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Kedves Hetedikesek!
Köszöntelek Titeket az időgép fedélzetén! Időutazásunk a magyar iroda-
lom elmúlt évszázadaiba visz minket. Utunk során öt állomásunk lesz.

Az első fejezetből megtudhatjátok, hogyan született meg a magyar 
irodalom. Megismerhetitek az első magyar költőket, olvashattok tőlük 
verseket, láthatjátok az első újságokat.

A második fejezet a reformkor világába visz benneteket. Ott lehettek 
az Akadémia születésénél, belenézhettek a nyelvújítók szótárába, meg-
ismerkedhettek a Himnusz költőjével.

A harmadik fejezetben Arany Jánosnál vendégeskedtek. Bepillant-
hattok az Arany család életébe, végignézhetitek, hogyan lett a tehetsé-
ges kisfiúból híres költő, és persze verseket is olvashattok tőle.

A negyedik fejezetben megismerhetitek a hős Toldi Miklós történetét.
Utolsó állomásunk az ötödik fejezet. Jókai Mór és Mikszáth Kálmán 

társaságában utazhattok az 1800-as évek végéig. Útközben megismer-
hetitek A kőszívű ember fiai című regényt, láthatjátok a humoros ma-
gyar irodalom megszületését, olvashattok Mikszáth novellákat.

Használati útmutató az „időgéphez”:
Ez a tankönyv kicsit más, mint az eddig megszokottak. Nincsenek benne 
feladatok – azokat a munkafüzetben találjátok. Nincsenek benne kérdé -
sek – mert remélem, nektek lesznek kérdéseitek. Van viszont sok-sok 
kép és érdekesség, versek, novellák, regényrészletek, film- és zene-
ajánlók, magyarázatok – hogy könnyebben tájékozódjatok az idő uta-
záson.

Öveket kérem becsatolni, jó utat kívánok!
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A reneszánsz – 
„Minden dolgok mértéke az ember.”

A reneszánsz egy korstílus (minden művé-
szeti ágban hatott), amely a 14–16. század-
ban meghatározta Európa művészetét. 
Történelmileg a középkor végéhez, az újkor 
elejéhez, a polgárosodáshoz kapcsolódik. 
A középkori Itália városaiban jelent meg elő-
ször, innen terjedt el egész Európában.

A reneszánsz szó jelentése: újjászületés. 
A középkorban az emberek a vallás felé for-
dultak. A művészi alkotások témája is leg -
in kább a vallás volt. Az ókor tudományos 
ered ményei feledésbe merültek, vagy ellen-
kez tek a vallás tanításaival, ezért tiltottak voltak. A reneszánsz az ókori 
görög és római művészet, tudomány újjászületése, újrafelfedezése. 
Gondolati háttere a humanizmus. A humanizmus szerint a természet 
rendjében az ember a legfontosabb. A humanisták számára még lénye-
ges volt az istenhit, de a világ már emberközpontú lett. Erre utal a cím-
beli idézet is – „Minden dolgok mértéke az ember”.

A reneszánsz kor emberideálja a polihisztor. 
A polihisztor művelt, több nyelven beszél, saját ko-

rának irodalma mellett ókori görög és római szerzőket 
olvas, jártas a tudományban, és egyben művész.

A reneszánsz egyik leghíresebb polihisztora Leonardo 
da Vinci (ejtsd: leonárdó da vincsi), a Mona Lisa (ejtsd: 
mona liza) festője, aki egyszerre volt feltaláló, festő, 
szobrász, építész, matematikus és mérnök.

A reneszánsz művészetben a 
legfontosabbnak a harmónia

megjelenítését és az arányok betartását tar-
tották. A festők és szobrászok arra törekedtek, 
hogy az emberi testet minél tökéletesebben, 
minél valósághűbben ábrázolják. Ennek érde-
kében minden alkalmat megragadtak, hogy az 
emberi testet tanulmányozhassák. 

A középkori Itália (korabeli térkép)

Leonardo: Vitruvius-tanulmány

Leonardo da Vinci
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A reneszánsz irodalma 
Az emberközpontúság a reneszánsz irodalomra is jellemző. A művek-
ben megjelent az emberek közötti kapcsolatok, az emberi érzések ábrá-
zolása. A költők, írók világi témákról írtak: szerelem, barátság, testiség, 
politika. A művek szereplői valós figurák, mindennapi érzésekkel, az 
olvasó könnyedén a helyükbe tudja képzelni magát.

Az irodalomban új műfajok jelentek meg, például a szonett vagy 
a novella, de újra felfedezték a drámát is. A dráma színpadi előadásra 
készült, az ókor kedvelt műfaja volt. A reneszánsz idején Angliában 
születtek az első drámák. A színpadon megelevenedő történetek olyan 
népszerűek lettek, hogy hamarosan megépült az első színház.

A szonett, vagy más néven rövid dal Petrarca (ejtsd: 
petrarka) nevéhez fűződik. Ő írt először szonetteket, 
amik a reménytelen szerelemről szóltak. Hamarosan 
más költők is átvették a műfajt, és ezzel ez lett a rene-
szánsz leggyakrabban használt versfajtája. A szonet-
tek mindig a költő érzéseit jelenítik meg.

A novellát Boccaccio (ejtsd: bokaccsó) tette önálló 
műfajjá. A novella a szórakoztató történetmesélés esz-
köze. Boccaccio leghíresebb műve a Decameron (ejtsd: 
dekameron), mely száz novellát tartalmaz. A törté netek 
végén az író mindig megfogalmaz valamilyen tanul-
ságot, amiről az olvasó tovább gondolkodhat.

Anglia leghíresebb drámaírója William Shakespeare 
(ejtsd: viliem sékszpír), aki szintén a reneszánsz korban 
alkotott. Műveit a mai napig a világ számos színházá-
ban megnézhetjük, sok drámájából film is készült. Egyik 
leghíresebb műve a tragikus sorsú szerelmesekről szóló 
Rómeó és Júlia.

Francesco Petrarca

William Shakespeare

Giovanni Boccaccio

Ha szeretnél jobban elmélyedni a reneszánsz világában, ezek a fil-
mek hasznosak lesznek: Michelangelo – egy zseni születése (1991), 
Szerelmes Shakespeare (1998)
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Magamról:  „Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!”

Név: Csezmicei János

Művésznév: Janus Pannonius

Élt: 1434. augusztus – 1472. március 27.

Rejtély: valódi neve, születésnapja, szülőhelye

Különlegesség:  Az első, külföldön is ismert magyar költő. Latin 
nyelven alkotott.

Hobbi: versírás, politika

Stílus: reneszánsz, humanizmus

Tanulmányok:  Ferrara (Olaszország), Padova (Olaszország), jogi 
egyetem

Beszélt nyelvek: magyar, horvát, olasz, latin, ógörög

Családi állapot: nőtlen

Foglalkozás: költő, püspök

Fontos személyek 
az életében:

 Vitéz János bíboros (nagybátyja), 
Janus Guarino (mestere)

Munkahely: városi püspök, Pécs

A reneszánsz költője

Janus Pannonius
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Janus Pannonius (ejtsd: janusz pannóniusz) 1434 augusztusában
született, valószínűleg Csezmicén. Ez a község ma már nem létezik, 
a középkorban a mai Horvátország területén volt. Pannonius pontos 
születési helyét nem ismerjük, születésnapját is csak találgatni tudjuk. 
Abban sem lehetünk biztosak, hogy mi volt az eredeti neve, ugyanis 
magyar nyelven írva sehol sem szerepel, csak latinul – ami a magyartól 
különbözhet. Pannonius személyes utalásokat tett műveiben, ezeket 
irodalomtudósok vizsgálták, így sikerült kikövetkeztetni valódi nevét és 
születésének feltételezett helyét, idejét.

Pannonius kisnemesi családból származott. Apját korán elveszítette, 
ezért tizenhárom éves korában nevelését és taníttatását nagybátyja, 
Vitéz János vette át.

Vitéz János művelt, nagyhatalmú ember volt. Unokaöccsét az itáliai 
(mai Olaszország) Ferrarába küldte tanulni, Janus Guarino (ejtsd: janusz 
gvarinó) magániskolájába. Megtanult latinul, ógörögül és természetesen 
olaszul. Megismerte a reneszánsz művészetet, a humanizmust, a költé-
szetet. Hamar kiderült, hogy nagyon tehetséges költő. Négy évig tanult 
Ferrarában, és ezalatt vidéki kisfiúból művelt, humanista költővé vált.

Nagybátyja bíboros volt, az ő hatására a fiatal Janus is az egyházi 
pályát választotta.

Huszonöt évesen tért haza Magyarországra. Nagybátyja ekkor már 
Mátyás király kancellárja volt. Neki köszönhetően a költő fontos hivatalt 
kapott: pécsi püspök lett. Nagy kegyben állt a királynál, volt a királyné 
főkancellárja, később főkincstárnok, végül Mátyás király itáliai kö-
vete lett. Nagyon érdekelte a politika,1 élvezte, hogy a király embere, aki 
fontos ügyekben dönthet, utazgathat, izgalmas életet élhet.

Később kegyvesztett lett a királynál. Egyszerű pécsi püspökként kel-
lett élnie, magányosan, elszigetelődve. Nagyon nehezen viselte ezt a 
hely zetet, de legjobb verseit ezekben az években írta, ekkor lett Európá-
ban is híres költő.

Élete végén a király elleni összeesküvésben vett részt. Amikor kiderült, 
menekülnie kellett. Itáliába szeretett volna eljutni, de utazás közben meg-
fázott, megbetegedett (valószínűleg tüdőgyulladást kapott). 1472. már-
cius 27-én halt meg a horvátországi Medveváron, harmincnyolc évesen.

1  politika:közösségi tevékenység, amely a hatalom megszerzésére és befolyásolására irányul
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Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!

  (Berczeli Anzelm Károly fordítása)

Ókori görög sírfelirat
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Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról

Herkules2 ilyet a Hesperidák3 kertjébe’ se látott,
Hősi Ulysses4 sem Alkinoos5 szigetén.
Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne,
Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein. 
S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben, 
Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!
Mandulafám, kicsi Phyllis,6 nincs még fecske e tájon,
Vagy hát oly nehezen vártad az i� u Tavaszt?

  (Weöres Sándor fordítása)

A versek műfaja epigramma.

Epigramma: rövid, tömör vers. Egy bölcs gondolatot vagy fontos alap-
igazságot fogalmaz meg. Gyakran csattanóval végződik. Hangvétele 
lehet gúnyos, ironikus is. Az epigramma műfaja az ókorban alakult ki, 
eredetileg sírfelirat volt.

2 Herkules: ókori görög hős, félisten
3 Hesperidák kertje: a görög mitológiában a boldogság kertje, itt nő az örök fi atalság almája
4 Ulyssess: ókori görög hős
5 Alkinoos: ókori görög király, aki híres volt a vendégszeretetéről
6 Phyllis: ókori görög hercegnő, akit az istenek mandulafává változtattak
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A szerelem és a kard költője

Magamról:  „Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül úgy élek,
Szerelem tüzes lángjától szívemben én égek.”

Név: Balassi Bálint

Élt: 1554. október 20. – 1594. május 30.

