúl a mai kor leggyako

ribb gyermekbetegségében, a görvélyben . « Es ist

wunderschön für skrophulöse Kinder», mint itt

mondják : mert éjszaki Németországban «schön »

kivétel nélkül azt jelenti : « gut » . A mi — mellé

kesen megjegyezve -- szintén igazolja æsthetikai

meggyőződéseimnek azt a pontját, mely szerint a

jó meg szép fogalma, bizonyos körben, azonos.

A fentebbi szójárásban a szép meg épen a hasz .

nossal azon túl, a mi ajónak alsóbb árnyalata.

Wyk bájait a gyermekek sokasága egy fő báj

jal szaporítja. Reggeltől estig ott hemzsegnek a

parton, az óriási víztömeg közvetlen közelében,

részint kis ásóval túrva a homokat a mi az

osztendei part képének is egyik állandó rész

lete — részint pedig a huszonnégy óránkint két

szer kihányt csigákat, tengeri csillagokat s leg

különféle idomokká törött, iromba kövecseket

szedegetve . Itt is a végletek érintkeznek : a ször

nyű , az ártó elem az ártatlanság képviselőivel, a
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mi földünk kerekségén a legnagyobb, az oczeán

az emberiség aprajával, a kisdedekkel, a fenség a

kellemmel. S a mi legjobb, ez a mulatság telje

sen veszélytelen : a part oly szelid lejtőben bocsát

kozik a tengerbe, hogy csaknem vízirányosnak

látszik, a habok pedig rendszerint oly gyöngéden

locscsannak a parthoz, hogy a netalán vízbe csú

szott gyermeket el nem ragadhatják ; csak a kivé

telesen megjelenő keleti vagy délkeleti szél kavar

erősebb hullámokat, ezek azonban oly tiszteletet

képesek maguk iránt gerjeszteni, hogy zúgó és

porzó tekintélyök önként elriasztja tőlük a játszi

sereget, ha pedig valamely vakmerő mégis kezök

ügyébe tolakodnék, azt egyszerűen visszalöknék a

szárazra ; s még azonfelül az őrködés a gyermekek

fölött a legkényelmesebb, mert a sátrakból, melyek

a megáradt tenger határvonalát parthosszat sze

gélyezik, de az emeltebb sétányról, sőt a legtöbb

parti ház ablakaiból is a gyermekhad minden moz

galma szemmel tartható .

Íme, szerkesztő úr, a harmadik fürdői levél .

Ezzel, bátorkodom hinni, beváltottnak fogja tekin

teni azt a kissé elhamarkodva tett igéretemet,

hogy most, midőn a világ fürdik , én is fürdői köz

leményekkel ezolgálok a « Pesti Napló » közön

ségének , holott mint nem épen zsenge írónak

tudnom kellett, hogy effélék írására nincs tehet

ségem, s ha mégis belefogok, olvasóimat unalom
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nak, magamat pedig szemrehányásoknak teszem

ki. Az untatásért a felelősségnek legalább egy

részét mindenestre vállalja el szerkesztő úr, mint

a ki a dologban ingerlő Mephistophelesem volt ;

nekem pedig bocsássa meg azt a szíves olvasó

ama jó szándékom alapján , melynélfogva fürdői

levelezés ürügye alatt egy, hazánkban csaknem

teljesen ismeretlen, de bizonyára ismerni méltó

vidékkel, néppel és fürdőhelylyel kívántam őt,

legalább nagyjából megismertetni.

Főhri nevezetességek.

Szept. 5 -én.

Tisztelt szerkesztő úr !

Cen'est que le premier pas qui coute . Minek

utána némi küzdésel , megírtam önnek első leve

lemet, a negyedikhez már minden erőltetés nélkül

fogok. Harmadik levelemmel ugyan bevégeztem

volna, szándékom szerint, fürdői tudósításaimat ;

hanem azóta két kirándulást tettem, melyek tapasz

talatai , azt hiszem, nem érdektelenebbek annál, a

mit már megírtam , s igy a tárgyilagos igazság

megkívánja, hogy szintén följegyezzem . Azzal az

egygyel szerénytelenség nélkül kecsegtethetem

magamat, hogy a magyar ember szívesebben

fogja olvasni , mint a hogy olvasta legközelebb

a belgrádi és karlóczi tudósításokat, mert a miről
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én szólok, hazánkra nézve teljesen ártalmatlan,

sőt kissé hasznos is lehet, a mennyiben muzeu

munk kincseinek némi gyarapítására szolgálhat.

Föhr szigetén ugyanis számos magángyűjte

mény van ; itteni régiségek, különféle ritkaságok ,

állatok és kövületek gyűjeményei, a melyekből

akár csere, akár vétel útján a mi múzeumunk

számára is jó volna egyet-mást megszerezni.

S kitalálná-e nyájas olvasóm, kik e gyűjtemények

szerzői és tulajdonosai ? Visszavonult tengerészek,

egyszerű mesteremberek, vendéglősök, falusi taní

tók . A legnevezetesebb s legrendszeresebben ösz

szeállított gyűjtemény Kertelhein tanítóé Nieb

lumban, s ide volt irányozva egyik kirándulásom .

Nieblum -- ha általában regényesnek mond

hatunk oly vidéket, melynek hegye nincs —- regé

nyesen fekszik , vagy inkább regényesen van

építve. Nincsenek egyenes, se szakadatlan vonalú

utczái, az egyik ház künnebb, a másik beljebb

áll, az egyik párhuzamosan társaival, a másik

félrefordúlva, de csaknem mindenik egy sor lom

bos fa mögé bújtatva, mi az egész helységnek

bizonyos rejtelmes és otthonias színt ad . Azon

kívül itt őrizték meg az ősi építkezést a maga

eredetiségében . A friz ház földszíntes épület,

melynek homlokzatát emeletes ormós középtest

választja két felé. Mintegy kis torony két szárny

nyal. Ez ormós részen van a bejárás : többnyire
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keskeny és alacsony, tetejében félkörös ajtó, mely

födött tornáczba nyilik, honnan aztán szolgálnak

az ajtók a szobákba, konyhába, udvarba, valamint

a lépcső is az emeletre s padlásra. Figyelemre

méltó, hogy az ormós középrész nem áll az épü

let közepén s a homlokzat egyik oldala legalább

egy ablaknyival hosszabb a másiknál . Maga a

ház ajtaja sem szokott az ormós rész közepén

állani, tehát nem esik az orom csúcsa alá, hanem

kissé oldalt, olyformán, hogy egy ablakkal együtt

képezi a ház igazi közepét. Keskenyebb házak

csakis az ormos részből állanak s az ajtó ezeken

is oldalvást esik. A szobák falai fényes cserép

táblákkal vannak bélelve, rajtok bibliai történe

tet ábrázoló képek. A födél rendszerint nád vagy

homokfű, ritkán cserép. Wykben a villaszerű

épületek, kivált a fürdővendégek számára rendel

tek, nagy részben háttérbe szorították már az

eredeti friz modort, de a vörös tégla nyers színét

s az ormót többnyire megtartották .

A templomok is vörösek és kopasz dísztelensé

gökben leginkább hasonlítanak magtárakhoz ; tor

nyaik idoma olyan, mint a lakházak ormaié, csak

hogy természetesen magasabbra nyúlik. Főhr

szigetének három temploma van 20 község szá

mára : kettő a szabad mezőn áll, lehetőleg egyenlő

távolságban a hozzá tartozó községektől ; csak

egyik, a Szent-János temploma, áll bent egy köz
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ségben, illetőleg közvetlenül a község szélén,

nevezetesen Nieblum szélén ; de ennek birtoká

ban is osztozik Nieblum a szomszéd falvakkal.

A nieblumi templom legnagyobb, legszebb s

legérdekesebb a szigeten . Van egy keresztelő

medenczéje, melyet némelyek hajdani pogány

oltárnak szeretnének tartani, melynek azonban -

igaz, hogydurva - vésetei keresztyén eredetét bizo

nyítják.A szószék fafaragványai, János evangélista

természetinél nagyobb szobra, festve és szintén fá

ból, egy másfél lábnyi magas ülő Krisztus, szintén

festve és fából, csak régiségöknél fogva , meg azért

nevezetesek , hogy friz készítmények. János arcza ,

mint mondják, egyszersmind hű kinyomata a friz

jellegnek . A kis Krisztust, a közizlés javára , most

zár alatt tartják s helyét az oltáron egy gyönyörű

szobrocska foglalja el, carrarai márványból, Thor

waldsentől , szintén Krisztust ábrázoló. Az izlés

érdekében Szent- János eltávolítása is nagyon

óhajtandó volna. Érdekes még a nieblumi tem

különben művészileg értéktelen

oltárkép, melyet az 1634-iki borzasztó ár hajtott

oda, nem tudni honnan, nyugat felől, s mely most

a templomnak egyik oldalfalán van felfüggesztve.

Legérdekesebb azonban Nieblumban reánk

nézve – mert kedvező alkalmat nyújt a múzeu

munk gyarapítására – Kertelhein úr gyűjtemé.

nye. Vannak különféle szerszámai a bronz- és

lomban egy ,
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kőkorszakból, kivált az utóbbiból egy -két igen

csinos példány, melyeket itt részint közvetlenül a

földből ástak ki, részínt sírokban , az úgynevezett

hünengräberekben találtak. Vannak nagy szám

mal megkövesült tengeri állatkái. Vannak továbbá

- 8 tán leginkább ez igényelheti múzemunk

figyelmét szép madarai kitömve, az éjszaki

tenger szárnyas faunájának képviselői. Egy pom

pás tengeri sas és egy színre s nagyságra egyaránt

kitünő sirály különösen leköti a néző figyelmét.

Kertelhein úr szívesen érintkezésbe tenné magát

a nemzeti múzeummal, s a miből több példánya

yan, vagy a miből itt szerezhet többet, névszerint

madaraiból melyeknek kitömője ő maga

kész volna átengedni a múzeumnak akár cserébe,

akár pénzért. Jegyzékét majd közlön a múzeum

igazgatójával.

Másik kirándulásom tárgya, tisztelt szerkesztő,

egy úgynevezett vogelkoje volt. A vogelkoje any

nyi, mint madárfogó, még pedig ruczafogó. Ilyen

ruczafogó Főhr szigetén három van, mint a hány

templom. S valamint a templomok egyenkint több

község tulajdonai, úgy osztoznak a madárfogók

birtokában is többen, lévén azok részvénytársu

latok tulajdonai. És ha Nieblumot regényesnek

mondjuk, a regényesség jelzője még inkább meg

illeti é vadásztelepeket ; oly árnyas, honos, oly

merengésre csábító rejtekek, az ember el sem
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akarja hinni, hogy nyár utóján s ősz elején töme

ges gyilkolások szinhelyei. Pedig úgy van : sze

gény légi vándoroknak, midőn itt pihenni meg

szállanak , az ármányos emberi elme mindennap

egy egy Bertalan - éjt rendez . A vogelkoje főhelyét

egy édesvízű medencze, jókora mesterséges tócska

képezi, súrűen , tömötten beszegve lombos fákkal

s tűkrén csábítólag megszelidített kacsák úszkál.

nak . E medenczéből mind a négy világtáj felé

csatornák vezetnek , partjaik szintén lombbal

benőve, az a csatorna pedig , a melynek irányában

épen a szél is leng, falni valóval van beszórva.

Mily hivogató enyhely a seregesen utazó s a ten

gerek felett röptükben eltikkadt ruczáknak ! Le is

ereszkednek nagy óvatosan társaik mellé, s csak

hamar az étkes csatornába bocsátkoznak : ekkor

a csatorna torkolatában, a tó felől, egyszerre

kibukkan a fegyvertelen vadász, ki addig a lomb

alatt lappangott. A ruczák fölreppenének : csak

hogy a csatorna felülről be van hálózva. Vissza

úszhatnának a medenczébe, s ekkor semmi bajuk

sem lenne, megmenekülnének, mert az ember, ki

őket megriasztva eléjök áll, egészen fegyvertelen

s egyedül is van ; a szelid ruczák az ember láttára

csakugyan vissza is úsznak a medenczébe, mert

hiszen ott és attól az embertől kapnak enni ; a

vad ruczák ellenben csak minél távolabb húzód

nak az ijesztő jelenségtől, azaz mind beljebb
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haladnak a csatornába ; e csatorna pedig, háló

jával együtt, mindinkább keskenyedik, míg végre

oly szűk hálóban végződik, melyben a szegény

állatokat puszta kézzel összefogdossák smegöldö

sik, százával , néha ezrivel . A megölt vadat nagy

mennyiségben szállítják mindenfelé, s az e szige

teknek egyik legnevezetesb áruczikke. Két fajta

rucza van ; a kisebbik, a kriekente, a becsesebb.

Most pedig fogadja tisztelt szerkesztő úr immár

honvágyban szenvedő honfitársának határozott

biztosítását, hogy ez már igazán utolsó fürdői

levele.



Előszó Petőfi nagy kiadásához.

1874.

Az Athenæum -társulat 1868-ban, idősb Emich

Gusztáv úr irodalmi vállalatait átvevén, PETŐFI

SÁNDOR költeményeinek tulajdonosa lett, s a

jobbra fordult hazai ügyek nem gátolták többé,

hogy a szerző számos, addig kéziratban lappan

gott, vagy csak megcsonkítva, illetőleg változtatva

kinyomathatott verseit szintén napfényre hozza ;

elhatározta tehát mind összegyűjtve lehető teljes

kiadásban közre bocsátani . De lehető díszesben

is, a költői szöveghez művészi rajzokat csatolva .

E végből java festészeteinket kellett megnyernie

s a képek számával sem fukarkodhatott : olyan

két körülmény, mely míg egyfelől a könyv becsét

emelendő volt, másfelől megjelenését késleltette.

Ime, több évi fáradozás után, bemutathatjuk a

kész munkát, s a ki művészi viszonyainkat vala

mennyire ismeri, az időt bizony nem fogja sokalni,

kivált ha számba veszi a nyújtott rajzok mennyi

ségét, változatosságát és jelességét.
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Dísze tekintetében tehát reméljük, hogy ki

adásunkkal meg lesz elégedve a közönség ; a mi

azonban teljességét illeti, erre nézve ki kell

jelentenem , hogy, bár ez a kiadás teljesebb vala

mennyi eddiginél, de a szerző minden költemé

nyét, minden sorát, minden szavát még sem

foglalja magában, a mennyiben nekem, ki az

Athenæum megbizásából a gyűjtemény szerkesz

tését elvállaltam, kötelességem volt egyet-mást

kihagyni abból az anyagból is , mely hiteles szö

vegben rendelkezésemre állott.