Tanulmányok: Zólyom (házitanítója Bornemisza Péter), 
Nürnberg

Beszélt nyelvek: magyar, latin, horvát, német, 
olasz, román, szlovák 

Életművész: kalandor, aki csatáról csatára és szerelemtől 
szerelemig vándorolt

Különlegesség: az első magyar nyelven alkotó költő

Stílus: reneszánsz

Kedvenc téma: szerelem, gyönyörű hölgyek, bűnök megvallása, 
vitézi élet

Családi állapot: nőtlen (házasságát érvénytelenítették)

Fontos emberek 
az életében: 

Losonczi Anna (Júlia), Szárkándi Anna (Célia)

Életcél: a királyi kegy visszanyerése vitézséggel, 
beteljesült szerelem

Helyek, ahol élt: Zólyom, Nürnberg, Gyulafehérvár, Krakkó, Eger

Balassi Bálint
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Balassi Bálint 1554. október 20-án született Zólyomban, nemesi 
családban. Gyermekkorában egy évig Bornemisza Péter (lelkész, a kor 
el ismert írója) volt a nevelője. Valószínűleg ő fedezte fel, hogy a fiúnak 
tehetsége van a költészethez. Később apja néhány évig Németország-
ban, Nürnberg ben taníttatta. Egyetemre nem járt, mert kegyvesztett 
lett a királynál, ezért külföldre kellett menekülniük.

A költőnek nagyon kalandos élete volt. Miután apja kegyelmet kapott 
a királytól, hazatérhettek Magyarországra, de birtokaik nagy részét el-
foglalták a törökök. Tizenkilenc évesen az ifjú Balassit fogságba ejtette 
az erdélyi fejedelem. Túszként tartották, de a fejedelem hamar megked-
velte a művelt fiatalembert, ezért a fogság inkább vendégeskedésnek 
tűnt. A költő jól érezte magát a fejedelem oldalán. Először az erdélyi 
udvarban élt, majd a fejedelemmel tartott Lengyelországba.

Lengyelországból az ifjú Balassi arra tért haza, hogy apja meghalt, 
a családi birtokokat pedig elvesztették. A kettős csapás miatt vált élet-
céljává, hogy visszaszerezze családja elvesztett rangját és földjeit.

Úgy gondolta, céljait katonai dicsőséggel érheti el. Felnőttként folya-
matosan katonáskodott, sok végvárban harcolt tisztként. Eközben jogi 
úton is próbálta visszaszerezni elvesztett birtokait és vagyonát.

Balassi nagyon szerette a hölgytársaságot, állandóan szerelmes volt. 
A jóképű katona népszerű volt a hölgyek körében. Több nőnek is ud-
varolt, akiket feleségül akart venni – közülük többen férjes asszonyok 
voltak, de a költőt ez nem tántorította el. A házasságtól nem csak bol-
dogságot remélt, hanem a feleség vagyona által anyagi helyzetének ja-
vulását is. Végül unokatestvérét vette feleségül, a híres Dobó István lá-
nyát, akitől egy fia is született. A házasságot később érvénytelenítették. 
Az érvénytelenítés után több hölgynek is udvarolt, nagyon szeretett 
volna újra megházasodni, de ez soha többé nem sikerült.

1594-ben hősi halált halt Esztergomban, a vár ostroma közben.
Balassi Bálint az első „igazi” költőnk, aki magyar nyelven alkotott. 

A reneszánsz szerelmes költészetet ő teremtette meg a magyar iroda-
lomban. Legtöbb versének előadását zenei kísérettel képzelte el. Ezek-
nél a verseknél megadta, hogy melyik dal zenéjére írta. 

Leggyakoribb témája a szerelem. Több művében a vitézi életet di-
csőíti. Istenes verseiben az esendő embert láthatjuk, aki bűnbocsá  -
na tért könyörög.

A versírás mellett műfordítással is foglalkozott.
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Balassi Bálint: Egy katonaének

Az Csak búbánat nótájára

Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél1?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

Ellenség hírére vitézeknek szíve
gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is
vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik,
homlokán vér lecsordul.

1 végvár
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Veres zászlók alatt lobogós kopiát2

vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt távol az sík mezőt
széllyel nyargalják, nézik;
Az párduckápákkal3, fényes sisakokkal,
forgókkal4 szép mindenik.

Jó szerecsen lovak5 alattok ugrálnak,
hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát6 áll, ki lováról leszáll,
nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn éjten-éjjel csataviseléssel
mindenik lankadt s fáradt.

Az jó hírért, névért s az szép tisztességért
ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak,
Midőn, mint jó rárók7, mezőn széllyel járók,
vagdalkoznak, futtatnak.

Ellenséget látván örömmel kiáltván
ők kopiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon,
szólítatlan megtérnek,
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén
űzőt sokszor megvernek.

2 szúrófegyver (lándzsa)
3 párducbőrös nyereg
4 sisakdísz
5 arab ló (arab telivér)
6 őrt
7 kerecsensólyom
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Az nagy széles mező, az szép liget, erdő
sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye
tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség
s fáradtság múlatságok.

Az éles szablyákban8 örvendeznek méltán,
mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken véresen, sebesen,
halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
vitézül holt testeknek.

Óh, végbelieknek, i� ú vitézeknek
dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerteszerént vagyon
mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel
áldjon Isten mezőkbe!

8 egy kardfajta
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Eger vára

A vers műfaja az elégia egy különleges formája, a vitézi ének.

Elégia: a líra műnemébe tartozó költemény, mely hosszabb terjedelmű, 
hangulata fájdalmas, szomorú. 

Az elégia a reneszánsz kedvelt műfaja volt. Az első ilyen költemények 
az ókorban születtek, azután a reneszánszkori költők fedezték fel újra. 
Számos magyar költő alkotott ebben a műfajban.

A vitézi ének műfaját Balassi alkotta meg a magyar irodalomban. 
A háborúról, a végvári harcokról abban a korban a történetírás szerepét 
betöltő históriás énekek meséltek. Balassi vitézi énekeiben egyszerre 
jelenik meg a végvári küzdelmek életszerű leírása és a költő ezzel kap-
csolatos érzelmei.

Az Egy katonaénekben a költő a vitézi élet nagyszerűségét mutatja be, 
ehhez saját katonaélményeit veszi alapul. A személyes tapasztalatok 
megosztása a verset őszintévé és hitelessé teszi.
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Barokk – a túlzás művészete

A barokk a reneszánsz után következő korstílus. Spanyolországból és 
Itáliából indult, az 1570-es évek közepétől egészen az 1770-es évekig 
tartott, tehát kétszáz évre meghatározta az európai művészetet.

Szellemi háttere az ellenreformáció volt, vagyis a római katolikus 
egyház törekvése a protestáns vallás felé fordult hívők visszahódítására. 
A protestáns a kereszténység új irányzata volt, ma legismertebb követői 
az evangélikusok és reformátusok. A barokk a római katolikus egyház 
nagyságát akarta kifejezni a művészet eszközeivel.

Ennek megfelelően a barokk stílusú alkotások bonyolultak, aprólé-
kosan díszítettek lettek. A díszítés fontosabbá vált, mint maga a téma. 
A művész célja az volt, hogy művével elragadtassa a közönséget, ámu-
latba ejtse őket, csodálatot váltson ki. Ennek köszönhetően a barokk 
alkotások hihetetlenül részletgazdaggá váltak, a művészek minden 
aprócska helyet kihasználtak egy újabb és újabb díszítés elhelyezésére.

A képen a barokk művészet egyik jelképe látható, a francia királyi 
palota, a Versailles-i kastély (ejtsd: verszáji) tükörterme.
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Barokk a művészetben
Zene
A barokknak köszönhetjük az opera műfa-
ját, a zenekar megszületését, a szólóének
és a kórus megjelenését. A szimfonikus 
zenekarok napjainkban is a barokk minta 
szerint működnek.

A barokk egyik leghíresebb zeneszerzője 
Antonio Vivaldi volt.

Építészet
A barokk építészet tökéletes példája a római Szent Péter-bazilika. 
Az épület hatalmas, aprólékosan díszített. Lenyűgöző hatást kelt a láto-
gatóban.

Antonio Vivaldi

Szent Péter-bazilika, Róma

Zeneajánló: Vivaldi – Négy évszak 
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Festészet és szobrászat
A festészetben és a szobrászatban a reneszánsz harmóniát, nyugalmat 
a dinamizmus, a mozgalmasság váltotta fel. Gyakoriak lettek a bibliai 
témák. Igyekeztek a mozgást ábrázolni. A művek részletgazdagok, 
precíz kidolgozásúak. A csendélet műfaja a barokkban jelent meg.

Barokk irodalom
A barokk stílus irodalmát is a túldíszítettség, bonyolultság, részlet-
gazdagság jellemezte. A barokkos körmondat kifejezést például a mai 
napig használjuk a túlságosan (akár érthetetlenül) hosszú, jelzőkkel, 
hasonlatokkal telezsúfolt mondatokra. 

Témáját tekintve a barokk irodalom az egyházi és a világi részből állt 
össze. Az egyházi szövegek hitéleti és hitvitázó művek voltak, általában 
a római katolikus vallás igazságát, felsőbbrendűségét szerették volna 
bizonyítani a szerzők. Az egyházi barokk irodalom könnyedebb oldalát 
az imádságos könyvek képviselték. Ezek kisméretű, díszes könyvecs-
kék voltak, képekkel illusztrált imádságok gyűjteményei. A barokk höl-
gyek szívesen vitték magukkal akár társaságba is imádságos könyvüket, 
ezzel bizonyítva, hogy istenfélő keresztények.

A világi barokk irodalom a hosszabb terjedelmű, hősies témájú 
műfajokra épült, mint például lovagregény, vagy eposz. Ezekben a mű-
vekben hosszas, heroikus küzdelmeket örökítettek meg, gyakran akár 
reménytelen, tragédiával végződő harcokat. Ilyen tragikus befejezésű 
eposz például a magyar Szigeti veszedelem.

Rembrandt – Éjjeli őrjárat

Bernini – Szent Teréz eksztázisa
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Barokk irodalom hazánkban 
Pázmány Péter a magyar egyházi 
barokk irodalom leghíresebb kép-
viselője volt. Ő volt az első igazi 
prózaírónk. Nevéhez fűződik az 
első magyar nyelvű katolikus hit-
tudományi rendszerezés, Prédiká-
ciók címmel.

Nevét ma többek között egy 
egyetem viseli Budapesten, az or-
szág fővárosában.

Zrínyi Miklós költő és hadvezér volt, a szigetvári hős Zrínyi Miklós 
déd unokája. Szigeti veszedelem című eposzában dédapjának állított 
em léket. A reformkorig ez volt az egyetlen magyar eposz.

Pázmány PéterZrínyi Miklós

Szigetvár napjainkban
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Az utolsó bujdosó

Magamról:  „Úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem 
Zágont.”

Név: Mikes Kelemen

Élt: 1690. augusztus – 1761. október 2.

Származás: ősi székely nemesi családból, „székelységét” 
holtáig megőrzi

Tanulmányok: Kolozsvár (jezsuita gimnázium)

Beszélt nyelvek: magyar, latin, francia, török

Különlegesség: a költői levél megteremtője a magyar 
irodalomban

Stílus: rokokó (barokk)

Hobbi: levelezés

Családi állapot: nőtlen

Fontos emberek 
az életében:

II. Rákóczi Ferenc, Kőszeghy Zsuzsánna

Életcél: a fejedelem szolgálata, 
hazatérés Magyarországra

Helyek, ahol élt: Zágon (szülőfalu), Kolozsvár, Lengyelország, 
Párizs, Rodostó

Mikes Kelemen
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Mikes Kelemen 1690-ben született Zágonban (Erdély) székely nemesi 
családban. Édesapját gyermekkorában elvesztette, nevelőapja hatá-
sára tért át a katolikus hitre. Ennek köszönhetően került a kolozsvári 
je zsuita gimnáziumba, ahol hét évig tanult.

Tizenhét évesen II. Rákóczi Ferenc ap-
ródja lett. A szégyenlős fiatalember gyorsan 
új otthonra talált az udvarban. A fejedelem 
lenyűgöző, az európai királyi családokhoz 
hasonló udvartartást vitt, ami elvarázsolta 
Mikest. Csodálta és végtelenül tisztelte Rákó-
czit, akihez egész életében hűséges maradt.

A fejedelemmel tartott külföldi útjain, mel-
lette maradt a szabadságharc idején. A bukás 
után pedig vele együtt ő is a száműzetést 
választotta. Vele bujdosott Franciaországba, 
később a törökországi Rodostóba. A sok-sok 
eltelt év alatt pedig apródból a fejedelem 
egyik leghűségesebb társává lépett elő.

Bujdosóként a leghosszabb időt Törökországban, Rodostóban töl-
tötte. Itt kezdett rendszeresen leveleket írni. Mivel Magyarországon 
maradt családtagjaival nem tarthatta a kapcsolatot, a leveleket egy 
képzeletbeli rokon hölgynek írta, akit „Édes Néném!”-ként szólít meg. 
Ezzel megteremtette a költői levél műfaját a magyar irodalomban.

A levelekben beszámolt mindennapjairól, környezetéről, események-
ről, érzéseiről. Leveleiben megjelent a bujdosói létre jellemző érzelmi 
hullámzás – az egyik levélben lelkes, bízik a mielőbbi hazatérésben, 
a következőben már reménytelennek érzi, hogy valaha is újra lássa 
szeretett hazáját.

Rákóczi 1735-ös halála nagyon megviselte, erről ír a 112. levélben. 
Sorra veszítette el társait, végül ő lett a rodostói bujdosók vezetője. 
Utolsó éveiben az az öröm érte, hogy engedélyezték számára a családjá -
val való levelezést.

1761. október 2-án halt meg Rodostóban, pestisben.
Halála századik évfordulóján másodszor is kiadták leveleit. Az em -

lék iratoknak is beillő levélgyűjteménynek hatalmas sikere volt, Mikes 
Kelemen egycsapásra a magyar irodalom elismert írójává vált.

Mányoki Ádám festménye 
II. Rákóczi Ferencről
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Mikes Kelemen: 112. levél (részlet)

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve 
bennünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három 
óra után reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyá-
inknak halálokot kell siratni. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak 
azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma 
megholt érettünk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, 
hogy megmondották nékie: ma velem lész a paradicsomban. Hullassuk 
bővséggel könyveinket, mert a keserűségnek ködje valóságoson reánk szál-
lott. De ne azt a jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési 
után a mennyei lakadalomban vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek 
pohárából itatja, hanem mi magunkot sirassuk, kik nagy árvaságra jutot-
tunk. Ki sem lehet mondani, micsoda nagy sírás és keserűség vagyon itt 
miközöttünk még csak a legalábbvalón is. Ítéld el, ha lehet, micsoda álla-
potban írom ezt a levelet, de mivel tudom, hogy örömest kívánnád tudni, 
mint esett szegénynek halála, mind téntával, mind könyhullatásimmal 
leírom, ha szinte azáltal megszaporítom is keserűségemet.

Úgy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmúlt holnapnak 25-dik napján 
írtam vala. Azután szegény mind nagy bágyadtságokot érzett, igen keveset, 
de másként mindent a szokás szerént vitt végben, abban a gyengeségiben 
is az esztergájában dolgozott első aprilisig. Aznap pedig a hideg erősen jött 
reá, és annál inkább meggyengíttette. Másnap jobbacskán volt. Virágva-
sárnap a gyengeség miatt nem mehetett a templomban, hanem a közel való 
házból hallgatta a misét. A mise után amely pap odavitte neki a szentelt 
ágat, térden állva vette el kezéből, mondván, hogy talám több ágat nem 
fog venni. Hetfün jobbacskán volt, kedden hasonlóképpen, még a dohánt 
is megkívánta, és dohányzott. De azt csudálta mindenikünk benne, hogy ő 
semmit halála órájáig a háznál való rendben el nem mulatott, se meg nem 
engedte, hogy őérette valamit elmulassanak. Mindennap szokott órában 
felöltözött, ebédelt, és lefekütt, noha alig volt el, de mégis úgy megtar-
totta a rendet, mint egészséges korában. Szeredán délután nagyobb gyen-
geségben esett, és csak mindenkor alutt. Egynehányszor kérdeztem, hogy 
mint vagyon, csak azt felelte: én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek. 
Csötörtökön igen közel lévén utolsó végihez, elnehezedék, és az urat ma-
gához vette nagy buzgósággal. Estve a lefekvésnek ideje lévén, kétfelől a 
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karját tartották, de maga ment a hálóházában. A szovát igen nehéz volt már 
megérteni. Tizenkét óra felé étszaka mindnyájan mellette voltunk. A pap 
kérdette tőle, ha akarja-é felvenni az utolsó kenetet? Intette szegény, hogy 
akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket és vigasztalásokot mond-
ván neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is 
láttuk, hogy az intéskor a szemeiből könnyhullatások folytanak. Végtire 
szegény, ma három óra után reggel, az Istennek adván lelkét, elaluvék, mi-
vel úgy holt meg, mint egy gyermek. Szüntelen reá néztünk, de mégiscsak 
azon vettük észre általmenetelit, amidőn a szemei felnyíltak. Ő szegény 
árva ságra hagya bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás, rívás 
vagyon közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg minket.

Rodostó, 8. aprilis 1735.

Levél: sokáig az emberek egyetlen lehetősége volt, hogy kapcsolatot 
tartsanak a tőlük távol élőkkel. Elbeszélő jellegű műfaj, gyakorlatilag a 
beszélgetés írásbeli formája. A szerző elmeséli a címzettnek, hogy mi 
történt vele, megosztja gondolatait, érzéseit, gyakran kérdéseket is 
megfogalmaz, melyekre választ vár a címzettől egy következő levélben.

Az irodalomban vannak úgynevezett fiktív levelek. Ezek címzettje 
nem valós személy, hanem az író fantáziájának szülötte. Az ilyen leve-
lekben az író egy képzeletbeli társsal osztja meg mindennapjainak ese-
ményeit, ezzel kapcsolatos érzéseit.

A rodostói Rákóczi Múzeum egyik szobája
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Bujdosóénekek

A bujdosóénekek a 17. század végéhez és a 18. század 
első feléhez köthető népköltészeti alkotások. Törté-
nelmi hátterük a Habsburg-ellenes küzdelmek miatt 
bujdosni kényszerülő vitézek (kurucok) életmódja. 
Legtöbbször népdal formájában maradtak fenn, eset-
leg kéziratos daloskönyvekben.

A kor jellegzetes hangszere volt a tárogató, a leg-
több bujdosóéneket ezzel kísérték.

Tárogató, 
a kuruc kor 

kedvelt hangszere

Ajánló: Hallgassátok meg a Rákóczi-nótát tárogató 
kísérettel!
Ha szeretnétek többet tudni a kuruc korról, nézzétek 
meg A Tenkes kapitánya című filmsorozatot!
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Elindultam szép hazámból

Elindultam szép hazámból:
Híres kis Magyarországból.
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordult.

Bú ebédem, bú vacsorám;
Boldogtalan minden órám.
Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget.

Jaj, istenem, rendelj szállást,
Mert meguntam a bujdosást:
Idegen földön a lakást,
Éjjel-nappal a sok sírást!

Kuruc katona
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A felvilágosodás

A felvilágosodás nem korstílus volt, hanem egy korszak, egy olyan 
újfajta gondolkodásmód, amely a tudományban, minden művészeti 
ágban és az emberek mindennapjaiban is éreztette hatását. A 17. szá-
zad végén kezdődött Angliában, onnan terjedt el egész Európában, és 
egészen az 1800-as évek elejéig meghatározó volt. Történelmi háttere a 
polgárság megerősödése.

A felvilágosodás korában előtérbe került a tudomány és a filozófia. 
A tudósok célja az volt, hogy a világ minden jelenségét megismerjék 
és tudományosan megmagyarázzák. A kort az optimizmus jellemezte, 
az emberek hitték, hogy a világ megismerhető és fel lehet tárni műkö-
désének szabályait.

A felvilágosodás korában több művészeti stílusirányzat is hatott. 
A legelterjedtebb a klasszicizmus volt, amely a reneszánszhoz ha-
sonlóan az ókori görög és római művészetet tekintette mintának. 
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Abban különbözött a reneszánsztól, hogy az antik formákhoz mereven 
ragaszkodott (a reneszánszban az egyéniség, egyediség is fontos volt). Fő 
ismertetőjegyei a mértékletesség és az egyszerűség voltak. A klasszi-
cista épületek letisztultak, egyszerű vonalvezetésűek lettek. A festészet 
és a szobrászat is ókori mintákat követett, a modern témákat is ebben 
a stílusban ábrázolták. A zenében kialakult a klasszikus stílus, a zene-
szerzők a tartalom és a forma teljes összhangjával a tökéletes zenemű-
veket akarták megteremteni. 

Az irodalom is megváltozott. A barokkos körmondatok eltűntek, a 
nyelvezet egyszerűvé és világossá vált. Az irodalmi művek az új gon-
dolatok közvetítőivé váltak, az olvasót már nem szórakoztatni, hanem 
inkább tanítani akarták. Újságok, folyóiratok indultak, vagyis az em-
berek már nem csak szóbeszéd alapján tájékozódtak a hírekről. Sok iro-
dalmi alkotás először egy-egy újságban jelent meg, így az írók, költők 
művei szélesebb közönséghez jutottak el. Ezáltal költőnek, írónak lenni 
már nem azt jelentette, mint korábban, hanem foglalkozássá vált.

Lánchíd
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A felvilágosodás Magyarországon
Hazánkban a felvilágosodás kicsit később és másképp érvényesült, 
ugyanis a polgárság nálunk nem volt meghatározó társadalmi réteg. 
Képviselői ezért a nemesség és az értelmiség lettek, akik külföldön, 
legnagyobbrészt a bécsi udvarban ismerkedtek meg az európai kultú-
rával. Fő törekvéseik inkább politikai jellegűek voltak: Magyarország 
elmaradottságának megszüntetése, a magyar nyelv hivatalossá tétele, 
és függetlenedés a bécsi udvartól.