Érzem a felelősség súlyát,mely a mellőzött

részletekért a nyilvánosság előtt rám nehezedik,

szükséges tehát, hogy eljárásomról számot adjak.

Nem akarom ezúttal ismételni a mit má

alkalommal a sajtó -törvényekről általában mon

dottam , és csak röviden érintem, hogy meggyő

ződésem szerint a sajtótörvényeknek mulhatatlan

következései, a sajtópörök, a közerkölcs és sza

badság ügyének inkább ártanak mint használnak ,

8 helyesebbnek látnám, ha a sajtó által elkövet

hető törvénytelenségek megtorlásáról nem külön

úgynevezett sajtótörvény, hanem a közös bün.

tető törvény intézkednék, oly módon, hogy a

1 A szabadságról. Az egyetemi olvasó körben tar

tott előadás. 1874. (A sajtótörvényeket illető észrevételek

füzet 23. és 24. án találhatók ). L. fönt 383–386. 1 .
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rágalom , becsületsértés, ámítás , csalás, lázítás

vagy bármi csábítás súlyosabban lenne betu

dandó mihelyt sajtó útján történik, holott a

sajtótörvények a tisztesség bizonyos ál fényével

vonnak be minden vétséget vagy gonosztettet,

mely nyomtatva lép a világ elé, s a mi különben

gyalázatos volna, általok mintegy megtisztul a

gyalázattól. Nem csak a jó ügynek, a rossznak is

akadnak martyrjai, a martyrság pedig a rossz

ügyet könnyen népszerűvé teszi . A szó, melyet

DEÁK FERENCZ tavaly az ultramontánokra alkal

mazott, hogy valamely ügynek martyrokat sze

rezni veszedelmes, nagyon ráillik a sajtószabad

sággal visszaélőkre is : a martyrság itt is nép

szerűvé tette a rossz ügyet , 8 a sajtóvétségek

ellen eljáró hatóságok gyűlöletesekké, az elma

rasztaltak ártatlanul szenvedőkké lesznek. Nem

kellene türnünk, hogy a becstelenség a becsület

álarcza mögé bujjék , se részben is Angolországot

kellene követnünk , melyre annyiszor hivatkozunk

s melynek nincsen sajtótörvénye, de sajtója leg

szabadabb s egyszersmind legtisztességesebb.

Saját intézményeink alapjára állva, nézetem

az, hogy a mennyiben 1848- dik évi sajtótörvé

nyünk jogszerűen fenálló bármi testületek nyil

vános tényeinek hű közlését megengedi s ilyen

közlemények tartalmát minden keresettől men

tesnek nyilvánítja, ez a mentesség következetesen
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ki lenne terjesztendő a történeti adatokra a leg

tágabb értelemben, úgy hogy ehhez képest elhúnyt

írók összegyűjtött munkái szintén történeti ada

tokúl volnának tekintendők . Hogy irodalomtörté

neti adatok, az nem kétes ; hogy pedig az iro

dalomtörténet is része az egyetemes történetnek ,

szintén tagadhatatlan. A mentesség lényeges meg

kivántatósága, úgy hiszem, az , hogy a történet ,

melyre valamely adat vonatkozik, némileg be

legyen fejezve, inkább a multhoz mint a jelenhez

tartozzék, ezt a biztosítékot pedig, irodalmi téren,

megadná az a kettős kellék, hogy a mentes mun

kák először csak gyűjteményes munkák, másod

szor csak elhunyt szerző munkái lehetnének.

Ezzel korán sem akarok a lángésznek valami

kiváltságos helyzetet igényelni a törvénynyel

szemközt , annál kevésbbé , mert ellenkezőleg

épen a lángésztől kivánhatunk méltán többet

mint más ember fiától, s egy azon hiba esetében

a műveltebbet és tehetségesebbet bizonyára hibá

sabbnak fogjuk itélni mint a szegényebb lelkűt ;

nem vitatom tehát a lángész kivételes jogát a

nemzet irányában . Azaz : a nemzet jogosan köve

telheti , hogy írója műveit teljesen bírja, kivált

midőn valamely írót kedvenczévé avatott.

Igen valószínü, hogy ha az írók magok telje

sítenék azt a munkát melyet utódaik végeznek ,

ha t. i, ők magok intéznék összes műveik gyűjté
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sét, ön hiröknek helyesen vagy helytelenül föl

fogott érdekében sok midenfélét kihagynának, a

mit a későbbi nemzedék tán legmohóbban bevesz ;

és csakugyan rendes dolog, hogy midőn valaki

maga szedi egybe kiadandó műveit, ezt kisebb

nagyobb válogatással szokta megtenni. Példa rá

Petőfi is, ki 1847 -ben közre bocsátott « összes »

költeményeiből nem csak ismeretlen zsengéit re

kesztette ki, hanem számos olyan versét is, mely

előbb saját akaratából, nyomtatásban megjelent

volt. De ha már nem él a költő, és költeményei

ből teljes kiadást rendeznek, nincs többé helye

a válogatásnak , az írót mindenestül kell átadni

az utókornak , az utókor élvezetének, tanulmá

nyának, birálatának.

Mindenestül, tehát kihagyás, legalább önké

nyes kihagyás nélkül . S a jelen gyűjteményben

mégis vannak önkényes hézágok : épen azok

melyekért igazolnom kell magamat.

Két rendbeliek a hézagok , a mennyiben ré

szint az ízlés, részint a törvény parancsolta.

Midőn ízlést mondok, nem a magam külön

ízlését értem , mert ez több törlésre csábíthatott

volna ; értem a művelt embereknek azt a közös

ízlését mely nyomtatva sem nézheti a mit egy

vagy más okból kiejteni átall , azt az ízlését mely

még egy Goethéből sem veszen föl mindent. Hogy

nem vezettek e téren a beteges ál szemérem te

GREGUSS : 4 balladáról.
33
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kintetei, bizonyíthatom azzal, hogy a közel száz

íves kötetben az ízlés szempontjából csakis két

szó kihagyására szántam magamat, úgy mint az

« Élet vagy halál» czímű költemény 6 -dik szakasza

vég sorában, s a « Mit nem beszél az a német »

kezdetű 4 -dik szakasza első sorában . Ha e nem

leges tény elégtelennek látszanék , bizonyságul

hívhatom még többek között azt az igenleges

tényt, hogy a hírhedt « Legendát, egészen átvet

tem , még pedig élesebb, petőfiesebb változatában.

Számosabb kihagyást engedtem magamnak a

törvény nevében .

Való ugyan , hogy külön sajtótörvények hoza

tala, meggyőződésem szerint, miként feljebb érin

tettem, mind a czélszerűség, mind az igazság

tekintetéből hibás intézkedés ; való továbbá,

hogy e hibás intézkedések között kivált az 1848 :

XVIII. czikkelyt igen-igen tökéletlennek tartom ;

a törvénynek azonban , míg fönáll, irányzónak

kell lenni arra nézve is a ki nem helyesli . Többet

mondok : még arról is meg voltam, és meg va

gyok győződve, hogy bár e kiadásba fölvennék

mindent a mi sajtótörvényünkbe ütközik, kere

setet már most aligha indítanának ellenem , vagy

ha igen, a költő népszerűségénél fogva Magyar

országon bajos volna olyan esküdtszéket össze

állítani mely rám Petőfiért a vétkest kimondaná ;

ha pedig ez mégis megtörténnék, a következése
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az lenne, hogy a megtévedt érzelmű soka

ság a martír pálmaágát nyomná kezembe. De

vajon szabad volt -e a törvénytelenséget, tudva,

elkövetnem ? csak mivel meg voltam győződve ,

hogy büntetlen marad, vagy épen jutalomban ré .

szesül a mennyiben a mintegy hazáért szenvedés

olcsó dicsőségét jövedelmezi. Ha gyávaság meg

nem tenni, a mit jónak látunk, midőn koczkáz

tatunk mellette valamit, bizonyára kétszeres gyá

vaság a kedvező helyzettel visszaélni, midőn

semmit sem koczkáztatunk.

Íme az okok, miért hódoltam a törvénynek,

jóllehet bántatlanul, illetőleg a könnyű marty

romság kilátásával, ellene szegülhettem volna .

Hódoltam a törvény ama pontjainak melyek a

magyar király és családja megsértését tiltják.

Hozzá teszem , hogy a mit ez alapon, a gyűjte

ményből kihagytam , politikai rövidlátásunk, fe

gyelmezetlen szellemünk és zilált viszonyaink

közepett tanácsosabbnak láttam volna kihagyni

még az esetben is ha a törvény rá nem kötelez,

nem vélvén a különben is szétbomlásra hajlandó

elemeket bontó elemekkel szaporítandóknak, s

már ennélfogva is tartózkodván oly érzelmek

terjesztésétől melyek a magyar nemzet ragasz

kodását a magyar királyhoz csökkenthetik.

Valan ,int egyébiránt ízlés dolgában, úgy a

politika terén is őrizkedtem a pruderiától , és túl

33*
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ságos félénkséggel remélem senki sem fog vá

dolni , a ki például számba veszi, hogy az

« Apostolt ) egészen és változatlanul közöltem,

bár e költemény a királygyilkosság apotheosisa.

Csakhogy nem sikerült apotheosisa, mert egyes

rajzai bármi kitünők, erkölcsi képtelenség dicsői

tése nem sikerülhet. Azonfelül az elbeszélt eset

régi, s a mi viszonyainkhoz semmi köze.

Hogy politikai szempontból általában mily

mérséklettel jártam el kihagyó munkámban,

arról hadd tanuskodjanak a következő adatok.

Végkép mellőztem összesen hét darabot, neveze

tesen : « A királyok ellen » , « A királyokhoz », «Ké

szülj, hazám » , « A király s a hóhér » , « Ausztria » ,

« Itt a nyilam » és « Akaszszátok föl » czíműeket.

Egyes részleteket kilenczben nyomtam el, úgy

mint : a « Vérmező » czíműben a 9. és 10 -dik sza

kaszt ; az « Élet vagy halál» czíműben a 4 -dik sza

kasz 1-8ő sorát felében s 2-dik sorát egészen ;

az « 1848 » czíműben a 4.dik szakasz 4-dik sorát

felében ; a « Kont és társai » czíműben az utolsó

két szakaszt ; az « Erdélyi hadsereg » czíműben

az utolsó előtt valót ; a ' « Péter bátya » czíműben

a 2- dik szakasz 3 -dik sorát s a 3-dik szakaszt ;

a « Honvéd » czíműben a 3-dik szakasz 1 -ső sorá

ban egy szót s az 5-dik szakasz végső két sorát ;

a « Föl a szent háborúra » czíműben a 4-dik sza

kusz 2 -dik felét s az 5 -dik szakaszt; a « Jött
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a halál » czíműben az 1 -ső szakasz 3. és 4-dik

sorát.

Fölösleges megjegyeznem , hogy mert az el

sorolt helyek a jelen gyűjteményből kimaradtak ,

még azért sé megsemmisítve nincsenek, se nem

hozzáférhetetlenek. Az irodalom buvárai használ

hatják a hiteles kéziratokat melyeken e kiadás

alapszik, mert az Athenæum azokat a Nemzeti

Múzeum birtokába bocsájtja, s úgy tudom a költő

testvéröcscse, Petőfi István úr, a maga nagy kéz

irattömegét szintén oda szánta .

Fölösleges azt is megjegyeznem , de talán

még sem fölösleges, hogy a szöveget sehol meg

nem változtattam : a mi közölhetetlennek mutat

kozott, egészen kihagytam , de nem módosítgat

tam ; holott az ötvenes és hatvanas években

megjelent Petőfik nem csak hézagosak, hanem

bennök számos hely meg is van hamisítva, a

különben lelkiismeretes javító , Kecskeméthy

Csapó Dániel által. Nem igazolható eljárás, de

az akkori sajtóviszonyok között menthető .

A megjelölt elhagyások kivételével a gyűjte

mény teljesnek mondható a mennyiben igyekez.

tem fölvenni bele minden verset a mi csak PETŐFI

után fönmaradt. Az olvasó meg fogja benne ta

lálni a mi a GYULA Pál kiadta Petőfi Sándor

vegyes művei-ben található , meg a mi az eddigi

1 Három kötet, 1862.



518 ELŐszó PETŐFI NAGY KIADÁSÁHOZ .

gyűjteményekben , akár a költő saját akarata foly

tán, akár kényszerűségből, hiányzott, meg a mi

szerte kallódott vagy a mit a család tagjai rejte

gettek, fog tehát benne találni sokat a mi most

először jut nyilvánosságra. S itt a helye köszöne

tet mondanom a buzgóknak, kik , magán úton

vagy hírlapi fölszólalással, e kiadás gyarapításá

hoz hozzájárultak, egy -egy elfeledett költeményre

rámutatva, egyet-egyet saját birtokukból áten

gedve .

Hogy egy és más, akaratlanul, még így is ki

maradhatott, minden emberi munka tökéletlen

voltánál fogva meg kell engednem : a netáni hi

ányok földerítése s betöltése a további kritika

tiszte lesz . Ugyan az ő tiszte lesz , megigazítani

azt is, ha valamely költemény nem a maga esz

tendejébe volna sorozva. Hogy a költemények

sora, az illető év keretén belül, nincs mindenütt

úgy megtartva mint a költő rendezte vagy a mű

vek kelte kivánná, szíveskedjék a kegyes olvasó

a nyomdai kiállítás tekinteteinek betudni : néha

egy -egy rajz elkészülése oly sokáig húzódott,

hogy kisebb bajnak látszott a megfelelő költe

ményt hátrább tenni mint az egész munkát

hónapokig feltartóztatni; általában pedig a köl

temények helyét a rajzoknak , de magoknak a

költeményeknek is körvonala és terjedelme je

lölte ki : kétszeresen döntő szempont oly ki
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adásnál, mely díszre, azonban egyúttal tömött

ségre törekszik.