A felvilágosodás magyar irodalma szorosan a magyar nyelv ügyéhez
kapcsolódott. Mivel hazánkban ekkor még a latin és német volt a hiva-
talos nyelv, a magyar elmaradottnak tűnt, szókincse sem volt feltétlenül 
alkalmas magasröptű gondolatok közlésére.

Nagytemplom, Debrecen
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A változás a 18. század második felében kö-
vetkezett be, amikor a magyar irodalom 
képviselői összefogtak és virágzó kapcso-
latokat alakítottak ki. Leveleztek, olvasták 
és értékelték egymás műveit, bátorították 
a kezdő írókat, költőket. A nagyobb váro-
sokban írói társaságok jöttek létre. Ezek 
önképzőkörként működtek. A tagok között 
voltak irodalmat kedvelő lelkes olvasók, és 
amatőr írók, költők is. Irodalmi alkotásokról 
beszélgettek, olvasásra ajánlottak egymás-
nak műveket, a társaság író, költő tagjai pe-
dig többnyire a tagoknak olvasták fel először 
műveiket. Ezzel párhuzamosan fellendült a 
nyomdaipar Magyarországon, megjelentek 
az első hírlapok, folyóiratok, melyekből a 
művelődni vágyó közönség tájékozódhatott.

A magyar felvilágosodás egyik fontos alak-
ja Bessenyei György volt. Ő mondta ki elő-
ször Magyarság című röpiratában, hogy: 
„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, 
de idegenen sohasem.” Tehát tőle származik 
a nyelvújítás gondolata. Szintén elsőként 
ismerte fel, hogy szükség van egy magyar 
tudós társaságra, később ez a gondolat veze-
tett a Magyar Tudományos Akadémia meg-
születéséhez.

A magyar felvilágosodás kapcsán Batsányi 
János nevét is érdemes megjegyezni. Ő volt az 
első magyar költő, aki a haza és a nemzet fo-
galmát a teljes magyar népre, az egész ország-
ra vonatkoztatva használta. Látnokköltőink
sorában is első – verseiben jóslatokat fogal-
maz meg a nemzet jövőjéről, gyakran vezér-
alakként tűnik fel. Később számos nagy köl-
tőnk – például Petőfi Sándor és Ady Endre – is 
ugyanezt a szerepet képviseli művészetében.

Folyóirat az 1700-as évekből

Bessenyei György

Batsányi János
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A nyelvújítók vezére

Magamról:  „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.”

Név: Kazinczy Ferenc

Élt: 1759. október 27. – 1831. augusztus 23.

Tanulmányok: Késmárk, Sárospatak (Református Kollégium), 
Kassa

Beszélt nyelvek: magyar, latin, német, francia, szlovák

Különlegesség: hét évig volt börtönben, mert részt vett a ma-
gyar jakobinus mozgalomban

Stílus: klasszicizmus

Életcél: nyelvújítás, a magyar nyelv hivatalossá tétele

Érdeklődési kör: � atal költők mentorálása, műfordítás, versírás

Hobbi: levelezés, műkritikák írása

Családi állapot: nős, felesége Török Sophie

Fontos emberek 
az életében:

minden magyar író és költő, aki kortársa volt

Helyek, ahol élt: Érsemjén, Késmárk, Sárospatak, Kassa, Kufstein, 
Munkács, Széphalom

Kazinczy Ferenc
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Kazinczy Ferenc 1759. október 27-én született Érsemjénben, nemesi 
családban. Szülei gyermekkorától nagy gonddal taníttatták, leghosz-
szabb ideig a híres Sárospataki Református Kollégiumban. Itt szerette 
meg az irodalmat, rengeteget olvasott, és műfordítással is foglalkozott. 
A kollégium után Kassára költözött – jogi pályára lépett, hivatalnok lett. 
1788-ban két társával elindította az első magyar folyóiratot, a Magyar 
Museumot (ejtsd: múzeumot).

1794-ben perbe fogták, mert részt vett a magyar jakobinus mozgalom-
ban. (A jakobinusok célja a nemzeti függetlenség kivívása volt.) Először 
halálra ítélték, végül családja közbenjárására megkímélték az életét, de 
hét évig raboskodott. A börtönben igyeke-
zett elkészült műveit befejezni, csiszolgatni.

1802-ben szabadult, szerette volna mű-
veit kiadatni, de nem volt rá pénze. 1804-
ben feleségül vette Török Zsófiát (Török 
Sophie-t). Családja ellenezte a házasságot, 
mert Sophie húsz évvel fiatalabb volt, mint 
Kazinczy, és nem is túl vagyonos. Feleségé-
vel Széphalom ra (igazi neve Kisbányácska, 
Kazinczy nevezte Széphalomnak) költöztek, 
boldog családi életet éltek, hét gyermekük 
született. 

Haláláig Széphalomról irányította a magyar 
irodalmi életet. Költőkkel, írókkal levelezett, 
véleményezte a neki elküldött műveket, köz-
ben saját verseket, értekezéseket is írt. Szo-
ros barátságban volt többek között Kölcsey 
Ferenccel, Szemere Pállal, de levelezett Cso-
konai Vitéz Mihállyal és Kisfaludy Károllyal is.

Nevéhez fűződik a nyelvújító mozgalom. 
Anyanyelvét irodalmi szintre akarta emelni, 
egyúttal elérni, hogy Magyarországon hiva-
talos nyelv legyen a magyar. 1811-ben meg-
jelent verseskötetében, a Tövisek és virágok 
című epigrammagyűjteményben fogalmazta 
meg gondolatait a nyelvújításról.

Török Sophie

Kazinczy Ferenc levele
Virág Benedeknek
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1831. augusztus 23-án kolerában halt meg. Halála után a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, melynek tagja volt, összegyűjtötte és kiadta életművét.

Kazinczy Ferenc: A nagy titok

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
Szánts és vess; s hagyjad másnak az áldozatot’.

A vers műfaja epigramma. Erről a műfajról a reneszánsz kapcsán már 
tanultunk. Mivel antik műfaj, a felvilágosodásban is népszerű volt. 
Tömörsége, világos nyelvezete jól illik a klasszicista stílushoz.

Néhány szó Kazinczy és a nyelvújítók tollából…

fiahordó górugrány = 
kenguru

gyújtó fácska = 
gyufa

foltos nyakorján = 
zsiráf

gőzpöfögészeti tovalöködönc = 
gőzmozdony
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nyaktekerészeti mellfekvenc = 
sál, nyakkendő

orrfuvolászati négyzetrongy = 
zsebkendő

megkönnyebbülészeti 
körguggolda = mosdó
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Lázadó (élet)művész

Magamról:  „Műveim kiadásához támogatókat keresek.”

Név: Csokonai Vitéz Mihály

Élt: 1773. november 17. – 1805. január 28.

Származás: művelt kisnemesi családból

Tanulmányok: Debreceni Református Kollégium, Sárospataki 
Református Kollégium

Beszélt nyelvek: magyar, latin, ógörög, olasz, 
német, francia

Munkahelyek: kétszer volt gimnáziumi tanár egy-egy évig 
(Debrecen, Csurgó)

Stílus: klasszicista, rokokó

Hobbi: versírás, támogatók felkutatása, utazgatás

Családi állapot: nőtlen

Fontos emberek az 
életében:

Diószegi Sára (édesanyja), Vajda Julianna, 
Kazinczy Ferenc

Életcél: megélni a költészetből

Helyek, ahol élt: Debrecen (szülőváros), Sárospatak, Pozsony, 
Komárom, Csurgó, Pest

Csokonai Vitéz Mihály
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Csokonai Vitéz Mihály 1773. no-
vember 17-én született Debrecen-
ben, kisnemesi családban. Édes-
apját gyermekkorában elvesztette,
 édesanyja egyedül nevelte. A kis 
Mihály beteges, vékony testalkatú, 
de tehetséges, okos fiú volt. Jó ered-
ménnyel végezte a gimnáziumot. 
A felsőbb osztályokban szorgalma 
hanyatlani kezdett – jobban érde-
kelte az irodalom, mint a vallás. Verseket, értekezéseket írt, barátaival 
önképzőkört alakított, ahol külföldi szerzők műveit vitatták meg.

Úgy tűnt, nagy jövő áll előtte, de lázadó természete nem fért össze 
a kollégium szigorú szabályaival. Huszonegy évesen rábízták a poétai 
osztály tanítását, csakhogy az órákon sétálni vitte a diákokat, leckét 
nem adott, esténként pedig tanítványaival járt mulatni. Később ado-
mányt gyűjteni ment a kollégiumnak, de a támogatóktól kapott pénz 
egy részét elköltötte, és késve érkezett vissza. Próbálta bizonyítani, hogy 
nem viselkedett méltatlanul, ennek ellenére véglegesen kizárták a kol-
légiumból, tanulmányait nem fejezte be. Megpróbált Sárospatakon 
jogot tanulni, de hamar rájött, hogy csak az irodalom és a költészet 

érdekli, így otthagyta az iskolát és elkez-
dődtek vándorévei.

Gyalog járta az országot, igyekezett támo-
gatókat találni művei kiadásához. Egy da-
rabig Pozsonyban időzött, ahol saját költsé-
gén elindította irodalmi folyóiratát, a Diétai 
Magyar Múzsát. Pénze gyorsan elfogyott, így 
az újság néhány szám megjelenése után meg -
szűnt.

Tovább vándorolt, barátoknál, ismerősök-
nél szállt meg, és közben folyamatosan támo-
gatást kérő leveleket írt gazdag nemeseknek. 
Komáromba is elvetődött, ahol megismerke-
dett szerelmével, Vajda Juliannával. Versei-
ben Lillának nevezte a lányt. Lilla egy gazdag 
kereskedő lánya volt, aki hallani sem akart 

Debreceni Református Kollégium
Csokonai idejében

Diétai Magyar Múzsa
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róla, hogy egy szegény költőhöz adja lányát, 
így a kapcsolat szakítással végződött. 

1799-ben nagy szerencse érte – egy évet 
taníthatott a Csurgói Gimnáziumban. 
A sok vándorlás után itt nagyon jól érezte 
magát, amikor pedig megbízatása lejárt, 
hazaindult Debrecenbe.

Egyszer még megpróbált Pestre költözni. 
Úgy tűnt, támogatók segítségével ki tudja 
adni műveit, állást is szerez, ám tervei újra 
meghiúsultak, végleg hazaköltözött édes-
anyjához. Az utazgatással nem hagyott fel, 
de már inkább csak a Tiszántúl nemesi csa-
ládjaihoz látogatott el.

Élete utolsó éveiben kezdett levelezni 
Kazinczyval, reménykedett benne, hogy se-
gítségével végre megjelentetheti verseit. 
Ez sem sikerült, viszont 1804-ben megje-
lent nyomtatásban Dorottya című drámája, 
ami boldoggá tette. Nem sokkal később egy 
temetésen megfázott, súlyosan megbetege-
dett. 1805. január 28-án meghalt.

Halála után elismert művésszé vált. Költe-
ményeit többször is kiadták. 1823-ban a 
kollégiumban, mely örökre kitiltotta őt falai 
közül, a könyvtárteremben felállították szob-
rát. A szobor ma is a Debreceni Református 
Kollégiumban található.

Csokonai Vitéz Mihály nevét számtalan 
emlék őrzi. Hazánkban szinte minden te-
lepülésen van Csokonai utca, de névadója 
sok-sok általános és középiskolának. Szülő-
városában, Debrecenben a költő nevét viseli 
a város színháza.

Vajda Julianna, Lilla

Csokonai drámája, a Dorottya

A költő szobra a Debreceni Református Kollégium 
könyvtárában
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A Reményhez

Főldiekkel játszó
Égi tűnemény,
Istenségnek látszó
Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
A boldogtalan,
S mint védangyalának,
Bókol úntalan.
Síma száddal mit kecsegtetsz?
Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet mért csepegtetsz
Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
Biztatóm valál;
Hittem szép szavadnak:
Mégis megcsalál.

Kertem nárcisokkal
Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
Szórtad a tavaszt
S égi boldogsággal
Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel,
Mint a fürge méh,
Repkedtek a friss meleggel
Rózsáim felé.
Egy híjját esmértem
Örömimnek még:
Lilla szívét kértem;
S megadá az ég.
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Jaj, de friss rózsáim
Elhervadtanak;
Forrásim, zőld fáim
Kiszáradtanak;
Tavaszom, vígságom
Téli búra vált;
Régi jó világom
Méltatlanra szállt.
Óh! csak Lillát hagytad volna
Csak magát nekem:
Most panaszra nem hajolna
Gyászos énekem.
Karja közt a búkat
Elfelejteném,
S a gyöngykoszorúkat
Nem irígyleném.

Hagyj el, óh Reménység!
Hagyj el engemet;
Mert ez a keménység
Úgyis eltemet.
Érzem: e kétségbe
Volt erőm elhágy,
Fáradt lelkem égbe,
Testem főldbe vágy.
Nékem már a rét hímetlen,
A mező kisűlt,
A zengő liget kietlen,
A nap éjre dűlt.
Bájoló lágy trillák!
Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák!
Isten véletek!

Ezzel a verssel a költő végleg lezárja Lillához fűződő szerelmét. 
A Reményhez műfaja elégia (erről a műfajról korábban már tanultunk). 

Csokonai eredetileg egy dallamra írta.
Keretes szerkezetű vers: a költő az első és az utolsó versszakban 

is megszólítja a megszemélyesített Reményt, ezzel keretbe foglalja az 
egészet.

Megszemélyesítés: költői kifejezőeszköz. Élettelen dolgokról vagy növé-
nyekről, állatokról úgy beszél a költő (író), mintha emberek lennének, 
emberi tulajdonságokkal, érzelmekkel, vagy emberként tudnának cse-
lekedni.

Ajánló: Hallgassátok meg a Csokonai – Hangzó Helikon könyves CD-ről 
vagy az internetről a vers eredeti, zenés verzióját!

A Reményhez című versnek több modern zenés feldolgozása is létezik, 
hallgassátok meg ezeket is!
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Élet a kollégiumban
(olvasmány)

Amióta iskola létezik, azóta kér-
dezgetik a gyerekek, hogy egyáltalán 
miért kell oda járni? Nos, egy-egy 
nap végére biztosan ti is elfáradtok, 
de higgyétek el, a régi gyerekeknek 
sokkal nehezebb dolguk volt. Kalan -
dozzunk egy kicsit a múltba, és meg -
látjátok!

Sok költőnk, írónk életrajzában 
olvastátok már, hogy a Debreceni 

Református Kollégiumba jártak. Arról viszont biztosan nem hallottatok 
még, hogy milyen volt az élet ebben a híres kollégiumban, és milyen lehe-
tett ott diáknak lenni.

Akkoriban nagyon más volt az iskola, mint manapság. Szigorú szabá-
lyokat kellett betartani, méghozzá éjjel-nappal, mert a legtöbb diák a kol-
légiumban lakott.

Kötelező volt például az egyenruha, amit tógának neveztek, és minden 
diáknak ezt kellett viselnie.

A tanév sokkal hosszabb volt, mint ma – ugyanis nem volt nyári szünet. 
Az egyházi ünnepeken, például karácsonykor és húsvétkor nem volt taní-
tás, de ezek rövidebb pihenők voltak, mint a mi téli és tavaszi szünetünk. 
Régen is két félévből állt a tanév, de a kollégisták a nyári félév végén nem 
dolgozatokat írtak, hanem komoly vizsgát tettek. 

A tanulást nagyon komolyan vették a kollégiumban. Minden nap hajnali 
háromkor volt ébresztő, mert reggel hatkor kezdődött az első óra. Délelőtt 
és délután is volt tanítás, ráadásul minden diáknak volt kollégiumi munkája 
is. A kertben dolgoztak, fát hasogattak és hordtak be, vagy takarítottak – és 
még tanulniuk is kellett másnapra.

Az általános iskolások magyar nyelven, a felsőbb évfolyamok tanulói 
viszont latinul tanulták a tantárgyakat. Képzeljétek csak el, hogy a matekot, 
vagy a nyelvtant idegen nyelven kellene tanulnotok… Nem lenne annyira 
egyszerű, ugye?

Tehát, amikor legközelebb nem szeretnétek suliba menni, gondoljatok 
a régi gyerekek egy napjára – valószínűleg rögtön megjön a kedvetek!
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Összefoglalás – Mire emlékszel?

4242

A XIX. század – romantika és realizmus

Reneszánsz

Jellemzői 
• harmónia
• arányok
•  emberközpontúság

Műfajok 
• szonett 
• epigramma 
• elégia 
• novella

Művek
Janus Pannonius:
• Pannónia dicsérete
•  Egy dunántúli mandulafáról
Balassi Bálint:
• Egy katonaének

Barokk

Jellemzői 
• elragadtatottság
• bonyolultság
• túldíszítettség

Műfajok
•  egyházi jellegű 

szövegek
• eposz 
• lovagregény

Művek
Pázmány Péter:
• Prédikációk
Zrínyi Miklós:
• Szigeti veszedelem
Mikes Kelemen: 112. levél

Felvilágosodás

Jellemzői
• tudomány
• optimizmus
• klasszicizmus

Műfajok 
• értekezések 
• epigramma 
• elégia 
• novella

Művek: 
Kazinczy Ferenc:
• A nagy titok
Csokonai Vitéz Mihály:
• A Reményhez
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Romantika és realizmus

A felvilágosodás embere hitte, hogy a vilá-
got észszerű, általa megismerhető szabályok 
irányítják. A XIX. századra ez a hit megdőlt, 
és eluralkodott a klasszicista eszmékből 
való kiábrándulás. A művészet a tudomá-
nyok világából a természethez, az ember-
hez fordult. Új stílusirányzatok jelentek meg: 
a romantika és a realizmus.

A romantika a nemzeti mozgalmakból 
indult. Szellemi háttere az egyes népek ön-
rendelkezési jogának kivívása volt, a szabad-
ság eszménye. Az írók, költők saját népük 
történetét, a népi kultúrát kutatták, ekkor 
lendült fel az anyanyelvű irodalom. 

A romantikus stílust az egyéniség ön-
ki fe jezése, a nagyszabású, sodró érzelmek ábrázolása jellemezte. 
A művészek látnokként, szellemi vezetőként gondoltak magukra. Von -
zotta őket a képzelet, a természetfeletti, ezért a művekben gyakran 
népi babonákat, hátborzon gató témákat használtak.

A Grimm testvérek például, akiknek me-
séit ma is mindenki ismeri, a szülőföldjükön 
mesélt történeteket gyűjtötték össze és ad-
ták ki könyv formájában.

A romantikus irodalom új kifejezési formá-
kat, új műfajokat talált ki, kerülte a megszo-
kottat, az átlagost. Népszerű műfaj volt a re-
gény. Több, ma is létező fajtája ekkor alakult 
ki – például a detektívregény, a rémregény, 
a kalandregény és a modern történelmi 
regény. A romantika líráját az érzelmi túltöltöttség és a zeneiség
jellemezte, a versek legkedveltebb műfaja a dal, az óda és az érzelmi 
hullámzást jól kifejező rapszódia voltak.

Bartholdi – Szabadság-szobor, 
New York, USA

A Grimm testvérek
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A realizmus a romantikával együtt hatott a 
művészetre, de azzal ellentétes felfogást kép-
viselt. Szellemi hátterét a polgárság gaz dasági 
hatalmának erősödése és az új tu do mányos 
felfedezések, mint például a darwinizmus
képezték. Az emberi élet a világ minél való-
sághűbb ábrázolására törekedett. Kedvelt 
témája volt a mindennapi élet, az egyszerű 
emberek bemutatása. 

A realista festményeken már nem törté-
nelmi események vagy híres hősök jelentek 
meg, hanem átlagemberek, akik hétköznapi 
tevékenységet végeztek – például Munkácsy 
Ásító inasa.

A realizmus építészetében a modernség és a hatékony felhasználha-
tóság jelent meg hangsúlyosan. 

Úgy gondolták, egy céljának megfelelő épület önmagában is szép, nem 
szükséges díszíteni. Így született meg az Ei� el-torony, vagy Budapesten 
a Nyugati pályaudvar épülete.

A realizmus az irodalomban leginkább az epikában és a drámában érvé-
nyesült. A realista írók hosszú, részletes leírásokkal igyekeztek hőse-
ikről minél pontosabb képet adni. Alaposan bemutatták a szereplők 
lelkiállapotát, a döntéseik mögött meghú-
zódó okokat, megteremtették a lélektani 
regény műfaját. A drámairodalom is virág-
zott. A szerzők arra törekedtek, hogy a valóság 
minél pontosabb 
képét tükröz zék a 
színpadon, ezzel 
pedig hatalmas 
lépést tettek a 
mai modern drá-
ma irányába.

Eiff el-torony, Párizs

Munkácsy Mihály – Ásító inas

Nyugati pályaudvar, Budapest
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A reformkor irodalma 

A reformkor 1825–1849-ig tartott hazánkban. 
A korszak legfontosabb törekvései a nemzeti 
függetlenség elérése, a magyar nyelv hiva-
talossá tétele és a cenzúra megszüntetése
voltak.

1825-ben gróf Széchenyi István egyéves 
jövedelmét ajánlotta arra a célra, hogy meg-
alakuljon a Magyar Tudományos Akadémia. 
Az Akadémia legfőbb célja a magyar kultúra 
és anyanyelv gyarapítása volt.

Az Akadémiának köszönhetjük például az 
első magyar helyesírási szabályzatot. Az 
intézmény napjainkban is létezik, a magyar 
tudóstársadalom legfontosabb szervezete. 

A reformkorban a magyar irodal-
mi élet egyik virágkorát élte. Az 
emberek érdeklődtek a közélet, 
a hírek iránt. Ennek köszönhe-
tően rengeteg folyóirat indult, 
melyekben költők, írók műveit 
olvashatta a közönség. A napi tá-
jékoztatásról az első napilapok
gondoskodtak, de tematikus lap 
született például a hölgyolvasók 
kiszolgálására. 

Hasonlóképpen pezsgett a színházi élet. Számtalan társulat járta az 
országot vándorszínészeivel, vidékre is eljuttatva ezzel a kultúrát. 
1837-ben megnyitotta kapuit Budapest első magyar nyelvű színháza, 
a Pesti Magyar Színház. 