Egyébiránt a gyűjtemény elrendezésében a

szerző szándokának hódoltam , ki verseit kiseb

bekre és nagyobbakra (elbeszélőkre ) osztotta, e

két kereten belül pedig az idő sorát követte volt ;

ehhez a két fő osztályhoz, ez első teljes kiadás

ban, a dolog természete szerint még egy harma

diknak kellett járulni mint toldaléknak, mely a

szerző által föl nem vett darabokat foglalja ma

gában.

Szigorúan ide kellett volna sorozni a . Hely

ség kalapácsát » is, mert PETŐFI ezt is kihagyta

volt 1847-dik évi gyűjteményéből; minthogy

azonban kihagyás nem az ő akarata, ha

nem egyik kiadójával kötött alkúja folytán tör

tént , inkább hittem a szerző szándokát megköze

líteni az által ha a művet a nagyobb költemények

közé iktatom megillető helyére.

Csak PETŐFI-t akarván adni, a költeményeket

magyarázatokkal nem tarkáztam, bár néha föl

világosításra szorulnak ; a mi jegyzet van egyik

másik költeményhez csatolva , magától a költőtől

származik .

A ki magyarázó adatokat kiván PETŐFI- ről s

jellemét s költészetét igazi világában óhajtja

látni , azt még ma sem utasíthatni máshova

mint GYULAI PÁL ezelőtt húsz évvel megjelent
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kitünő értekezéséhez ? s ezen értekezését kiegé

szítő két biráló ismertetéséhez. A kik ezenkívül

írtak róla, részint keveset nyujtanak, mint SZE

BERÉNYI LAJOS, részint meg nem bízhatót, mint

ZILAHY KÁROLY.4 S még kétesebb hitelűek az

időnkint itt-amott fölmerült homályos emlékezé

sek s regényes adomák, melyek nem hogy föl

ismerhetőbbé tennék a költő képét, nagyobbára

eltorzítják. Zavaros források vizét előbb a lelki

ismeretes birálat szűrőjén kell átszivárogtatni,

hogy hasznos italul szolgálhasson a közönségnek.

1

RENCZ

Petőfi Sándor és lyrai költészetünk. ( TOLDY FE

Új Magyar Muzeumában, 1854, I , 24. , 97. 1. ) .

2 SZEBERÉNYI LAJos könyve birálata : Néhány év

Petőfi életéből. ( Szépirodalmi Figyelő, 1862, II, 4, 20,

36. l . ) . ZILAHY KÁROLY könyve birálata : Petőfi élet.

rajza. ( Budapesti Szemle, 1866, V, 465. lap) .

Néhány év Petőfi életéből. 1861 .

Petőfi Sándor életrajza. 1864.

3

4



Válasz a kiadás megtámadóinak.

1874.

Miután baloldali lapokban, többek közt a

Hon -ban és Ellenőr -ben PETŐFI költeményeinek

általam szerkesztett gyűjteményét - igaz, hogy

félig -meddig látatlanba, mert csak az előszó alap

ján megtámadták : én is szükségesnek látom

ez ügyben felszólalni. Nem annyira eljárásom

igazolása végett: mert az elfogulatlan előtt, ha

előszómat olvasta, nem gondolom, hogy igazol

nom kellene magamat; megtámadóim előtt pedig,

s a kik tán utánok indulnak, általában minden

igazolás lehetetlen . Leginkább azért szólalok föl,

hogy tiltakozzam a gyanúsítások özöne ellen,

melylyel a kritika színe alatt elárasztanak.

Mi volna a fennforgó esetben az igaz kritika

föladata ? Megvizsgálni: vajjon helyes elvek szerint

állítottam - e össze a gyűjteményt, híven közöltem-e

a szöveget, nem hagytam -e ki valamit, a mit föl kel

lett volna venni, s viszont nem vettem - e föl vala

mit a mi helyesebben elmaradhatott volna. Igaz ,
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hogy az ilyen vizsgálat némi fáradsággal és do

loggal jár, nagyobb tájékozottságot, több előké.

születet és időt kiván, mint a mennyivel a hírlap

napi munkása rendelkezni szokott. Ebből, a logika

szabályai szerint az következnék, hogy a föladat

megoldására csak olyan vállalkozzék a ki meg

tudja s meg is akarja oldani. De az élet kineveti

a logikát, különösen nálunk, s a mi hírlapíróink

nagy része, természetesen ép a legnagyobb sza

vúak – híven az ősi hagyományhoz, hogy a

magyar táblabíró mindenhez ért - készek hozzá

szólni akármihez, még pedig minél fentebb han

gon , hogy a laikusoknál tiszteletet gerjeszszenek.

Mint ama híres nemzeti csöndes kártyaverseny

ben : a kinek semmije sincs és csak ijesztésre

játszik. Azon egy ember egyenlő biztossággal ír

a műtárlatról és a bibliai oktatásról a népiskolá

ban, történeti tanulmányokról és iparmúzeumok

rendezéséről , a középtanodai törvényjavaslatról

és a physiologia legújabb vívmányairól, bármi

féle akadémiai fölolvasásokról és a censusról,

műfordításokról és a bölcsészet fejlődéséről, a

magyar bankról és a legújabb operáról, itt koszo

rút nyújtva, ott pálczát törve, itt kezet csókolva,

ott fogát vicsorítva.

A felületes kritika nem lehetvén tárgyilagos,

az egyéni rokon- vagy ellenszenv csalóka lidércz

fénye mellett csakhamar személyessé fajul. Jaj
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neked ha nincs szerencséd ez urak tetszéséhez,

Pedig könnyű ám az ő grácziájokból kiesni. Rend

szerint elég ha akadémikus vagy ; a Kisfaludy

tagság súlyosító körülmény. Ök jobban meg tud

ják itélni, ki való valamely tudós testületbe, mint

az illető testület maga. Baj, ha nem úszol a tö

meggel, melynek ők tömjénezői, vagy ha nem

hódolsz a divatnak, mely ma például azt kivánja ,

hogy materialista légy. Baj az is, ha hivatalod

van, nekik pedig nincs . Még nagyobb baj, ha vé

letlenül a te szavadra többen hallgatnak mint az

övékre. Legnagyobb baj, ha valamikor bármi

szerény észrevételt koczkáztattál ellenök. Ekkor

menthetetlenül elvesztél ha csak nem félnek

valamitől vagy nem remélnek valamit általad .

Ez utóbbi esetben egyébiránt csak fegyverszü

netre számíthatsz : mihelyt megnyerték a mit

reméltek, vagy elhárult a baj a melytől tartottak,

vagy ha megtudják, hogy nincs mit remélniök :

az ellenségeskedés új erővel kitör. S jegyezd

meg, hogy a csapásokat rend szerint a haza dicső

nevében mérik árva fejedre, mint a hogy a kö

zépkorban az eretnekeket az isten dicsőségére

égették meg. Innen magyarázható többek közt,

hogy nálunk semmit sem oly könnyű kivívni,

mint a hazaáruló czímet. Szegény Nagy Pál,

SZÉCHENYI-hez intézett levelében , azt a kompli

kált motivumot, melyből az efféle felebbezhetet
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len halálitéletek fakadnak, magyar irigységnek

nevezte el, s fájdalom , ez napjainkban már egész

hirlapírói iskola alapjául szolgál .

Hogy, hogy nem, én is eljátszottam a csal

hatatlan uraságok jó indulatát, miért is a jelen

esetben , szerkesztői eljárásom megvizsgálása he

lyett, egyszerűen kijelentik, hogy az elvállalt

munka teljesítésére egyáltalán alkalmatlan vá

gyok. S mivel bizonyítják ezt ? Mindössze azzal,

hogy 27 évvel ezelőtt írtam egy czikket, mely a

költő lenéző modorának torzképe akart lenni,

melyről azonban ők azt hirdetik, hogy költemé

nyeinek birálata. S hozzá teszik , hogy a czikk

rossz , a mihez már én is teljesen hozzá

járulok.

Tehát egy rossz czikk alkalmatlanná teszi az

embert valamely író munkáinak összeszedésére,

még egy negyed század lefolyása után is !

No de az ő logikájok szerint rosszakarat lap

pang bennem PETŐFI iránt, mert akkor oly éret

len czikket írtam . Rosszakaró biráimat hiába:

kérném, hogy rám ne diktálják a rosszakaratot,

melyről nekem legparányibb tudomásom sincs ;;

tegyük hát föl, mintha ez az octroyált rosszakarat

csakugyan meg volna bennem : kérdés immár,

hogyan árthatok vele PETŐFI-nek, midőn verseit

sajtó alá rendezem ? Úgy hiszem itt három eset

lehető :
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1. az eredeti szöveg megrontása, illetőleg

hamis szöveg becsempészése ;

2. jelesebb versek elnyomása ;

3. gyöngébb versek kikutatása és közlése .

Az első eset elő nem fordul. Sot ellenkezőleg

a meghamisított szöveget mindenütt visszaállí

tottam eredeti formájába. De képzelhetni-e, hogy

a kinek csak egy szikrányi belátása van , mero

rosszakaratból, a szöveg elrontása által saját írói

nevét tönkre tegye ? Hiszen a turpisság egyszeri

ben napfényre jönne. A mi PETŐFI-től még nem

forog köz kézen, számos barátjai és rokonai ke

gyelettel őrzik , különösen testvéröcscsénél, Petőfi

István úrnál, minden műve hitelesen megvan ;

és kétségtelen, hogy ha mások nem , bi

zonyosan felszólalna minden szöveghamisítás

ellen .

A második eset szintén nem fordul elő ; elő

sem fordulhat, csak az imént felhozott okból sem.

Az elnyomott versekkel rögtön rápirítanának a

szerkesztőre . Tévedésből is aligha maradt ki va

lami, mert Petőfi István úr szíves volt a micsak

hiányzott kiegészíteni . A mit pedig az elő

szóban kifejtett okoknál fogva kötelessége
m

nek tartottam mellőzni, azzal ugyanott darabon

kint beszámoltam , de ez nem is a jelesebbje.

A harmadik eset, igaz, fenforog, még pedig

azért, mert az Athenæum -társulat, a nemzeti
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közkivánathoz képest, lehető teljes gyűjteményt

akart adni. De a zsengék, s általában azok a

versek, melyeket a költő maga nem szánt versei

gyűjteményébe, a többitől elkülönítve , csak tol

dalékban foglalnak helyet.

S ezen művek fölvételeért nem is vádolnak .

A fő vád, sőt mondhatom az egyetlen vád --

mert azzal a 27 esztendős zsengémmel csak azt

akarják elhitetni, hogy nincs képességem a szer

kesztéshez az egyetlen vád az általam kiha

gyottakra vonatkozik, s azt mondják, ezeket is

föl kellett volna vennem. Mondják, de be nem

bizonyítják. Be nem bizonyítják t. i. hogy a mit

kihagytam , azt 1848-diki sajtótörvényünk meg

sértése nélkül fölvehettem volna. Minthogy ezt

elmulasztják, okszerűen föl kell rólok tennem,

hogy a kihagyottakat ők is a törvénybe ütközők

nek tartják. Mivel vádolnak tehát ? Azzal , hogy

a törvénynek engedelmeskedtem. És mit kiván

nak ? Azt, hogy ne engedelmeskedjem neki. Pe

dig 48 - diki törvényről van szó !

Törvénytisztelő országban hírlapíró ilyesmit

ki nem mondana ; s hogy nálunk kimondják,

az erkölcsi közérzület mély aléltságának a jele .

A sajtótörvényt magam sem szeretem, a mint

az előszóban el is mondtam , s azzal kecsegtetem

magamat, hogy e részbeli fejtegetéseimet a komoly

kritika figyelmére fogja méltatni; míg azonban
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valamely törvény fennáll, jóravaló ember előtt

nem lehet nyilt kérdés, megtartsa -e vagy ne.

Az előszóban abbeli hitemet is nyilvánítottam

hogy magyarországi esküdtszék a teljes Petőfi ki

adójára sem igen mondaná ki a vétkest, sőt ke

resetet is aligha indítanának ellene ; s igazolja

nézetemet épen az a körülmény hogy a Vasár

napi Ujság azóta minden utóbaj nélkül közölte

a VÉRMEZŐ teljes szövegét s ismét jellemző az

én megtámadóim erkölcsi felfogására , hogy ők

ama kinyilatkoztatásom alapján – mintha épen

kapóra jönne nekik --- diadalmas unisonoval föl

kiáltanak : Nem félt az elitéléstől és még sem

adta ki azt a néhány verset ! Azaz : és még sem

szegte meg a törvényt. Valóban, szégyenítő vád,

hanem úgy hiszem csak a vádolókra nézve.

Vádlóim egyetlen mentsége az lehet, hogy a

kihagyott darabokat nem ismerik, tehát voltakép

nem tudják mit cselekszenek . S midőn oly heve

sen sürgetik PETŐFI némely politikai versét, bizo

nyos tekintetben igaztalanokká is lesznek iránta,

meg nem tisztelik őt eléggé, noha bálványozzák,

mert a közönség figyelmét mintegy kizárólag

azokra a darabokra fordítják, melyek a költőnek

gyengébb művei, s háttérbe szorítják épen azo

kat a hangulatteljes tájképeket, azokat a kedélyes

és meleg, játszi és elmés, önfeledten bájos és

gazdag sorokat, melyekben a költő egész ereje és
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gyöngédsége kitárul. Körülbelül azt a káros szol

gálatot teszik a PETŐFI-cultusnak , melyet hamar

kodó fordítóink és szógyártóink a magyar nyelv

ügyének, kik az új roszat fölkapatják, a régi jót

pedig elfeledtetik .

Nem kutatva tovább a ténynek okait, magát

a tényt kell sajnosan constatálnom : hogy meg

támadóim ki nem mutatták, hogy a mellőzött da

rabok nem ütköznek a törvénybe, holott épen

ennek kimutatásával teljesítették volna kritikai

tisztöket, ezzel tettek volna leghasznosabb szolgá

latot mind a szerkesztőnek, mind a közönségnek .

Összes szerkesztői munkámban a legnehezebb

volt megitélnem , hogy bizonyos szók, sorok vagy

egész versek fölvétele törvényesen igazolható -e

vagy nem. Csalhatatlannak nem tartván maga

mat, gyakran tanácskoztam író és nem író bará

timmal, baloldaliakkal is, és az eredmény mellé

kesen megjegyezve többnyire az volt, hogy többet

mertem fölvenni, mint azok javallottak. Kétség

esetén, az előszóból érthetni, úgy igyekeztem a

helyes határvonalat eltalálni, hogy erre a kér

désre kerestem választ : sérti-e a vers a magyar

királyt vagy nem ?