Széchenyi István

Magyar Tudományos Akadémia

NT_98797_magyar_7.indd   46 2021. 04. 08.   9:05



47

A reformkorban alakult a Kis-
faludy Társaság is, melynek 
hatalmas szerepe volt a XIX. 
század irodalmi életének ala-
kításában és az ízlésformálás-
ban. A társaság rendszeresen 
hirdetett írói pályázatokat, tá-
mogatta a fiatal szerzők bemu-
tatkozását.

A reformkor egyik fontos tö-
rekvése volt a magyar nyelv 
ügye. Magyarországon 1844-ig 
a német és a latin volt a hiva-
talos nyelv. Ez azt jelentette, 
hogy a hivatali ügyintézés és 
az iskolai oktatás sem az anya-
nyelven történt. A kor gondol-
kodói egyetértettek abban, 
hogy a magyarság fejlődéséhez 
az anyanyelv fejlődése nélkü-
lözhetetlen. Ennek érdekében 
az akadémisták egységesítet-
ték a nyelvet, helyesírási alap-
elvet, valamint értelmező szó-
tárt adtak ki. 

A nyelvújítási mozgalom vezetőjeként 
Kazinczy Ferencet szoktuk emlegetni, de 
természetesen nem egyedül dolgozott nyel-
vünk újjászületésén.

A nyelvújítók több módon is igyekeztek 
gazdagítani a nyelvet. A magyarból hiányzó 
kifejezésekre új szavakat alkottak, esetleg 
idegen nyelvekből fordítottak, emellett előke-
restek régi magyar szavakat, hogy újra hasz-
nálatosak legyenek. Rengeteg ma is használt 
szavunkat nekik köszönhetjük.

Az Athenaeum című folyóirat

Pesti Magyar Színház

Kazinczy Ferenc
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A legnag yobb hazafi

Magamról:  „Az én belsőm tűzzel teljes, de külsőm,
ezen nyomorult alkotmányú test, mindenre alkalmatlan.”

Név: Kölcsey Ferenc

Élt: 1790. augusztus 8. – 1838. augusztus 24.

Különlegesség: a Himnusz költője

Meglepő: diákként jobban beszélt latinul, mint magyarul

Származás: nemesi családból

Tanulmányok: Debreceni Református Kollégium 
(jogi tanulmányok)

Beszélt nyelvek: magyar, latin, ógörög, német, francia

Munkahelyek: főjegyző, a Magyar Tudományos Akadémia 
és a Kisfaludy Társaság tagja

Stílus: romantika

Családi állapot: nőtlen

Fontos emberek az 
életében:

Kazinczy Ferenc, Szemere Pál (legjobb barátja), 
Kölcsey Kálmán (unokaöccse)

Helyek, ahol élt: Sződemeter (szülőfalu), Debrecen, Pest, 
Szatmárcseke

Kölcsey Ferenc
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Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született Sződemeteren, nemesi 
családban. Kisgyermekként himlőben megbetegedett, emiatt egyik 
szemére megvakult. Édesapját hatévesen, édesanyját tizenkét évesen 
vesztette el, ezután nagybátyja nevelte.

Hatévesen került a Debreceni Református Kollégiumba, ahol tizen-
három évig tanult, jogi végzettséget szerzett. Sápadt, vékony, félénk 
fiú volt, aki társaságba nem szívesen ment, ezért a kollégiumban sem 
érezte jól magát. Még diákként barátkozott össze Kazinczy Ferenccel, 
az ő hatására tanult meg ógörögül (latinul, németül és franciául akkor 
már kiválóan tudott).

A kollégium után Pestre ment joggyakor-
noknak, ekkor ismerkedett meg Szemere 
Pállal, aki később legjobb barátja lett. Itt kez-
dett komolyan foglalkozni a magyar nyelv-
vel, melynek addig csak egyszerű, „paraszti” 
változatát ismerte. A nyelvújító mozgalom 
hatására megtanulta, és használni kezdte az 
igényes, irodalmi magyar nyelvet.

Huszonöt évesen költözött testvérével 
Szatmárcsekére, ahol a családi birtokon 
gazdálkodott. Szabadidejében irodalommal 
foglalkozott, verseket, értekezéseket írt, az 
irodalmi élet nagyjaival levelezett.

1823-ban megírta a Himnuszt, mellyel örök -
re beírta nevét a magyar irodalom halhatat-
lanjai közé.

1827-ben meghalt testvére, ettől kezdve 
unokaöccse, Kálmán nevelése a költő fel-
adata lett. Hozzá írta – halála előtt nem sok-
kal – Intelmek című prózai művét. Ezt egyfaj-
ta szellemi végrendeletnek szánta, melyben 
unokaöccsének címezve a reformkor magyar 
ifjúságát látta el tanácsokkal.

Negyvenes éveiben tagjává választotta a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfa lu dy 
Társaság, emellett Szatmár megye főjegy-
zője volt. Egy ideig az országgyűlésben is ő 

Szemere Pál

A Himnusz eredeti 
kéziratának részlete
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képviselte a vármegyét. Beszédeiben kiállt az ország fejlődése mellett, 
szívügye volt a jobbágyfelszabadítás. Olyan emberek nevezték meste-
rüknek, mint Deák Ferenc vagy Kossuth Lajos.

1838-ban egy hivatalos útján megfázott, megbetegedett, és augusztus 
24-én örökre lehunyta szemét.

Szülőháza és csekei otthona ma emlékház, sírját emlékoszlop jelzi, 
az ország számos pontján vannak elhelyezve szobrai, nevét szám talan 
utca, tér, művelődési központ viseli. Rá emlékezünk azon a napon, 
amelyen 1823-ban befejezte a Himnuszt – 1989 óta január 22. a magyar 
kultúra napja.

Huszt

Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi  mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts; s a haza fényre derűl!

(Cseke, 1831. december 29.)

A Himnusz mellett Kölcsey egyik leghíresebb verse a Huszt – utolsó 
sorát napjainkban is gyakran idézik. Műfaja epigramma (erről a mű-
fajról korábban már tanultunk). A költő egyik utazása közben látogatta 
meg Huszt várát. A romok megihlették, így született a vers, melyben a 
hazaszeretet jegyében cselekvésre buzdítja a jelen és a jövő generációit. 

Huszt várának romjai
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Himnusz
A MAGYAR NÉP ZIVATAROS SZÁZADAIBÓL

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
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Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének?
Hányszor támadt tennfi ad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre?

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában.
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kinzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

(Cseke, 1823. január 22.)
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A Himnusz 1828-ban jelent meg nyomtatásban. Erkel Ferenc 1844-ben 
zenésítette meg. 1903 óta ismerik el Magyarország himnuszaként. Hiva-
talosan az 1989-es Alkotmány mondta ki, hogy nemzeti himnu szunk 
Kölcsey verse. A Himnusz nemzeti jelképeink egyike.

Himnusz: – Istenhez szóló fohász, hálaének vagy dicsőítő ének. Lírai 
műfaj, jellemző rá az emelkedett stílus.

Keretes szerkezetű vers, az első és az utolsó versszak szinte meg-
egyezik, ez adja a keretet.

Tartalmilag a Himnusz három részre tagolódik. Az első és az utolsó vers-
szak fohász a magyar népért. A 2–3. versszakban a dicső történelmi múl-
tat idézi fel a költő – mintegy bizonyítja, hogy megérdemeljük az áldást. 
A 4–7. versszakban már a múlt tragédiái jelennek meg, a balsors, mely oly 
régen tépi népünket.

A vers a romantika stílusában íródott. Emelkedett hangvétele mellett 
Kölcsey ellentéteket, költői túlzásokat használt, melyek nem csak az 
ő érzéseit fejezik ki, de az olvasó érzelmeire is erősen hatnak.

Ajánló: Hallgassátok meg a Himnuszt szavalat formájában és meg -
ze nésítve!

Nemzeti jelképeink: a magyarsághoz, a magyar hazához tartozás szim-
bólumai, minden magyar ember számára ugyanazt jelentik. A koronázási 
ékszerek, a nemzeti zászló, a Himnusz, a címer és nemzeti ünnepeink
mind annak kifejeződései, hogy a magyar nép tagjai vagyunk, és Magyar-
ország a mi hazánk.
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A költőfejedelem

Magamról:  „Nincs kedvem sem időm mindennapi dolgokat írni:
Újat írok, nagyot is, kedvest is, rettenetest is.”

Név: Vörösmarty Mihály

Élt: 1800. december 1. – 1855. november 19.

Különlegesség: az első magyar költő, aki költészetéből élt

Származás: elszegényedett nemesi családból

Tanulmányok: Ciszterci Szent István Gimnázium (Székesfehér-
vár), Piarista Gimnázium (Pest), Pesti Egyetem

Beszélt nyelvek: magyar, latin, ógörög, német, angol

Foglalkozás: költő, író, drámaíró

Munkahelyek: a Tudományos Gyűjtemény, majd az 
Athenae um és a Figyelmező című irodalmi 
folyóiratok szerkesztője

Stílus: romantika

Családi állapot: nős, felesége Csajághy Laura

Fontos emberek az 
életében:

Perczel család, Toldy Ferenc, Bajza József, 
Kazinczy Ferenc, Csajághy Laura

Helyek, ahol élt: Kápolnásnyék (szülőfalu), Pest, Börzsöny

Vörösmarty Mihály
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Vörösmarty Mihály 1800. december 
1-jén született Kápolnásnyéken, ne-
mesi családban. Nyolc testvére volt, 
szerető nagycsaládban nevelkedett. 
Apja fontosnak tartotta gyermekei ta-
níttatását, különösen a nyelvtanulást. 
A költő tizenegy évesen került a szé-
kesfehérvári Ciszterci Szent István 
Gimnáziumba, ahol mindvégig kitűnő 
tanuló volt. Egy évig járt a pesti Piarista Gim-
náziumba, majd a Pesti Egyetemen jogász 
végzettséget szerzett. Ügyvéd lett, mégsem 
dolgozott soha ezen a pályán, mert az iroda-
lom, a költészet sokkal jobban vonzotta.

Tizenhét évesen elvesztette édesapját, 
kenyérkeresővé kellett válnia, hogy eltart-
sa magát, és támogassa családját. A Perczel 
családnál lett házitanító, nyolc évig volt a 
három Perczel fiú nevelője. A szerelem is 
rátalált, évekig rajongott a fiúk nővéréért, 
Perczel Etelkáért. Ugyan Etelka nem viszo-
nozta érzéseit, emlékét a költő számos műve 
nőalakjában megőrizte, róla mintázta pél dául 
a Csongor és Tünde női főszereplőjét.

Kamaszként kezdett verseket írni, renge-
teget olvasott, nagyon érdekelte az irodalom. 
Levelezett Kazinczyval, aki tehetségesnek 
látta, így a verselés folytatására buzdította. 
1825-ben megjelent Zalán futása című epo-
sza, mellyel országos hírnevet szerzett. Hama-
rosan a Tudományos Gyűjtemény szerkesztője 
lett, ezzel anyagi helyzete is rendeződött.

Ettől kezdve az irodalmi élet kikerülhetet-
len szereplőjévé vált. Tagjai közé választotta 
a Magyar Tudományos Akadémia, ott volt 
a Kisfaludy Társaság alapítói között.