Hogy miért választottam magamnak ezt a

zsinórmértéket, s hogy miért hinném a sérelme

seknek itélt helyeket még az esetben is mellőzni,

ha a törvény nem kivánná ; előszavamban szintén
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okát adtam , csak érintőleg ugyan , de okos ember

számára, gondolom , mégis elég világosan ; mint

hogy azonban vádlóim ezt a nyilatkozatomat sem

voltak képesek megérteni, sőt az Ellenőr czikke

zője a többi vádat ez alkalommal még a loyalitás

vádjával is megtoldja, még pedig, ismét jellemző

leg , csupa loyáliskodó szemforgatások között : az

előszóban csak röviden érintett eszmét itt néhány

sorral bővebben kifejezem .

Író, szerkesztő, kiadó , mielőtt író , szerkesztő

kiadó lenne, tartozik honfi lenni ; a honfi tarto

zik nemzete fönmaradását politikai hitágazata

első és főtételének vallani; én pedig , mint ma

gyar honfi, a magyar faj állami fönmaradását el

válhatatlan kapcsolatban látom a szent István

koronáját bíró fejedeluni házzal, s a ki ezt a kap

csolatot lazítja, tudva vagy nem tudva, egy

szersmind a magyar faj vesztére dolgozik . Az

autonom törényhatóságokra, autonom vallásfele

kezetekre és autonom nemzetiségekre oszlott or

szágnak, hogy a magyar faj hegemoniája fenn

maradhasson, erős, összetartó központra van

szüksége. Se a magyar parlament, se a magyar

kormány fájdalom még nem lett elég erős köz

ponttá ; de igen is van egy kis összetartó hatalom :

a magyar korona törvényes birtokosa, kinek va

rázsa és vonzása még az ellenséges és centrifugál

elemekre is hihat. Ehhez képest a magyar nem

GREGUNS : A balladáról.
34
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zeti politika programmja nézetem szerint nem

lehet egyéb, mint erősíteni a centripetál irányt

és gyöngíteni a centrifugált. Ez az oka, hogy

most, fegyelmezetlen szellemünk és zilált viszo

nyaink zűrzavarában, midőn a törvény keze még

az állami egység nyilt megtámadóit sem éri el,

saját rövidlátásunk pedig nem veszi észre a ve

szélyt épen ott a hol van, s ennélfogva egyfelől

a decentralisatio, illetőleg decompositio munká

ját sietteti, míg másfelől nemzeti consolidálásunk

nak útját állja : ez az oka, mondom, hogy ilyen

körülmények között kétszeresen kerülendőnek

tartok mindent a mi akár a korona bizalmát a

nemzet iránt, akár a nemzet ragaszkodását a ko

ronához csökkentheti.

Ellenfeleim , bár nem valószínű, azt mond

hatják, hogy ezek hibás nézetek. Tegyük föl, a

kedvökért, még ezt az esetet is : tény az, hogy e

nézetek nekem meggyőződésemet képezik , s így

követnem kellett. Saját felelősségére az ember

csak saját meggyőződését követheti.

Hallatlan önkénynyel jártam el ! kiált a Hon

embere. Válasz : ha meggyőződésünk követése

önkény, akkor igenis önkényesen jártam el, de

csak azzal az önkénynyel, se többel , se keveseb

bel, a mit minden szerkesztőnek gyakorolnia jo

gában, s egyszersmind kötelességében áll , akár

lapot adjon ki, akár írót. Gyakorolják is azt
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széltiben az egész világon, és COTTÁ-t sem vádolta

senki önkénynyel, hogy GOETHE és SCHILLER

« Összes » munkáiból sok mindenfélét kihagyott.

Gyávasággal jártam el ! tódítja az Ellenőr

embere. A gyávaság nagy szó, még ha csak poli

tikai gyávaságot kell is rajta érteni ; de nem

bánthat oly embertől, ki a politikai bátorságnak

még eddig semmi jelét sem adta.

Felelek azonban erre a vádra is, mert ez a

vád is jellemzi azt a hirlapírói iskolát, melynek

jelszava a hirhedt: calumniare ; felelek tehát

reá , bár restellem , mert feleletem csak egy darab

önéletrajz lehet. Ime a száraz tények : a forra

dalom alatt az irodalomban, a köztanácskozások

bans a táborban igyekeztem polgári kötelessé

gemnek eleget tenni ; 1849-ben tanári hivatalom

tól megfosztottak s bujdosóvá tettek ; 1852-ben

hadi, 1863-ban katonai törvényszék előtt állot

tam, s meglaktam az aradi kazamattákat, a

nagyváradi kastélyt s a pesti Károly-kaszárnyát;

az ötvenes és hatvanas időben tizenkét éven át.

résztvettem abban a guerillaharczban melyet a

magyar journalistika az osztrák sajtóosztály hiva

talnukaival harczolt ; s hivatalt, t . i. tanárságot

csak akkor vállaltam , midőn a törvényes magyar

kormány helyreállott; szóval azokhoz tartozom ,

bár csak mint közember, kik a nemzet jogaiért

készséggel koczkáztatták életöket és vagyonukat,

34 *
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szabadságukat és kényelmöket. Az így cselekvő

ket politikai ellenfeleik különféle rosszaló, csu

foló , sőt sértő elnevezésekkel illethetik , de a

gyávaság vádjával sehol a világon nem illetik,

csak az Ellenőr -ben ; és az ő rugaszkodó legénye

e vád kimondásával mind eszét, mind szívét a

zero fokán alul mutatta be .

Miután érintettem, hogy mit koczkáztatott az

előbbi nemzedék a jogokért, melyeket az új nem

zedék számára kivívott, most azt kellene kérde

nem, hogy hát koczkáztatott - e már valamit ez az

új nemzedék, mely kegyeskedett a mások által

szerzett nemzeti vagyonba beleülni s e vagyon

szerzőit most oly fensőséggel leczkézteti ? minő

áldozatokat tettek ezek az atyafiak, kik elődeik

áldozatait úgy fitymálják ? mik az ő jeles érde

meik, melyekre oly büszkék ? Még nincs föl

találva az a microscopium, a melylyel mind ezt

föl lehetne fedezni .

Mások , tisztességesebben ,- félénkséget vetnek

szememre, félelemnek nevezik azt, a mit az

Ellenőr embere, alacsony eszmeköréhez képest,

gyávaságnak mond .

De a félelem szó sem talál, mert kissé

subjectiv jelentésű ; az óvatosság fejezné ki azt,

még pedig a túlságos óvatosság , a mit ők értenek.

Hogy azonban az óvatosság dicsérete megil

let - e, csak azok itélhetik meg, a kik az általam
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kihagyott darabok ellenében számba fogják venni

azokat, melyeket fölvettem s melyek még ed

dig a költő semmiféle kiadásában meg nem

jelentek, vagy csak csonkán. Ezekre a dara

bokra az én balogjaim természetesen nem reflec

tálhatnak, mert ezek képezik az érem másik

lapját, ők pedig mindent csak egy oldalról, fél

szegen szoktak szemügyre venni. Ezek az újon

fölvett darabok mind számra, mind kiterjedésre

legalább tízszeresen fölülmulják a mellőzötteket,

s ha mind azt összeszámlálom, a mi PETŐFI-nek

eddig megjelent négy kötetnyi gyűjteményeiben ,

az « összes » és az « újabb » költeményekben nincs

meg, az általam szerkesztett kiadásba pedig föl

van véve : ez a tömeg az egész kiadásnak mint

egy negyed részét képezi , inkább többet, mint

kevesebbet.

Az Athenæum -társulat igazgatósága arra ha

tározván magát, hogy a kihagyottakból egyet

mást még utólag a gyűjteménybe fölvesz, én pe

dig az előszóban kifejtett nézetekhez ragaszkod

ván : természetesen félre kellett vonulnom, 8 a

kiadást, a benne történendő változások folytán,

magaménak többé nem tekinthetem .

És most bocsánatot kérve a szíves olvasótól,

hogy oly sokat foglalkoztam azokkal az emberek

kel , végül még azzal a kijelentéssel tartozom

magamnak, hogy én egy lépést sem tettem arra
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nézve, hogy a gyűjtemény szerkesztése nekem

jusson .

Megkináltak vele , s megvallom, hogy egyéb

dolgaim miatt, nem is akartam elvállalni, míg

aztán mégis ráállottam .



Trouvilleból.

Aug. 6 .

A hely, tisztelt szerkesztő úr, a honnan e soro

kat önhöz intézem, egy öt- hatezer főnyi halász

telep a normandi tengerparton , mondhatnók, egy

kisvárosias fészek , de oly fészek , melyet a divat

világhírűvé s az előkelő társaság nyári találkozó

jává tett. Mekkora forgalma van ennek a fészek

nek útasokban , arról némi képzeletet nyújthat az

a tény, hogy csak Párisból naponkint hét vonat

érkezik ide , közöttük kettő olyan , mely csupán

első osztálybeli vendégeket szállít , s egy -egy

ilyen első osztályú vonat kocsijaiból rendesen

több útas száll ki, mint nálunk Budapesten bár

melyik pályaudvaron . Hát még azok a vendégek,

a kik tengeren , Havreból, különösen Angol

országból érkeznek ide ! Gondolhatni, mily drá

gáu kell itt megfizetni az egészséges tengeri

levegőt.

Mert hiába, a lélektan és nemzetgazdaság

általános törvényei itt is érvényesülnek : a hol
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sokan keresnek szállást, élelmet, gyógyulást, szó

rakozást, ott sokan is iparkodnak azt nyújtani,

még pedig annál biztosabban, minél többen kere

sik , s az üzérkedés minden irányban buján tenyé

szik. Ezt az üzérkedést, gorombán, az idegenek

megkoppasztásának szokás nevezni, s ha valami

fürdőjártas embert fölszólítanánk, nevezze meg

azt a közös vonást, mely ráillik minden fürdőre,

könnyen kisértetbe hoznók őt, hogy ily közös

vonásúl épen az említettem üzérkedést jelölje ki.

Én, megvallom, nem azt jelölném ki. Nekem

úgy látszik, hogy a fürdőhelyeknek van egy közös

tulajdonságuk, mely még az üzérkedésnél is közö

sebb : az unalom .

Ki unatkozik ? A kinek nincs dolga. Már pedig

a ki fürdőre megy, annak nincs dolga, legalább

nincs egyéb dolga, mint az , hogy az egészségére

szükséges teendőket, orvosa rendelete szerint, tel

jesítse, a mi, mint tudjuk, rendszerint nem sok

munkával jár. De ime, az élet rövid , a nap hoszú

s nem lehet csupa alvással, evéssel és sétálással

betölteni , lelki megfeszítéssel nem is szabad : -

a mi aztán betöltetlen marad, az mind az una

lomé. Azért gondoskodnak és kell is gondoskodni,

főleg fürdőhelyen, az unalom ellenszeréről, a

mulatságról. A mulatság különféle nemei ugyan,

melyek a fürdők programmjában helyet foglal

nak, nem tekinthetők egytől - egyig kifogástala
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noknak : így például mindjárt a legkedveltebb

és szokottabb mulatság, a tánczvigalom , épen a

gyógyulást keresőkre nézve a legtöbb esetben

határozottan káros. Erkölcsileg még károsabb

ama , szintén különösen fürdőhelyeken honos

mulatság, melyet azonban, hála istennek, vala

hára kezdenek mindenünnen kiküszöbölni: a

szerencsejáték. Legártatlanabb mulatságok, de

fájdalom , hamar elvesztik ingeröket: a kirándu

lások , holmi társas játékok , bűvészek mutat

ványai , színi előadások , hangversenyek stb .

A franczia szellem , mulatság tekintetében is, leg

gazdagabbnak , legtalálékonyabbnak bizonyúl .

Trouvillenek van kaszinója, olvasó , kártyázó,

tekéző , tánczoló termekkel, tornával és állandó

zenekarral . A tagsági díjak : az egész fürdőszakra

50, egy hónapra 35, fél hónapra 25, egy hétre

13 frank személyenkint. Van továbbá Trouville

nak állandó szinháza, melyben megérkezésem

idején , napokon át ez a szörnyűség járta: La

servante, ou les empoisonneurs du Val-Suzon

(A szolgáló, vagy : a val-suzoni méregkeverők) ,

dráma hét (nem 2, hanem 7 ! ) fölvonásban .

Remélem, fölteszi rólam szerkesztő úr, hogy meg

nem néztem . Hangversenyek dolgában már fino

mabb a választék. A héten énekelt itt Carlotta

Patti; a ki Budapesten tíz forintértmeg nem hall

gathatta, itt ugyanannyi frankért hozzá férhetett.
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(Annyiba került itt a legdrágább hely.) Van

azután — hogy a mulatságok sorát folytassam

czéllövés szabadban és szobában, van mindenféle

tombola és vannak hetedhét országra szóló lóver

senyek, melyek az itteni saison fényszakát alkot

ják. A lóversenyek ugyan nem magában Trouville

ban mennek végbe (melynek nincs arra való

területe) , hanem Deauvilleban ; ezt a Deauvillet

azonban csak egy komp meg egy híd választja

el Trouvilletól, tettleg a két városka egy, csak

névleg nem az. Különben Deauvillenak is van

külön fürdője, kaszinója és szinháza. Az idei

trouvillei-deauvillei lóversenyek holnapután (va

sárnap 8 -án ) kezdődnek s.a következő vasárnapig

( 15 -kéig) tartanak ötnapi futással. A legnagyobb

díj 10,000 frank.

A tengeri fürdőt lanyhán fejlődő gyermekek

nek is szeretik ajánlani az orvosok, és Trouville

ban is sok a gyermek, és szüleik épen oly szere

tőleg és áldozólag bánnak velök, mint mindenütt,

a hol szülék és gyermekek vannak, mint különö

sen a kedélyes Németországban, mely a családi

élet hiányát is rá szereti költeni a francziákra .

Annyit mondhatok, hogy német fürdőben nem

tapasztaltam még azt a figyelmes és kedélyes

gondoskodást a gyermekek mulattatásáról, mint

itt franczia földön . Csak röviden érintem azt,

hogy naponkint délután kerengő (nálunk, magya
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rúl, « ringelspiel»-nek mondják) áll a gyermekek

rendelkezésére, valamint azt, hogy kötéltánczosok

is bőven vannak ; múlt vasárnapig nevezetesen a

« famille Persoir » felelt meg kötéltánczosi nemes

hivatásának , az előadást megelőzőleg, csillagos

diadalkocsin (melyet azonban csak egy paripa

húzott), tarka ruhában, dobbal, síppal, trombitá

val s közben a családfő ékes szónoklatával járva

föl a várost. Különösen kiemelem azonban az

úgynevezett gyermekbábokat, melyeket minden

délutáni két órától ötig a deauvillei kaszinó egyik

termében rendeznek. Voltakép nem bábok, vagy

csak részben azok . A mulatság azon kezdődik ,

hogy Paprika Jancsi -- itt Polichinelle a ne

kilép bábszinházi bódéjából s a díszesen felöltö

zött gyermeksereget bohókás magántánczával gyö

nyörködteti. Következnek aztán oly tánczok,

melyekben a gyermekek is részt vesznek, melyek

nek rendezője azonban folyvást Polichinelle

marad, ki is a tapasztalatlanok lábát kezét vezérli,

az itt - amott elszakadt lánczot ujra megköti, a

tömeges mozdulatokat irányozza, s egy- egy kisebb

gyermeket, a ki még nem bir a többivel együtt

mozogni, s olykor kettőt is karjára vesz s úgy lej

teget, cseveg és enyeleg apró barátjaival. Szó

sincs arról az eszeveszett forgásról, melylyel a

« nagy gyermekek tánczai szédítik el még a nézőt

is ; egy kis rhythmikus testgyakorlat, zeneszó mel
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lett, ennyi az egész . Látni, hogy e mulatsághoz

az orvosok is bölcsen hozzászóltak , s hogy még

bölcsebben, hallgattak is rájok. Időközönkint

hűsítő italokat osztogatnak a tisztelt vendégek

közt, a hűsítők természetesen szép keletnek örven -

denek, s a melyekért nem kell külön fizetni, mert

áruk már a belépti díjba be van tudva. Ugyancsak

minden belépti jegy mellé egy- egy számot adnak,

melylyel nyerni is lehet valamit. A bált t. i . tom

bola fejezi be . Félretolnak egy színfalat, íme ott

pompáznak, kecsegtetőleg összeállítva, a nyere

ménytárgyak : mindenféle játékszerek . A számo

kat magok a gyermekek húzzák, egy tisztességes

úri ember kikiáltja , az illető nyereményeket pedig

ismét Polichinelle osztogatja szét a csiribiri nép

nek, mely bizonyára véghetetlen hálával gondol

vissza e jótékony szellemre . A kik nem nyernek

semmit, egy -egy színes képet kapnak kárpótlásúl.

Midőn egy ily gyermekbálban jelen voltam, mint

egy száz gyermek lehetett együtt, ölbevalótól

14–15 éveskorúig, természetesen az illető mamák ,

dadák, sőt helylyel-közzel még papák kiséretében

is . Jókedvűen, fesztelenül s egyszersmind illedel

mesen viselték magokat.

A gyermeknek különben a tengerpart egymaga

is nagy mulatságukra szolgál . Ott hemzsegnek,

kivált apály idején, ama mozgó határvonal hosz

szában , melyet az oda-oda locscsanó hullámok
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rajzolgatnak, s ásójokkal és kezökkel ugyancsak

szorgalmasan építgetik azokat a bevehetetlen

várakat és sánczokat, melyeket a legközelebbi

dagály irgalmatlanul összerombol. A nagyok

meg, ugyanott, gyönyörködnek a kicsinyek örö

mében .

Íme az ártatlanok örömei Trouvilleban. De nem

csak Trouvilleban, hanem az egész normándiai

part hosszában mindenütt, a hol csak tengeri für

dők vannak, azok pedig vannak minden város

kában, mely közvetlenül kikönyököl a tengerre, s

legsűrűbben épen Trouville táján . Deauville für

dőjéről már szólottam . Ez innen délnyugatra esik.

Még lejebb esnek Beuerville , Villers -sur -Mer,

Houlgate, Beuzeval, Cabourg, de az utóbbi hely

sincs messzebb két métföldnyinél. A másik olda

lon, északkelet felé félórányira, szintén van egy

fürdő : Villerville.

Most pedig isten önnel, tisztelt szerkesztő !

mert időm, papirosom, sőt írókedvem is apadó

ban van, épen mint a tenger e délutáni órában .

Bár csak a rossz időjárás is kezdene már apadni !

Ha az udvariasság franczia tulajdonság, ezt a

mostani időjárást teljességgel nem mondhatni

francziának . Már harmad napja nem fürödtünk .

Vagy esik, vagy erős szél fúj, vagy – mint ma

történt -- esik is , szél is fúj. És bevallom (ámbár

ez nem udvariasság ), hogy csak a rossz idő szege
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zett az asztalhoz, hogy e levelet megírjam , külön

ben bizony künn jártam volna.

Aug. 22.

E hónap második vasárnapjától a harmadikig

tartottak a deauvillei lóversenyek , s ezek, a kise

retökben járó bálokkal, tűzi játékokkal, galamb

és czéllövésekkel , meg egyébb mulatságokkal

együtt bevégződvén, velök együtt Trouville idei

nyarának fényszaka is véget ért. Most már csak

azok a vendégek maradnak itt, kiknek igazán

nyugalomra és üdülésre van szükségök ; a divat

népe, a szórakozni vágyók , a sportmanek másfelé

veszik útjokat. Az utóbbiaknak van is még több

felé dolguk, mert még számos fürdőhelyen nem

estek túl a lóversenyeken : Cabourg, Dieppe,

Vichy s a többi még hátra vannak . Minthogy e

franczia tengeri fürdőből írt első levelemben

említém a deauvillei lóversenyeket, most úgy

érzem , mintha kötelességem volna egy második

levélben e lóversenyek eredményét is megírni.

De azt hiszem, részletes tudósítást e tárgyban

nem vár, nem is kíván a « Fővárosi Lapok » olvasó

közönsége, s legkevésbbé tőlem . Azért untig elég

lesz talán fölsorolnom az öt nap legnagyobb díjá

nak elnyerőit ; meglehet, egyik-másik diadalmas

hös híre magyar sportkörökben is ösmeretes. Első

nap két legnagyobb díj volt, mindegyik 4000 fran
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kos : az egyiket « Fusion » , a másikat «Genius

vívta ki . Második nap 5000 franknyi volt a fődíj:

nyertese «Aurore » . Harmadik nap szintén 5000

frank képviselte a legnagyobb olympiai koszorút :

e koszorú «Nougat » homlokára fűződött. Negye

dik nap a 6000 frankos nagy akadályversenyi

díjat « Niche » , ötödik nap pedig a 10,000 frankos

deauvillei nagy díjat « Saint-Cyr» futotta ki magá

nak, illetőleg gazdájának. Ez az eredmény meg

lepte a szakértőket, a kik egészen mást vártak.

A versenyek hivatalos közlönye, a «Sportsman

is azt jósolta volt, hogy a nagy díjat vagy « Per

leze » , vagy « Almanza » fogja elnyerni, s ime

« Saint-Cyr » lett a hét hőse .

A nyertes lovak tulajdonosait egyenkint föl

nem említve csak annyit jegyzek meg róluk, hogy

mind francziák. Az angol urak hiába fáradtak át

a csatornán .

Most pedig a lovaktól térjünk át az embe

rekre s Deauville-Trouville fényoldalai után lás

suk árnyoldalait. Mert, fájdalom , főképen árnyol

dalok azok, melyeket még innen közönségünknek

tudomására juttatni érdekesnek találok . Legalább

azt a szomorú vígasztalást meríthetjük belőlök ,

hogy egyben-másban az előrehaladt franczia sem

tökéletesebb, mint a hátramaradt magyar.

Legcsúnyább dolog, az itteni állapotoknak

valóságos szégyenfoltja, a koldulás, melynek min
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den formájával lépten-nyomon találkozik az

ember. S nevezetes szerepe van e részben a

kutyáknak. A franczia általában nagyon szereti

az állatot, a kutyák és macskák a családoknak

elkényesztetett tagjai; a macskák még a párisi

boltok kirakataiban is kényökre heverésznek.

Még a leölésre tartott állatokat is, például a házi

nyúlakat, úgy dédelgetik, mint a kis gyermeket.

Természetes, hogy a koldusok is iparkodnak a

kutya segítségével a járó-kelők részvételét fokozni.

Az út szélén egy asszony, csecsemővel karján,

szólít föl a charite gyakorlására, de kutyája

már megelőzte őt, farkcsóválva és bizalmas tekin

tettel sürgölődik a præsumtiv jótevő körül. Egy

másik kutya komolyan, lassan halad végig az

utczán, szájában zsinór, melynek másik végét

egy vak ember fogja (legalább vaknak mutatja

magát) : íme a szegény világtalan,kinek kutyáján

kívül senkije sincs , hogy vezesse . Ez a fajta kol

dus keservesen énekelve kéregeti össze magának

a « petit sou » -kat. Egy harmadikféle fajta a kutya

művészet palástja alá búvik : hosszú, őszhajú ,

nagy szakálú , aszott ember - világos, hogy félre

ismert lángész támaszkodik a fa sudarához,

nyakában féltuczat színes abroncs, mellette a

fűben két-három művész-ebecske, lesve a paran

csot, hogy azokon az abrancsokon keresztül

ugráljanak,
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Igen elterjedt koldulási forma még a jövendő

mondás, melyet nálunk a czigágyasszonyok gya

korolnak s melyre itt a szülői lelketlenség a

gyermeket használja. Kis fiuk és kis léányok lera- ,

gasztott, czímezetlen levélborítékokkal üldözik az

embert utczán, tengerparton, boltban, sőt még a

kávéházban is . « La bonne aventure, monsieur ! »

Tíz centimért kinálják a levelet, ötért adják.

A levélben egy kis nyomtatást talál az ember, a

miből megtudja, hogy nem sokára pénzt fog

kapni, hogy a kit szeret, rá gondol, meg effélét.

Mint nálunk .

Leggyakoribb fajta koldus természetesen itt

is a nyomorék. E részben oly bő és változatos itt

a kiállítás , hogy akár mely mezővárosunknak

becsületére válnék országos vásárja legelső nap

ján . Különösen sok a féllábú, nagyobbára az

utolsó háború áldozatai. Rendszerint így is mutat

ják be magokat: ancien soldat.

A kolduláson kívül van az itteni fürdőnek még

egy másik rossz, és fájdalom majd minden fürdő

helylyel közös tulajdonsága : a szerencsejáték.

A « rouge et noir » igaz, ki van küszöbölve innen

is ; de mi haszna ? más név alatt mégis csak itt

honol. Vannak úgynevezett « mulató termek »

( salles d'amusement), melyekben mindenféle dísz

árúk láthatók, bronzművek, sévresi edények, üveg

portéka, meg csokoládé csomagok, édes italok és

35GREGUSS : A balladáról .
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holmi csemege ; közepett egy ártatlan tombola

gép, melyen, bizonyos betétek alapján, bizonyos

értékű portékát nyerhetni. A portéka értéke fran

kokban van kifejezve, s a játék alapszabályai

majd írott, majd nyomtatott, majd érczben kira

kott betűkkel hírdetik, hogy ennyi meg ennyi

centimenyi betétnek ennyi meg ennyi franknyi

portéka a nyereménye. A ki aztán véletlenül

nyerni talál , nem veszi át az annyi meg annyi

frank értékű portékát, hanem értékét egyszerűen

frankokban fizetteti ki magának. A díszárúkhoz

és csemegékhez senki sem nyúl, azok hetek óta

illetlenül helyükön figurálnak s porlepte illetlen

ségük hangosan hírdeti a szerencsejátékok ellen

szerzett törvények kijátszását. Afféle óriási kizse

belések ugyan nem igen fordulnak elő, minőkről

a voltaképi roulette-bankok évlapjai szólanak ;

de megesik biz itt is , hogy egy - egy tételre 25 ara

nyat (500 frankot) veszít az egyik s nyer a másik

fél . Különösen fölkapták itt az idén egy tombola

játék nemét, melynek neve «jeu des courses » ,

lóversenyjáték , s melyben a számok képviselői :

a lovak a forgatható korong szélén vannak egy

más mögött fölállítva, é a melyik a nyerő hely

fölibe jut, midőn a korong megállapodik, annak

a száma nyer.

Minthogy Trouville árnyoldalairól beszélek ,

meg kellene még tüzetesen emlékeznem a ruhá
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zati fényűzésről, mely azonban csak a női ruhá

zatra értendő. A férfiak öltözékében, bár nagy a

változatosság s a fesztelen pongyolától a szigorú

bálöltözékig minden árnyalat föllelhető, nincs

meg az a bizonyos divatcsinálás törekvése, holott

az összes nővilág csakugyan úgy tekinthető, mint

a nyári divat törvényhozó testülete , melynek tag

jai saját magokon naponkint körülhordozzák az

illető törvényjavaslatok egyes pontjainak külön

féle módosítványait, és a többség dönt itt is, t . i .

az előkelő világ többsége , melyben persze hogy a

« fél » világ (a demi-monde) is szavaz . A megsza

vazott törvényjavaslatok szövegeit a nyaranta

Trouvilleben székelő párisi divatkereskedések

varróműhelyeiben végleg megszerkesztik s néhány

óra alatt kihírdetik. A mi prózában annyit tesz,

hogy tizenkét óra alatt akármiféle öltözéket

készen kapni. Történnek természetesen olymódo

sítványok, melyek nem emelkednek törvény ere

jére , csak épen kisebb -nagyobb vitatkozást idéz

nek elő, részint közvetlenül a törvényhozók

körében, részint a hírlapirodalomban. A legbiza

rabb és végletesb indítványokat melyek a

trouvillei ruházkodásban, t . i . egyes merészebb

elmék ruházkodásában időnkint felvetődnek -

olykor a « Vie parisienne » czímú élczlap veszi

bonczkés alá, a mely lapnak vezérczikkei torz

képekben szoktak megjelenni. Néha pedig ezek a

35*
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bizottságok és végletességek is törvénynyé, azaz

divattá lesznek.