Vörösmarty szülőháza Kápolnásnyéken, 
ma Vörösmarty Emlékmúzeum

A költő első szerelme, Perczel Etelka

Zalán futása, első kiadás
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Barátaival, Bajza Józse  ́el és Toldy Ferenc-
cel hamarosan két irodalmi folyóiratot is indí-
tott, az Athenaeumot és a Figyelmezőt. Művei-
vel több pályadíjat is elnyert, sorra jelentek 
meg versei, színikritikái, drámáit játszotta 
a Pesti Magyar Színház.

1836-ban elkészült leghíresebb verse, a Szó-
zat, melyet a Himnusszal együtt szokás emle-
getni.

Agglegényéletet élt, napközben az újsággal 
foglalatoskodott, este színházba ment, utána 
pedig barátaival vacsorázott és meg vitatták 
a látottakat.

1843-ban feleségül vette a nála huszonhat 
évvel fiatalabb Csajághy Laurát, akivel élete 
végéig boldog házasságban élt. 

1848-ban politikai szerepet vállalt a szabad -
ságharcban, országgyűlési képviselő lett. 
A szabadságharc bukása után bujdosnia kel-
lett, de alig egy év után feladta magát, végül 
kegyelmet kapott. Utolsó éveiben visszaköl-
tözött Kápolnásnyékre, gazdálkodásból pró-
bált megélni.

Az elvesztett szabadságharc lelkileg megtör-
te, 1855. november 19-én meghalt. Temeté se 
néma kiállás volt az elnyomó Habsburg ura-
lom ellen; húszezerfős tömeg kísérte utolsó 
útjára, az ország minden lapja megemlékezett 
róla cikkeiben.

Első szobrát Székesfehérváron állították fel, 
ahol ma is látható. A székesfehérvári színház 
mellett nevét viseli több iskola és számtalan 
utca, tér az ország számos pontján.

Toldy Ferenc

Bajza József

A költő felesége, Csajághy Laura
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Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Vörösmarty a szabadságharc után Vörösmarty Mihály szobra, Székesfehérvár
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Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

(1836)
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A Szózatot általában a Himnusszal együtt szoktuk emlegetni, és ez nem 
véletlen. A két vers mind témájában, mind stílusában nagyon hasonló. 
A Himnusz mellett a Szózat a másik nemzeti énekünk – ha egy ünnepség 
a Himnusszal kezdődik, valószínűleg a Szózattal zárul. A verset 1836-ban 
írta Vörösmarty, 1843-ban zenésítette meg Egressy Béni.

Óda: olyan lírai alkotás, mely egy magasztos témáról szól, hangneme 
ünnepélyes, emelkedett.

Az első és utolsó két versszak közvetlen megszólítás, mintegy keret-
be foglalja a verset. A vers első fele (a Himnuszhoz hasonlóan) a múlt-
beli dicsőségek felidézése. A második felében a költő a „nagyvilágot”, 
a körülöttünk élő nemzeteket szólítja meg, hogy nem mehetnek el szó 
nélkül a magyarság mindenkori kiállása, szenvedése mellett.

A vers a romantika stílusában íródott. A fokozások, költői túlzások és 
a fennkölt stílus magukkal ragadják az olvasót.

A Szózat kézirata
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A forradalom költője

Magamról:  „Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.”

Név: Pető�  Sándor (születési név: Petrovics Sándor)

Élt: 1823. január 1. – 1849. július 31.

Származás: paraszti családból

Meglepő: ötévesen kezdte az iskolát, kilenc különböző 
helyre járt, mégsem fejezte be soha tanulmányait

Beszélt nyelvek: magyar, latin, német, francia

Példakép: Vörösmarty Mihály

Munkahelyek: statiszta (Nemzeti Színház), vándorszínész, mű-
fordító, segédszerkesztő (Pesti Divatlap)

Álnevek: Rónai, Sió, Borostyán, Andor deák

Névváltoztatás: 1842-től a Pető�  vezetéknevet használta

Stílus: romantika

Családi állapot: nős, felesége Szendrey Júlia

Fontos emberek 
az életében:

Jókai Mór, Arany János, Orlai Petrich Soma, 
Vahot Imre

Rejtély: halála – eltűnt a segesvári csatában, holttestét 
sosem találták meg

Petőfi Sándor
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Orlai Petrich Soma Jókai MórArany János

1844. Az országos siker

A költő első állandó 
munkahelye, a Pesti Divatlap

Petőfi  család. Petőfi  szülei: Hrúz Mária és Petrovics István; 
öccse, Petrovics István; a költő, Petőfi ; felesége, Szendrey Júlia, 

és fi a, Petőfi  Zoltán
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Az Alföld

Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.

Felröpűlök ekkor gondolatban
Túl a földön felhők közelébe,
S mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe.

Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszu gémü kútnál
Széles vályu kettős ága várja.

Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.

A tanyáknál szellők lágy ölében
Ringatózik a kalászos búza,
S a smaragdnak eleven szinével
A környéket vígan koszorúzza.

Idejárnak szomszéd nádasokból
A vadlúdak esti szürkületben,
És ijedve kelnek légi útra,
Hogyha a nád a széltől meglebben.
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A tanyákon túl a puszta mélyén
Áll magányos, dőlt kéményü csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.

A csárdánál törpe nyárfaerdő
Sárgul a királydinnyés homokban;
Odafészkel a visító vércse,
Gyermekektől nem háborgatottan.

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj
S kék virága a szamárkenyérnek;
Hűs tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.

Messze, hol az ég a földet éri, 
A homályból kék gyümölcsfák orma
Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,
Egy-egy város templomának tornya. -

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép! 
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sír is fölöttem.

   Pest, 1844. július

Az Alföld Petőfi egyik tájleíró verse, melyet a költő személyes élményei 
alapján írt. Egyszerre jelenik meg benne a táj szemléletes bemutatása, 
és a költő szeretete szülőföldje iránt.

Érdemes megfigyelni a táj leírásának nézőpontját. Először mintha 
légifelvételeket látnánk, azután „leereszkedünk” a földre, és körül-
nézünk. A költő szavai nyomán szinte megelevenedik a puszta.
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Arany Jánoshoz

TOLDI irójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!…
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége.

Ha hozzád ér lelkem, s meg talál égetni:
Nem tehetek róla… te gyujtottad ugy fel!
Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi
Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel?

Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni.

Ki volt tanítód? hol jártál iskolába?
Hogy lantod ily mesterkezekkel pengeted.
Az iskolákban nem tanulni, hiába,
Ilyet… a természet tanított tégedet.

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja,
Melynek csengése a rónákon keresztűl
Vándorol, s a világ zaja nem zavarja.

S ez az igaz költő, ki a nép ajkára
Hullatja keblének mennyei mannáját.
A szegény nép! olyan felhős láthatára,
S felhők közt kék eget csak néhanapján lát.

Nagy fáradalmait ha nem enyhíti más,
Enyhítsük mi költők, daloljunk számára,
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás,
Egy édes álom a kemény nyoszolyára! –

Arany János
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Ezen gondolatok elmém környékezték,
Midőn a költői szent hegyre jövék fel;
Mit én nem egészen dicstelenűl kezdék,
Folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel!

(1847)

1847-ben Arany János a Kisfaludy Társaság pályázatára elküldte a Toldit. 
A történetnek hatalmas sikere volt a pályázat elbírálóinál. Petőfi hallott 
erről, és olyan kíváncsi lett, hogy nem bírta kivárni a Toldi megjelenését 
– kölcsönkérte a kéziratot, hogy azonnal elolvassa.

A Toldi annyira magával ragadta, hogy verses levelet írt az ismeretlen 
íróhoz – így született az Arany Jánoshoz. A vers kicsit később az Életképek
irodalmi folyóiratban is megjelent, de a türelmetlen Petőfi még aznap 
postázta egy levél kíséretében Arany Jánosnak.

Ezzel kezdődött a két költő barátsága. A későbbiekben több verses 
levelet is váltottak egymással.

A vers műfaja költői levél.

Költői levél: olyan költemény, mely egy adott alkalomból születik, 
egy másik személyhez szól, levélre jellemző stílusban. A költői levél 
jellemzői a konkrét megszólítás és a kérdések, melyekre a szerző 
általában választ vár.

A vershez írt kísérőlevél eredetije
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Egy gondolat bánt engemet…

Egy gondolat bánt engemet: 
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,

Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le… –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyúgatig,

NT_98797_magyar_7.indd   66 2021. 04. 08.   9:05



67

S a zsarnokság velök megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az i� ui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
És fátyolos zászlók kiséretével
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!
   (Pest, 1846. december)

Az Egy gondolat bánt engemet… egy látomásvers, olyan, mintha egy 
jóslatot látnánk a költő későbbi haláláról. A romantika korában a köl-
tők egyszerre vállalták a szellemi vezér és a jós szerepét – Petőfi ebben 
a versben mindkét szerepet tökéletesen betölti.

A költő végig egyes szám első személyben beszél a számára legfon-
tosabbról, a szabadság eszményéről, melyért önmagát is képes fel áldozni. 
Az egyre erősebb képek, a fokozás tökéletesen kifejezik fel fo kozott érzelmi 
állapotát, mélységes hitét.

A költeményben a romantika minden stílusjegye felbukkan, ez Petőfi 
költészetének egyik legkifejezőbb darabja.

A vers műfaja rapszódia.

Rapszódia: olyan lírai műfaj, melyre a zaklatottság, az érzelmi hullámzás, 
a gondolatok áramlása jellemző.
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Nemzeti dal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Petőfi  Sándor 
mint honvéd őrnagy
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A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
  (Pest, 1848. március 13.)

A Himnusz és a Szózat mellett a Nemzeti dal az a vers, amit minden 
magyar ismer.

Petőfi 1848. március 13-án éjjel fejezte be a verset, március 15-én 
pedig elszavalta a márciusi ifjaknak a Pilvax Kávéházban, kirobbantva 
ezzel a forradalmat. A közhiedelemmel ellentétben a Nemzeti Múzeum 
lépcsőjén állva sohasem adta elő művét.

A cím ugyan dalként jelöli meg, de a vers műfaja inkább induló, csata-
dal. Valójában forradalmi felhívás, egy szenvedélyes kirohanás az egész 
magyarsághoz. Legfőbb mondanivalója, hogy a nemzetnek meg kell ra-
gadnia a pillanatot, és lerázva láncait kivívni a rég vágyott szabadságot.

Szerkezetileg párbeszéd: a versszakok első felében a költő harcra buzdító 
szónok, aki egész népéhez beszél, a refrénben pedig a közönség válaszol.

Csatadal: daltípus, melynek témája a harc, a harcban való bátor helyt-
állás.
Refrén: a versszakok végén szabályosan ismétlődő sor vagy sorok. 
A dal műfajára jellemző költői eszköz.

Nemzeti dal
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Összefoglalás – Mire emlékszel?