De úgy - e, minek beszélek én a divatnak hogy

s miképen keletkezéséről ? jobb volna elmonda

nom, mi hát most a divat . Legyen szabad e fel

adatot a legmélyebb tisztelettel magamtól elhárí

tanom és csak egy- két észrevételre szorítkoznom,

de erre sem a magam emberségéből, hanem egy

kis szakértő segítség mellett. A sétáló hölgyek

szeretik övüket megrakni; majd óratokot függesz

tenek belé , majd kisebb-nagyobb táskát, majd

négy -öt lánczocskát, egyiknek a végében olló, a

másikéban gombostű -párna , a harmadikéban sza

gos üveg, a negyedikében kis jegyzőkönyv stb .

Különösen divatosak a legyezőtartó-lánczok à la

Jeanne d'Arc, aczél , bronz vagy aluminiumból, a

nagyobb szeműek szalaggal is behúzva. Leginkább

viselik a koczkás csíkos ruhákat, többnyire czérna

szövetből ; de viselik selyemből is, és ez esetben

a szoknya egyszínű. A ruhát csík szerint ránczolt

(plissé) fodrok díszítik, s a czérnaszövetűek him

zett fehér szélekkel vannak szegélyezve. A bálok

ban a tiszta fehér öltözékek uralkodtak. Fáj

dalom, még az uszály is folyvást uralkodik ;

de itt a hölgyek, még az előkelők is, legalább

fölfogják uszályukat, ha járnak, s nem hur

czolják saron - poron keresztül, mint nálunk .

Legyen szabad ezt az uszályfölfogást is mint
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divatot jelezném, még pedig mint igazán köve

tésre méltó divatot.

Aug. 25.

Minthogy két előbbi fürdői levelemben min

den egyébről inkább volt szó , mint épen a fürdő

ről , engedje meg az olvasó, hogy a harmadikban

is következetes maradjak magamhoz és most sem

beszéljek fürdőről, hanem – harangszentelé
sről

,

illetőleg harangok keresztelésérő
l

, melynek teg

nap Deauvilleban tanuja voltam .

Deauvillenak két temploma van : egy protes

táns, melyet főleg ez óriás helyen lakni szerető

angolok részére, sőt angolok pénzén építettek ;

meg egy katholikus, melynek alapját a második

császárság idejében oly nagy szerepet játszott s

1865 -ben meghalt Morny herczeg vetette meg.

Egészen új templom, román stylben, izléssel, de

igen takarékos díszítéssel építve , kapuzata fölött

egyetlen toronynyal, a melynek volt épen szánva

a megkeresztelendő két harang.

Nem tudom , nálunk hogyan történik a harang

szentelés , nagyjából alkalmasint úgy, mint itt ;

azonban csak összehasonlítás kedveért is nem

lesz , úgy hiszem, érdektelen az itteni ünnepély

főbb mozzanatait bemutatnom . De mielőtt azt

tenném, nézzünk kissé körül az ünnepély szék

helyén, a templomban. Ennek belseje még egy



550 TROUVILLEBÓL.

szerűbb mint külseje, de azért csinos és öszhang

jával kellemesen hat a nézőre . Három kis hajóból

áll, melynek oszlopai, valamint az oldalfalak is,

nyers tégla- díszítést mutatnak. A kerek apsis bol

tozatát, az oltár fölött, nagy fresco díszíti, alkal

masint másolat ámbár eredetijét nem ismerem :

közepett Szent Ágoston, lábánál, alant, lánczra

verve, a Bűn (Vitium ) meg a Tévedés (Error), két

oldalán, vele egy színben , Mózes , a proféták és

néhány apostol, legszélről, valamivel alacsonyab

ban a többinél , egyfelől Plato és Virgilius, más

felől Aristoteles és Cicero . Íme, a klerikalisnak

hírdetett franczia papság pogány írókat is bebo

csát egyházába. Bebocsát még egyéb profán dol

gokat is . A bal hajó egyik oszlopoldalán fél ter

mészeti nagyságú Krisztus- szobor áll, alatta ,

szürke márvány-táblára vésve, ez a fölírat : Soyez

à jamais béni, Coeur Sacré . Vous nous avez pré

servés de l'invasion prussienne . (Légy áldott

örökre , szent szív, megóvtál bennünket a porosz

betöréstől).

Az ünnepély hősei, a két harang, az oltár

meg a hajók között voltak elhelyezve két oldalt ,

mindenik virágos, lombos sátorban, és szalagos

ruhába öltöztetve, mint a keresztelendő csecse

mők. Mindenik harang mellett, az oltár felé, ültek

az illető keresztapák és keresztanyák s egyszers

mind azok, kik a harangok megszerzéséhez leg
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több adománynyal járultak volt. A hajókban a

többi közönség foglalt helyet. Az ünnepély azon

kezdődött, hogy a papság kivonult a keresztelést

végzendő püspök elé . Ez a bayeuxi püspök volt,

nyájas képű, gömbölyű öreg úr, ki is taraczkok

durrogása és harangzúgás közt, arany brokátos

dalmatikában, mely ezüsttel és zöld selyemmel

volt díszítve , vonult be a templomba. Háta

mögött komornyikja lépdelt, s az efféle szertar

tásoknál szokásos öltözéseket és vetkezéseket

mind a komornyik végezte . A papok közt, kik a

püspököt környezték , egy bajuszost láttam . Ame

net élén valami húsz kis lány, fehérbe öltözve,

jött a templomba ; hogy ezeknek mi dolguk volt

az ünnepélyben, mindjárt ki fog derülni.

Rövid imádság után a püspök s valamennyi

pap leült, s következett az egyházi beszéd , melyet

a bayeuxi székesegyház főlelkésze, Germain apát

mondott el, azzal a fesztelenséggel és élénkséggel,

mely a franczia szónoknak akár az országgyűlé

sen, akár a törvényszéki teremben, akár a tan

széken egyformán sajátja, s mely épen helye

sen és stylszerűen - a szólót úgy tűnteti fel,

mintha folyvást társalogna hallgatóival. Germain

apát eszes és erélyes arczkifejezésű ember, s

beszéde melyet részint állva, részint ülve mon

dott el -- a körül forgott, hogy a harangok meny.

nyire szerepelnek az élet mindenféle körülményei
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ben , mennyire emlékeztetik az embert magas

eredetére, örök rendeltetésére s nagy kötelessé.

geire. A beszéd részleteibe nem bocsátkozva, csak

elejét s végét emelem ki , mint jellemzőbbet.

A beszéd elején egy német költőre , SCHILLER- re

hivatkozott a szónok , mint ki a harang sokféle

szereplését oly szépen megénekelte . Tanulság : a

katholikus Normandia papja s a németgyűlölő

franczia nemzet fia nem átallja ünnepélyesen

megdicsérni a protestans és német költőt . A be

széd végén pedig arra kérte a szónok az istent,

engedje meg, hogy e két új harang « minél előbb

hirdethesse a most annyira szerencsétlen Franczia

ország dicsőségét » . Tanulság : a franczia papság

mégis most is csak inkább franczia , mintsem

római.

Maga a harangfelszentelés egyházi szertartása,

mely a beszédet követte, bizonyára oly általános

és ismeretes, hogy hallgatással mellőzhetem ; két

mozzanatot azonban mégis fölemlítek belőle .

Midőn a püspök a keresztszüléktől kérdezé, mi

lesz a harangok neve, oly udvarias, világfias

mozdulattal hajolt meg a nők előtt , mely

hez társalgó teremben inkább vagyunk hozzá

szokva, mint templomban.

Másik, a mit föl akarok említeni, az , hogy bi

zonyos imádságról , mely a harangnak olajjal

bekenését előzi meg, az összes tisztelt papság
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elfelejtkezett ; a mulasztást a püspök vette észre

akkor, midőn az egyik harang már be volt kenve

s épen indultak a másik haranghoz, hogy azt is

bekenjék. A püspök megfordult útjából, visszatért

imádkozó helyére, s ezután az elébb illetéktele

nűl bekent első harangot újra bekente, s úgy ment

aztán a másikhoz .

Az egész szertartás azzal végződött, hogy a

püspök s a keresztszülék egyenkint háromszor

megkondították a már szent harangokat; azután

a püspök leült püspöki székére, a keresztszülék

párjával elébe járultak ; letérdeltek előtte s meg

csókolták a kezét. E műtét közben a püspök oly

szeretetreméltó előzékenységgel viselte magát,

mintha ő csókolt volna kezetazoknak ,nem őkneki.

Ez egyházi szertartással azonban még nem

volt vége az ünnepélynek. Még hátra volt a keresz

telő lakoma. Megjelentek azok a fehérbe öltözött

kis lányok, mindeniknek kezében kék selyemmel

bevont kosárka, s minden kosárka teli bonbonnal.

Szétoszoltak a templomban kinálni, s mindenki

vett magának a kosárból egy - egy bonbont, néme

lyik többet is . A meghivott vendégek pedig és a

papok egyenkint egész doboz czukrocskát kaptak ;

ezeket a dobozokat a helybeli plébános osztogatta

ki az illetőknek . És lőn általános czukorka-maj

szolás a szent falak között, legeslegvégül pedig a

püspök áldása és kivonulása.
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Ennyiből állott a deauvillei harangszentelés, s

minthogy levelem elején csak ennek leírását igér

tem , nyugodt lelkiismerettel letehetném tollamat

sa megunatkozott olvasó talán ezt jó néven is

venné ; de legyen szabad az előadott komoly dolog

után még egy furcsa dologról is megemlékeznem .

A régi görögöknél is szatirdráma követte a tragö

diát ; s a magyar nótában friss követi a lassút.

A furcsaság, melyről még szólani akarok , csak

utolsó levelem óta merült föl a deauville-trouvillei

láthatáron, máskülönben levelemnek a koldulá

sokról szóló részében neki is illő helyet szántam

volna. Egy rongyos, vászonbódé az , melyben és

mely körül egy hasonlag rongyos vén ember sür

gölődik élete párjával, egyre kiáltozva, hogy a ki

valami rendkívüli csodadolgokat akar látni, tegyen

le mindössze 25 centimet és lépjen be. Van ott

eleven kakas, egyik lába helyett karral, vagy egy

másik, szintén eleven, a melyiknek foga van, van

továbbá négylábú gerlicze , meg fületlen házi nyú

lak, meg több efféle ritkaság. Mindezek a ritkasá

gok, hű arczképekben , ki is vannak akasztva a

bódé homlokzatán, közben közben eredeti reklá

mokkal. Az egyik például így szól : « Ménagerie

phénoménale sans parcille en Europe ) (Korsza

kos állatsereg, Europában páratlan ). A másik :

« Cette ménagerie est digne des gens d'esprit.

Entrez ! » (Ez az állatsereg megérdemli az eszes
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emberek figyelmét. Jertek be ! ) A harmadik

mely hosszabb s melyet ennélfogva csak fordítás

ban közlök - így szól : «Húszezeren mondották

nekem, hogy házi nyúlaim nem természettől fület

lenek, hanem én vágtam le fülöket; ezt azonban

egyikök sem birta bebizonyítani, pedig én száz

frankot és a házi nyúlakat igértem oda annak, a

ki bebizonyítja ». — Most még csak egyet. Trou

ville melyet néhány héttel ezelőtt Albert főher

czeg hagyott el s melynek falai közt jelenleg Iza

bella spanyol ex-királynő időz leányaival s mintegy

harmincz főnyi udvarral -- Trouville ez idén ma

gyar vendégeket is látott többes számban. Gróf

Festetich György koronaőr és családja ma távozik

innen . (Az « Avenir Trouvillais » így közölte volt

a gróf nevét az idegenek sorában : Vrettesench .)

Itt volt Festetich Tasziló gróf is . Eötvös Loránt

báró egyetemi tanár és bájos neje a szomszéd

Benervilleben vannak. Mi pedig holnapután szán

dékozunk el , minélfogva ez már csakugyan utolsó

levelem .



A bölcsészet története.

( Kidolgozta DOMANOVSZKI ENDRE. Második kötet : Az egyházi

atyák kora. Budapest, 1875. Nagy S-rét. XVI és 367 lap. )

Fél tudósok fél vállról szokták tekinteni az

igazi tudósok munkáját, főleg ha ez a munka

nem hízeleg a kor uralkodó divatának. Mai nap ,

a természettudományok hatalmas föllendülése

folytán alaposabb természettudósok is azon fél

szegségbe sodródtak , hogy a természettudomá

nyon kívül egyéb tudományt nemcsak nem is

mernek, hanem el sem ismernek, a gondolkodni

és tanulni restelő félműveltek pedig kapva kaptak

ez alkalmon, hogy mindazon föladatokat, melye

ket a vallás, az erkölcs , a bölcsészet, de sőt csak

a gyakran kinevetett logika s a legegyszerűbb

józan ész is az embernek, mint egy szellemi vi

lágrend tagjának, czélul kitűz , hogy ezen fölada

tokat mint terhes nyűgöt magukról könnyedén

lerázzák s boszantó felelőség nélkül fussák meg

pályájokat, akár az ég csillagai vagy a föld rova

rai. E ledér fölfogás természetes következéseként,
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divattá lőn feltétlenül hódolni az anyagnak és

lenézni a szellemet, még pedig annál inkább,

minél messzebb túlemelkedik az anyagi érdeke

ken. Minthogy ezt legnagyobb mértékben az is

tenhez forduló vallás teszi, divattá lőn a vallást ,

különösen a keresztyén vallást gúnyolni, s álta

lában azzal kecsegtetni az emberiséget, hogy mi

nél előbbre fog haladni, annál kevésbbé lesz

szüksége vallásra.

Ilyen ár közepett, midőn vallásos kérdésekkel

foglalkozni legalább is álomhűvelyezésnek látszik,

némi bátorság kell ahhoz, hogy valaki a vallás,

még pedig a keresztyén vallás hitelvei megálla

pításának történetével álljon elő . Domanovszki

tanár pedig épen ezt teszi, midőn bölcsészettörté

nete második kötetében a patristikát fejtegeti.

Hijába akarna mentekezni azzal , hogy miután

az első kötetben az ókor bölcsészetét tárgyalta,

a másodikban okvetetlenül a középkorét kell tár

gyalnia, a középkor bölcsészete pedig a keresz

tyén dogmatika megállapításában és megbizo

nyításában fáradozván annyira, hogy ezen

bölcsészetet az ancilla theologiae nevével jelölik —

természetes, hogy történetének megírója is ezen

theologia különféle képviselőivel tartozik foglal

kozni . Hijába hozza föl a szerző , hogy a patristi

kát föleg azért is hitte részletesebben tárgyalan

dónak, mert a magyar irodalomban az még így
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tüzetesen tárgyalva nem volt (Büchner-imádó fél

tudósaink szemében ez inkább súlyosító körül

mény) ; hijába taglalja , az egyházatyák tanain

kívül, a keresztyénség oly elkeseredett üldözőjé

nek tanait is, mint Julián császár; hijába külö

níti el az egyházatyák tanaiban a mythosi eleme

ket az eszmei lényegtől; hijába nyilvánítja

bölcsészi szabadelvűséggel, hogy a lényeget is

csak annyiban teszi magáévá, a mennyiben a

bölcsészet elfogulatlan birálatát kiállhatja ; hijába

szállítja le a theologiát régebben elfoglalt ural

kodói polczáról s hijába határozza meg azt

mint csak a vallásról szóló tudományt ; hijába

hivatkozik a vallásra mint történeti tényre, hijába

látja benne — a mint hogy egyebet nem is lát

hat az ember egyesülését az általa áhított is

tennel , és hijába látja magát a keresztyénség

alapeszméjét is az isteninek és emberinek egysé

gében.

Elavult szempont ! kiáltanak. Minden patris

tika és theologia lomtárba való ! Az isteninek

nincs többé értelme ! S mutatja Domanovszki

elmaradottságát, hogy ezt az isteninek és embe

rinek egységét, a patristikus bölcsészet megitélé

sében, még a maga álláspontjának meri vallani !

Mert hiszen a helyes álláspont az, mely az embe

rinek meg állatinak egységét vallja, ezt is csak

úgy, hogy az emberben semmi külön minőség
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nincs, a mi az állatban is meg ne volna, s a kettő

között mindössze mennyiséges különbség tehető .

És a theologiát horrendum dictu ! -- tudo

mánynak mondja Domanovszki. Mily sajnálatra

méltó elfogultság ! Az öntudatlannak – Hart

mann bebizonyította — igen is, van tudománya ;

de a vallásnak , bár ez valami tudatos, hogyan

lehetne tudománya ? Már csak azért sem lehet,

mert benne mindenütt ott lappang az isten .

Hát nem szégyenli magát Domanovszki, hogy a

mai fölvilágosodott évtizedben nem átall még is

tenről beszélni ! miért nem beszél inkább arról

az ősnyálról , mely -- nem ugyan isten segítségé

vel, mert hiszen de strygis quæ non sunt nulla

questio fiat, hanem csak úgy, a maga emberségé

ből Aristotelessé válhatik , sőt kedvező körül

mények közt még többre is viheti , báróságig vagy

épen bismarckságig. Vagy, ha már sehogy sem

tudott letenni a vallásos kérdésekről, hát, isten

neki ! (azaz hogy : anyag neki!) beszélt volna,

természetesen csak ethnographiai szempontból,

a pápuák vagy becsuánák bálványairól, vagy akár

a budhisták töprengéseiről. Pogányokat dédel

getni, sőt pogány hitűnek lenni, még nem bűn ;

de bűn, mi több , szégyen, kedvezőleg szólani ép

azon vallás dogmáiról, a melynek alapján állanak,

sa melynek keretében haladnak a föld kerekségé

nek legműveltebb nemzetei. A ki a mai civilisatiot
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hozzá meri kapcsolni a keresztyén valláshoz,

veszélyes eretnek, s az új iskola csalhatatlan pá

pái unisono rá kiáltják : anathema esto ! a ma

terialista syllabusba vele, a ki még mostanság azt

hiszi, mi több még nyomtatásban is hirdeti, hogy

az a csepp eszünk – melyet az anyagvalló szent

inquisitió tagjai még kegyelmesen engedélyeznek

számunkra -- hogy ez a csepp eszünk, mondom,

az istentől származik , nem attól az ős nyáltól.

A nyálas hit apostolai megölő betűnek nyilat

koztatnak minden dogmát, de a máglyák kor

szakához méltó fanatismussal esküsznek meste

reik minden betűjére, vak hódolással szívják

magokba Buckle-Häckel urak dogmáit, és csak

oly értetlenül imádkozzák el a magok hiszekegyét,

mint a tibeti szerzetes midőn imádkozó gépét for

gatja. Máglyákat a materialisták az igaz, még nem

állítottak ; de a petroleumhoz értenek, s a hol

kezökbe kaparították a hatalmat - most négy

éve Párisban -- ott lelődözték a vallás szolgáit,

s az erkölcs, a művészet és a tudomány vandál

jaiként mutatták be magokat. Nálunk a lehurro

gatás nemes professióját gyakorolják szabad saj

tószerte, s a lármás pinczérhad, kozmásnak vagy

ízetlennek hirdetve minden ételt, mely nem az

ő konyhája főztje, mindenfelé a maga olcsó tudo

mánya híg levesét kinálgatja.

Csakhogy nem szokott ám mindig annak lenni
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igaza, a ki leghangosabb ; sőt épen ellenkezőleg,

a legtöbb esetben a kiabálónak nincs igaza :

rendszerint azért kiabál, hogy az okokat, melye

ket megczáfolni nem bír, nagy szavával nyomja

el s így a brutális erőnek a szellem fölött diadalt

szerezzen.

Reméljük, Domanovszki tanár nem fog meg

ijedni a roszaló zajtól, melyet könyve miatt ama

táborban csapnak , sőt buzdítást fog belőle meri

teni, hogy megkezdett mukáját derekasan foly

tassa, folytassa nevezetesen a scholastikusoknál

is azon helyes eljárással, melyet az egyházatyák

nál követ, hogy t. i . a nevezetesb tanokat, pél

dául az emberi szabadság tanát, összeméri és föl

világosítja az újkori bölcsészet fölfogásával.

A szerző helyesen mondja e kötet előszavában,

hogy az egyházi atyák és a scholastikusok gondol

kodása a bölcsészet, és általában a világ történe

tének egyik szükséges mozzanata, s mint ilyen

nem csak igényli, hanem meg is érdemli figyel

münket és tanulmányunkat. A komolyabb olvas

mányra vágyó hazai közönséget pedig, mely a

bölcsészettörténet dolgában bővebb tájékozódás

végett eddig mindenkor külföldi munkához volt

kénytelen folyamodni, most örömmel utasíthatjuk

e kimerítő magyar munkához, melynek fele, két

kötetben , immár elkészült, s hátralevő része is

remélhetőleg nem sokára, szintoly alaposan és

36
GREGUSS : A balladúrul.
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lelkiismeretesen kidolgozva, meg fog jelenni.

Szintoly alaposan és lelkiismeretesen kidolgozva,

mondom, és hozzá teszem óhajtásomat, hogy

mindig haladó szabatossággal a gondolatok el

rendezésében és kifejezésében , mert nem ta

gadhatni, hogy az első kötetben a szerz8 in

kább tudós tanárnak mint ügyes írónak bizo

nyult.

A jelen második kötet már e részben is hala

dást, valamint az egész tárgyalásban több önállást

mutat. Kivánatos, hogy mindez a többi két kötet

ben még fokozódjék.

Ne gondoljon szerzőnk azon léha váddal se,

mely azt hányja szemére, hogy hégelista, holott

a hegelismus Németországban már húsz év óta

elavult s nincs is valamire való ember a ki val

laná . Nem is igaz. Se Baur, se Erdmann , se

Rosenkranz,se Vischer el nem avultak . Feuerbach

és Strauss , kiket a mai materialisták is ünnepel

nek, szintén a Hegel tanítványai, bár heterodoxok,

A legjobb német æsthetika Hegel rendszerét hir

deti. Nálunk Erdélyi e rendszer legkiválóbb kép

viselője, s munkáiból bár többet tanulna az új

nemzedék, mint a mennyit tanul . Kerkapolynak

is bizonyára legkisebb hibája az, hogy hegelista.

Úgy vagyunk a rendszerrel, hogy az senkit sem

gátol ereje kifejtésében, de sokakat rásegít.

A tanrendszer is olyanféle. A jobb kétségtele
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nül több hasznára van a gyöngébbeknek, mint a

rosszabb, de a jó tanár a legrosszabbik keretében

is üdvös eredményre juthat. Az ötvenes évek

ben az osztrák tanrendszer nyomása alatt is

magyar hazafiakat neveltek. Domanovszki mai

éretlen gáncsolói, ha akkor élnek, akkor is a do

log könnyebb végét fogván , alkalmasint bach

huszárkodtak volna.

36*



Shakspeare és Molière a nemzeti színpadon.

1881 .

Este visszapillantunk a lefolyt nap, Szilvesz

ter estéjén a lefolyt esztendő eseményeire. Az

1880- dik év Szilveszterével egész évtized , híres

tizenkilenczedik századunk nyolczadik tizede zá

ródik be, s nagyobb darab időre még érdekesebb

visszapillantanunk.

Nemcsak érdekesebb, hanem tanulságosabb

is . Minél hosszabb időszakra fordítjuk figyelmün

ket, külön -külön csoportokba rendezve a meg.

megújuló tényeket, az egyező tények csoportjai,

az úgynevezett statisztikai adatok, végeredmény

kép számokban meghiggadva, annál világosabb

és szélesebb áttekintést nyitnak egy - egy körre,

annál közelebb juttatnak a törvény, az eszme föl

ismeréséhez, mely bennök érvényesül . A látszó

lag száraz és üres számok igazán a folyvást lük

tető élet jelenségeinek elvont képei ; de mégis

csak számok ; s innen a mondás, hogy számok
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kormányozzák a világot, mely mondást azon

ban GOETHE úgy igazított meg, hogy a számok

nem kormányozzák a világot, csak azt mutatják ,

miképen kormányzódik.

Mi, ez úttal, csináljunk egy kis Shakspeare

és Molière - statisztikát; vizsgáljuk nevezetesen a

két költő műveinek játékrendjét a nemzeti szín

házban az imént lefolyt évtized alatt .

SHAKSPEARE és MOLIÈRE állandó színészetünk

megszületésétől kezdve, a magyar játékrendben

mindenkor helyet foglaltak, még pedig nem csu

pán Kolozsvártt és Budapesten , hanem a vidéken

is ; és érdekes találkozás, hogy a nemzeti színház

megnyiltáig, azaz 1837 -ig, mind SHAKSPEARE -t81,

mind MOLIÈRE-től hat-hat darab állott színpadja

ink játékrendjében . De abban már ellentét mu

tatkozik, hogy míg a shakspearei művek, egy ki

vételével , épen a költő nagy tragédiái, viszont a

molièrei művek között a nagy komédiákból csak

egy fordul elő , a többi öt a kisebbekből való, eb

ből is négy csak bohózat. A nemzeti színház

korszakát megelőző shakspearei művek : «Ham

let » , « Romeo és Julia » , « Othello » , « Lear király » ,

«Macbeth » és a « Makranczos hölgy » (ez utóbbi

nak azonban más, még pedig többféle czíme volt);

a molièrei művek meg ezek : a « Kénytelenségből

való orvos » (később az « Erőltetett doktor» , még

később, KazinCZY FERENCZ fordításában a « Bot>
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csinálta doktor » czíme alatt) , az Erőszakos (ké

sőbb Kénytelen) házasság ”, a « Tettetett beteg »

vagy az « Igaz orvos » (most « Szerelem mint or

vos » a czíme), « Zsugori » , « Scapin csalárdságai»

és a « Férfi oskola » . Nemzeti színházunk fölvette

játékrendjébe a nagy komédiákat is MOLIÈRE -től,

de shakspearei repertoireját is annyira szaporí

totta, hogy jelenleg az itt előadásra került shaks

pearei művek száma 22 , míg a molièrei műveké

csak félannyi, t . i . 11 .

SHAKSPEARE -től, a nemzeti színház fenállása

óta , Kolozsvártt előadnak három oly darabot,

mely Budepesten még nem került színre : « János

királyt », « Cymbelinet » és « VI . Henrik » harma

dik részét, úgy hogy SHAKSPEARE elismert 37 szín

műve közül magyar színpadokon eddigelé össze

sen 25 jelent meg, vagyis az egésznek kétharmada.

MOLIÈRE-től , ugyancsak a nemzeti színház fen

állása óta, tudtommal egy vígjáték merült föl

másutt : a « Képzelt beteg ", a népszínházban .

A franczia költő művei közül magyar színpado

kon eddigelé összesen 14 fordult meg, tehát ke

vesebb a felénél s alig több a harmadánál.

Mindezeket összefoglalva , mondhatjuk, hogy

SHAKSPFARE-t a színpad részére kétannyira kibá

nyásztuk, mint MOLIÈRE-t. S irodalmi téren is

előbbre vagyunk vele : magyar SHAKSPEARE-ünk

már teljes ; magyar MOLIÈRE-ünkhöz még néhány
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1 -szer ,

darab hiányzik. - Nem csoda, hogy SHAKSPEARE - t

a nemzeti színház a lefolyt évtizedben is nem

csak több darabjával, hanem több ízben is mu

tatja be, mint MOLIÈRE -t.

1871. január 1 - étől 1880. deczember 31 -dikéig

a nemzeti színházban SHAKSPEARE következő mű

vei kerültek előadásra :

« Romeo és Julia » 1871 -ben 4-szer, 1872- ben

2 -szer, 1873, 74, 75, 76, 77 , 78-ban egyszer- egy

szer, 1879-ben 2 -szer, 1880-ban 1 -szer, összesen

15 - ször ;

« Szentivánéji álom > 1873 -ban 4 -szer,1874-ben

1876-ban 4-szer , 1877 -ben 3 - szor,

1878-ban 1 - szer, összesen 13-szor ;

«Lear király ) 1871 -ben 2-szer, 1872-ben

1 -szer, 1873 - ban 2 - szer, 1874, 75 , 76-ban egyszer

egyszer, 1878-ban 2-szer, 79 -ben és 80-ban egy

szer - egyszer, Összesen 12-szer ;

Julius Cæsar » 1871 - ben 2-szer, 1872-ben és

73 -ban egyszer egyszer,1877 -ben 2-szer, 1878 -ban

1 - szer, 1879-ben 3 - szor, 1880 -ban 2-szer, össze

sen 12-szer ;

« Hamlet » 1872 -ben 1 -szer, 1873 -ban 2-szer,

1876 -ban 3-szor , 1877 -ben 1 -szer, 1878 -ban 2-szer,

1879 és 80 - ban egyszer- egyszer, összesen 11 -szer;

« IV. Henrik » 1871 , 72 , 74-ben egyszer - egy

szer, 1875-ben 2-szer, 1876-ban 1 -szer, 1878 -ban

2 - szer, 1880-ban 1 -szer, összesen 9-szer ;
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« Velenczei kalmár » 1877 -ben 5-ször, 1878-ban

1 - szer, 1879- ben 2 -szer, 1880 -ban 1 -szer, öszesen

9- szer ;

« Téli rege » 1874-ben 5 - ször, 1876-ban 3-szor,

1877-ben 1 - szer, összesen 9 - szer ;

III. Rikhárd » 1873. 5 - ször, 1874-ben 2-szer,

1875-ben 1 -szer, összesen 8 -szor ;

«Coriolán » 1871 -ben 3-szor, 1875- ben 1 -szer,

1879-ben 2-szer, 1880-ban 1 -szer, összesen 7-szer ;

« Macbeth ) 1872 és 74-ben kétszer- kétszer,

1875-ben 1 -szer, 1880 -ban 2-szer, összesen

7 - szer ;

« Makranczos hölgy» 1871 , 72, 73 , 74, 76,

77 -ben egyszer -egyszer , összesen 6-szor ;

Vízkereszt» 1879-ben 4-szer, 1880 - ban 2-szer,

összesen 6-szor ;

« Vihar) 1874-ben 6-szor ;

« Sok hűhó semmiért » 1876 -ban 3 - szor, 1878 .

2 -szer, összesen 5-ször ;

Tévedések játéka » 1871 -ben 1 -szer, 1872-ben

2-szer, 1873 -ban 1 -szer, összesen 4-szer ;

« Othello ) 1874 és 77 -ben egyszer -egyszer,

1878 -ban 2-szer, összesen 4-szer.

A nemzeti színház téli expositurájában, a bu

dai várszínházban , az elsorolt művek közül ,

ugyanazon idő alatt, előadásra kerültek :

«Makranczos hölgy » 1871 , 72 , 73 , 75 , 76 -ban

egyszer - egyszer, összesen 5 -ször ;



SHAKSPEARE ÉS MOLIÈRE. 569

« IV . Henrik » 1871 , 74, 75 , 78 - ban egyszer

egyszer, összesen 4 -szer ;

« Lear király » 1873 -ban 2-szer 1875-ben 1 -szer,

összesen 3-szor ;

« Tévedések játéka » 1871 , 72 , 73 - ban egyszer

egyszer, összesen 3-szor ;

« Szentivánéji álom » 1871 és 72 -ben egyszer

egyszer, összesen 2-szer ;

«Velenczei kalmár » 1877 és 79-ben egyszer

egyszer, összesen 2-szer :

« Vízkereszt » 1879-ben és 1880 -ban egyszer

egyszer, összesen 2 - szer ;

« Romeo és Julia » 1872-ben 1 -szer ;

« Hamlet 1872-ben 1 -szer ;

« Sok hűhó semmiért» 1876 -ban 1 -szer.

E szerint Shakspeare darabjaiból az utolsó

évtizedben színre került : « Romeo és Julia , ösze

sen 16-szor ; a « Szentivánéji álom » és « Lear ki

rály », mindegyik 15-ször ; « IV. Henrik » 13 -szor,

« Julius Cæsar » és « Hamlet », mindenik 12-szer ;

a « Velenczei kalmár» s a « Makranczos hölgy »

mindenik 11 -szer ; a « Téli rege » 9-szer ; «III. Ri

khárd » és a « Vízkereszt » , mindenik 8-szor ;

« Coriolan », «Macbeth» és a « Tévedések játéka ) ,

mindenik 7 -szer ; a « Vihar » és a « Sok hűhó » ,

mindenik 6-szor ; « Othello » 4-szer.

Azaz : Pesten 143, Budán 24, mindössze 167

shakspearei előadás . E szim 17 darabra oszlik
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el, s e 17 darab közül három ez évtized alatt ré

szesült első előadásban : a « Vihar » 1874 aug. 26.;

a « Sok hűhó 1876 aug. 18-dikán ; a Vízkereszt»

1879 okt. 26-dikán.

E 17 színművön kívül SHAKSPEARE-nek még

5 darabja van, melyet a nemzeti színházban már

előadtak, ez évtized alatt azonban mellőztek.

Ezek : « Athéni Timon » , « VIII. Henrik » , & «Wind

sori víg nők » , à « Veronai ifjak », « Antonius és

Kleopatra ». Megjegyzendő, hogy a három utóbbi

darab csak egyetlenegyszer jutott színre.

A mi MOLIÈRE-t illeti, az ő művei, melyeket a

nemzeti színházban előadtak , a következők :

« Fösvény » 1872-ben 2 - szer, 1873 és 74-ben

egyszer - egyszer, 1876 - ban 2 - szer, 1877 és 78 -ban

egyszer - egyszer, 1880 -ban 3 -szor, összesen

11 -szer ;

Szeleburdi » 1877-ben 6-szor, 1878. 3 -szor,

1879-ben és 1880 -ban egyszer - egyszer, összesen

11 -szer ;

« Kénytelen házasság 1874 -ben 4-szer, 1876,

77, 78-ban egyszer- egyszer, 1879-ben 2-szer,

1880-ban 1 -szer, összesen 10-szer ;

« Tartufe » 1871 -ben 3-szor, 1872-ben 1 -szer,

1878 -ban 4-szer, 1879-ben és 1880-ban egyszer

egyszer, összesen 10-szer ;

«Mizantrop » 1871-ben kétszer, 1879, 4 -szer,

1880 -ban 3 - szor, összesen 9 -szer ;
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« Nők iskolája » 1875-ben 2-szer, 1876, 77 , 79

és 80 -ban egyszer -egyszer, összesen 6-szor ;

« Tudós nők » 1871 , 72 , 73 , 74, 75 és 78 -ban

egyszer -egyszer, összesen 6- szor ;

« Sganarelle » 1874-ben és 1880-ban kétszer

kétszer, összesen 4-szer ;

« Pórul járt negédesek » 1874-ben 1 -szer.

A budai várszínházban színre kerültek :

« Nők iskolája » 1874, 75, 76-ban kétszer-két

szer, 1878 és 79-ben egyszer -egyszer , összesen

8-szor ;

« Tudós nők » 1871 -ben 2 - szer, 1872, 73-ban

egyszer -egyszer, 1875-ben 2 -szer, 1878-ban 1 -szer,

összesen 7 -szer ;

« Fösvény » 1872, 73, 74, 75, 78 és 80 -ban

egyszer - egyszer, összesen 6 -szor ;

« Kénytelen házasság 1874-ben 2-szer, 1875 ,

76, 77 , 79 - ben egyszer -egyszer, összesen 6 -szor ;

« Mizantrop » 1871 , 72, 79 és 80 -ban egyszer

egyszer, összesen 4- szer ;

« Tartufe» 1871 -ben 1 -szer, 1878-ban 2-szer,

összesen 3 -szor ;

« Szeleburdi » 1877 és 78-ban egyszer - egyszer,

összesen 2 -szer ;

« Sganarelle » 1874-ben és 80 -ban egyszer

egyszer, összesen 2-szer.

MOLIÈRE vígjátékaiból tehát az utolsó évtized

ben színre került : a « Fösvény » összesen 17 -szer,



572 SHAKSPEARE ÉS MOLIÈRE .

>

a « Kénytelen házasság 16-szor, a « Nők iskolája »

14 -szer, a « Szeleburdi», « Tartufe », «Mizantrop »

és « Tudós nők » mindenik 13 -szor, « Sganarelle )

6 -szor, a « Pórul járt negédesek » 1 -szer.

Azaz : Pesten 68 Budán 38, mindössze 106

molièrei előadás. E szám csak 9 darabra oszol

ván el, aránylag tetemesen nagyobb, mint a

shakspearei előadások száma, mint a melyek

szinte kétannyi, t. i. 17 darab közé oszlanak.

MOLIÈRE -i darab kevesebb került színre mint

shakspeari, de többször. Ennek oka bizonyosan

az, hogy a mi színészeink - mint legújabban

Brunetière a Theatre -Français színészeiről is

megjegyezte jelesebbek és számosabbak a ko

mikum mintsem a tragikum szakmájában. Kü

lönben az előadott 8 molièrei vígjáték között négy

van, mely ez idő alatt először került színre :

« Sganarelle » és a « Kénytelen házasság , 1874.

jan . 5 -ikén, a « Póról járt negédesek 1874. jan .

19 -dikén, a « Szeleburdi » 1877. junius 20-án.

MOLIÈRE darabjai közül régebben még kettőt

adtak elő a nemzeti színházban , melyek a mult

évtizedben föl nem merültek, t. i. a « Bot csinálta

doktor» és « Dandin György », mely utóbbi azon

ban csak egyetlen egy előadásban részesült.

Hasonlítsuk már össze nemzeti színházunk

shakspearei és molièrei játékrendjét más szín

házakéval.
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Shakspeare színre hozatalában, tekintve akár

a darabok számát, akár azt, hogy e darabok a

játékrend állandó rovatai, kétségtelenül a bécsi

Burgszínházé az elsőség, mert az angol, neveze

tesen a londoni színházaknak rendes shakspearei

repertoirejok nincs ; ott a költőnek időnkint csak

egy - egy művét szokták elővenni, fényesen kiállí

tani és minél többször ismételni . MOLIÈRE darab

jaiból a leggazdagabb játékrendet a párisi Theâtre

Français mutathatja föl, s ott a Comédie Fran

çaise kétszazados fordulóját is mult októberben

úgy ünnepelték meg, hogy míg Corneilletől és

Racinetól két- két, az egyetlen MOLIÈRE-től hat

művet adtak elő . A Burgnak azonban, mely

SHAKSPEARE tekintetében első , hiányzik a rendes

és bő molièrei reportoire ; a Theatre -Françaisban

pedig, mely igazán dicsekedhetik azzal, hogy meg

maradt a Molière házának, Shakspeare még min

dig nem birt meghonosodni.

Mi, magyarok, sok mindenben hátra vagyunk;

nemzeti színházunknak is elég a fogyatkozása ;

de nem csekély dicsőségére szolgál s ebben

méltán büszkélkedhetünk, ámbár e dicsőség jó

formán csak hazánk határai közt marad, mert

német szomszédaink készakarva nem látják mű

velődésünket, a francziák pedig nagyon közönyö

sek más nemzetek haladása iránt, kivált ha

keletre vannak tőlök ismétlem, a mi nem
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zeti színházunknak, hol minden 21 -dik este

SHAKSPEARE -és minden 36 -dik a MOLIÈRE - é, nem

csekély dicsőségére szolgál, hogy shakspearei és

molièrei játékrendjével, együtt véve, mind a

bécsi Burgon, mind a párisi Theâtre-Français - n

túltesz .



TARTALOM.

A BALLADAROL.

Lap

1. A ballada meghatározásának nehézségeiről

II . A románcz meg ballada különbségéről

III. Románczos és balladás képekről

IV. A ballada keletkezéséről

V. A balladák eredetiségéről

VI . A ballada viszonyáról a népköltészethez

VII. Nemzeti különbségekről

VIII. A magyar népballadáról

IX. A magyar műballadáról

13

35

45

59

80

88

110

153

176

186

X. Arany balladájáról

XI. A ballada ineghatározása

ÚJABB SZÉPTANI CZIKKEK.

A művészet osztályozása ( 1872)

Az aesthetikai érzésekről (1873)

A stylről (1874 )

A szép érzékéről ( 1874) -

A szép erkölcsi alapjáról (1875)

A tárczaczikkről ( 1876) ---

Az érdekesről (1880) --

195

228

260

287

305

337

348



576 TARTALOM.

UJABB BESZÉDEK .

Lap

A szabadságról ( 1873) --- 367

Toldy Ferenczről (1876 ) --
390

Az országos műcsarnok arczképes termének meg.

nyitása ( 1878) 412

Az egyetemi pályáról (1879)
418

Köszönetmondás az ifjúság nyújtotta arany tollért

( 1880) ..--- 436

A kritikáról, meg egyébről ( 1881 ) 440

ÚJABB VEGYES CZIKKEK .

Közoktatási észrevételek. I–V ( 1871 ) 459

A friz földről I-IV ( 1872) 481

Előszó Petőfi nagy kiadásához (1874 ) 509

Válasz, a kiadás megtámadóinak ( 1874 )
521

Trouvilleból I-III . ( 1875) --- 535

A bölcsészet története (1875 )--- 556.

Shakspeare és Molière a nemzeti színpadon (1881) 564 .





24/Risi
8

uu



809.1

G86

1965




	Front Cover
	A ballada meghatározásának nehézségeiről 
	A románcz meg ballada különbségéről 
	Románczos és balladás képekről 
	A ballada keletkezéséről 
	A balladák eredetiségéről 
	A ballada viszonyáról a népköltészethez 
	Nemzeti különbségekről 
	A magyar népballadáról 
	A magyar műballadáról 
	A ballada ineghatározása 
	A művészet osztályozása (1872) 
	Az aesthetikai érzésekről (1873) 
	A stylről (1874) 
	A szép érzékéről (1874) - 
	A szép erkölcsi alapjáról (1875) 
	A tárczaczikkről (1876) --- 
	Az érdekesről (1880) -- 
	A szabadságról (1873)--- 
	Toldy Ferenczről (1876) -- 
	Az országos műcsarnok arczképes termének 
	Az egyetemi pályáról (1879) 
	A kritikáról, meg egyébről (1881) 
	Közoktatási észrevételek I–V (1871) 
	A friz földről I-IV (1872) 
	Előszó Petőfi nagy kiadásához (1874) 
	Válasz, a kiadás megtámadóinak (1874) 
	Trouvilleból I-III (1875)--- 
	A bölcsészet története (1875) --- 
	Shakspeare és Molière a nemzeti színpadon (1881) 