Romantika

Jellemzői
• új kifejezési formák
• érzelmi túltöltöttség
•  titokzatosság

Műfajok 
• regény 
• dal 
• óda 
• rapszódia

Realizmus

Jellemzői
• valósághű ábrázolás
• részletes leírás
• lelkiállapot bemutatása

Műfajok
•  lélektani regény
• dráma 

Reformkor

Jellemzői
• nyelvújítás
• nemzeti irodalom
• újságok
• színházi élet

Művek
Kölcsey Ferenc: Himnusz • Huszt
Vörösmarty Mihály: Szózat
Petőfi  Sándor: Az Alföld • Arany Jánoshoz • 
Egy gondolat bánt engemet… • Nemzeti dal

Arany János élete és költészete
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Arany János élete és költészete
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Az eg yszerű ember

Magamról:  „Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam…”

Név: Arany János

Élt: 1817. március 2. – 1882. október 22.

Különlegesség: a leggazdagabb szókincsű magyar költő

Származás: paraszti családból

Tanulmányok: Nagyszalonta, Debreceni Református Kollégium

Beszélt nyelvek: magyar, angol, német, latin, 
ógörög, francia

Foglalkozás: költő, író, műfordító

Munkahelyek: titkár (Magyar Tudományos Akadémia)

Stílus: romantika, népies stílus

Családi állapot: házas, felesége Ercsey Julianna

Barátok: Pető�  Sándor, Gyulai Pál

Eredmények: 1847. Kisfaludy Társaság irodalmi pályázat 
1. helyezés

Érdeklődési kör: versírás, tanítás, műfordítás

Helyek, ahol élt: Nagyszalonta, Debrecen, Geszt, Nagykőrös, Pest

Arany János
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A kezdetek
Arany János 1817. március 2-án 
született Nagyszalontán, paraszti 
családban. Édesanyja, Megyeri Sára 
45, édesapja, Arany György 55 éves 
volt ekkor. Korábban nyolc gyerme-
küket veszítették el, csak a legidő-
sebb, Sára, és a legfiatalabb, János 
élték meg a felnőttkort. Öreg napja-
ikat felderítette, hogy a kisfiú csoda-
gyereknek tűnt.

Édesapja négyéves korában tanította meg 
írni-olvasni hamuba írt betűkkel. Ötévesen 
már a családi Bibliát olvasta, és minden más 
könyvet, amihez otthon hozzá tudott jutni.

Hatévesen került a nagyszalontai isko-
lába, ahol tíz évig tanult. A legjobb tanulók 
között volt. Családja olyan szegénységben 
élt, hogy már gimnazistaként tanítást vállalt, melynek fejében ellátást 
és csekély fizetést kapott. A pénzből idős szüleit támogatta, és a tovább-
tanulására gyűjtött. A Debreceni Református Kollégiumban folytatta 
tanulmányait, közben egy évig Kisújszálláson tanítóskodott.

Húszévesen abbahagyta az iskolát, mert egyre kevésbé érdekelte a 
tanulás. A művészet vonzotta. Gyermekko-
rától verseket írt, érdekelte a festészet, a 
szobrászat, gitáron játszott, a színpad világa 
pedig egyenesen lenyűgözte. Vándorszínész-
nek állt, apróbb szerepeket kapott, de köz-
ben éhezett, nyomorgott.

Egy éjjel azt álmodta, hogy édesanyja meg -
halt, ezért egyik pillanatról a másikra ott-
hagyta a társulatot, és hazatért. Otthon szü-
leit mélységes nyomorban találta – édes-
anyja haldoklott, édesapja elvesztette szeme 
világát. Arany lelkileg teljesen összetört, ez 
az élmény örökre nyomott hagyott benne. 
Szülei állapotáért önmagát hibáztatta, hiszen 

Arany János szülőháza, Nagyszalonta

Plakát Az arany idő című 
előadásról, melyben 

Arany is játszott
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azzal, hogy vándorszínésznek állt, szülei kívánságával szemben saját 
kedvtelését kereste. Ettől kezdve saját vágyait igyekezett elnyomni, és 
kötelességeinek élt.

Nagyszalontán vállalt állást, előbb segédtanító volt, majd másod-
jegyző lett. Az irodalom szeretete megmaradt, rengeteget olvasott, de 
költészettel nem foglalkozott. Örömét ezekben az években a családi 
életben találta meg. 1840-ben feleségül vette Ercsey Juliannát, akivel 
élete végéig boldog házasságban élt. Két gyermekük született. László, 
aki felnőttként költő és népmesegyűjtő lett, és Juliska.

Arany JuliskaArany LászlóErcsey Julianna

A pályázaton nyertes Toldi első kiadása
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Egy barátja hatására kezdett újra alkotni. 
Először csak műfordításokat készített, majd 
értekezéseket, verseket írt.

1846-ban a Kisfaludy Társaság pályá-
zatot hirdetett. Arany megírta és elküldte 
a Toldit, amivel annyira lenyűgözte a zsűrit, 
hogy az első helyezettnek járó 15 arany jutal-
mat húszra emelték. Ekkor kezdődött barát-
sága Petőfi Sándorral, akivel kapcsolatukat 
a személyes találkozások tovább erősítették.

Egycsapásra országos hírű költő lett. Ver-
sei irodalmi lapokban jelentek meg, tagjává 
választotta a Kisfaludy Társaság.

1848 márciusában a forradalom szele őt is elragadta. Nemzetőr lett, 
majd a forradalmi kormány miniszteri fogalmazója.

Válasz Petőfi nek

Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom;
Örűl a szívem és mégis sajog belé,
Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom?
Petőfi t barátul mégsem érdemelé.

Hiszen pályadíjul ez nem volt kitűzve…
Szerencse, isteni jó szerencse nékem!
Máskép szerény művem vetém vala tűzbe,
Mert hogyan lett volna nyerni reménységem?

És mily sokat nyerék! Pusztán a pályabér
Majd elhomályosít, midőn felém ragyog:
De hát a ráadás!… Lelkem lelkéig ér,
Hogy drága jobbkezed osztályosa vagyok.

S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék,
Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
Otthon leli magát ajakimon dala.

Petőfi  Sándor
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Akartam köréből el-kivándorolni:
Jött a sors kereke és útfélre vágott,
S midőn visszafelé bujdokolnék, holmi
Tüske közől szedtem egynehány virágot.

Jöttek a búgondok úti cimborának,
Összebarátkoztunk, összeszoktunk szépen;
Én koszorút fűztem, ők hamiskodának,
Eltépték füzérem félelkészültében.

Végre kincset leltem: házi boldogságot,
Mely annál becsesb, mert nem szükség őrzeni,
És az Iza partján ama hű barátot…
Nem is mertem volna többet reményleni.

Most, mintha üstökös csapna szűk lakomba,
Éget és világít lelkemben leveled:
Oh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa,1
Mily igen szeretlek Téged s őt is veled.
     (1847. febr. 11.)

Arany költői levele a leghíresebb magyar 
költőbarátság megszületését örökíti meg. 
A verset az ihlette, hogy a Toldi sikerétől 
fellelkesült Petőfi versben gratulált Arany-
nak. A levelet Arany hatalmas megtisztel-
tetésnek érezte, akkora örömmel töltötte 
el, hogy már másnap megírta válaszát.

A vers tartalmilag egy bemutatkozó 
levél. Üdvözléssel kezdődik, azután a 
költő mesél magáról, végül elköszön.

1 Tompa Mihály, a korszak legnépszerűbb költője volt.

A Válasz Petőfi nek kézirata
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Családi kör

Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is – bogarászni restel -
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fi ának enged inni egyet;
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb… a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja,… s reggel ünnep lészen.
Körűl az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arcukat.
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A legkisebb fi ú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
E fi úból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fi ú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
Eff élét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög… vagy ha nem, hát… kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kinálják erősen káposzta-levéllel.

A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó háziasszony,
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerü étket.
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.
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De vajon ki zörget? „Nézz ki, fi am Sára:
Valami szegény kér helyet éjszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
Béna harcfi  lép be, sok jó estét kíván:
„Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(Így végezi a szót), meg az emberét is.”

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb -
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
Természete már ez magyar embereknek.

De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
Az idősb fi ú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldus megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” – rimánkodik szépen.

„Nem mese az gyermek”, – így feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja;
Néma kegyelettel függenek a szaván
Mind az egész háznép, de kivált a leány:
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle… testvérbátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.
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Este van, este van… a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, – egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát…
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
     (1851. ápr. 10.)

A Családi körben a költő múltjának legkedvesebb emlékeit idézi fel. Meg-
jelenik gyermekkora, a szerető család képe – ugyanakkor ki is egészül 
testvéreivel, akiket sosem ismert. Megidézi Sárát, legidősebb testvérét, 
és a szabadságharcban elvesztett jóbarát, Petőfi emléke is felvillan egy 
pillanatra.

A vers szinte filmszerűen idézi fel egy család estéjét. Arany olyan költői 
képeket használ, melyek egyszerre hatnak minden érzékszervre, ezzel is 
fokozva az olvasó élményét.

A Családi kör műfaja életkép.

Életkép: leíró típusú műfaj, a mindennapi élet egy-egy eseményét, hely-
zetét mutatja be. A romantika, azon belül a népies stílus kedvelt műfaja.
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Újrakezdés – a szabadságharc után
A világosi fegyverletétel a költőt Nagyszalon-
tán találta, ahová az orosz megszállás hírére 
hazasietett, mert féltette családját. Hivatalát 
és vagyonát elvesztette, segédírnok lett, egy 
kis parasztházban éltek szűkösen. A szabad-
ságharc bukása utáni dermedt állapotban 
érte az az öröm, hogy megismerkedett Gyulai 
Pállal, későbbi jóbarátjával.

A segédírnoki fizetésből nehezen tudta el-
tartani családját, ezért nevelő lett Geszten 
a Tisza családnál. Élvezte a munkát, de fele-

ségét és gyermekeit csak hetente egyszer láthatta, ezt nehezen viselte. 
Hamarosan meghívták gimnáziumi tanárnak Nagykőrösre, amit öröm-
mel elfogadott.

Gyulai Pál

A Tisza család kastélya, Geszt Aranyék családi otthona, Nagykőrös

Az Arany család első pesti lakása a XX. században
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Nagykőrösi tíz éve termékeny költői korszaka volt, pedig nem érez-
te otthon magát a városban. Itt születtek többek között a nagykőrösi 
balladák és a Toldi estéje. Szabadidejében eredeti nyelven újraolvasta 
a kor világirodalmának legnagyobb műveit, és tanulmányozta a magyar 
nyelvet.

1858-ban tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia, 1860-
ban pedig megválasztották a Kisfaludy Társaság igazgatójának.

Lemondott tanári állásáról, Pestre költözött, és negyvenegy éve-
sen végre azzal foglalkozhatott, amivel mindig is szeretett volna – az 
irodalommal.

Igazgatói feladatai mellett két irodalmi folyóiratot is indított, me-
lyeket maga szerkesztett. Először a Szépirodalmi Figyelőt, majd annak 
megszűnése után a Koszorút.

A Figyelő című folyóirat A Koszorú című folyóirat
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A walesi bárdok

Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány.

Van-e ott folyó és földje jó?
Legelőin fű kövér?
Használt-e a megöntözés:
A pártos honfi vér?

S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába hajt?

Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Velsz:
Földet, folyót, legelni jót,
Hegy-völgyet benne lelsz.

S a nép, az istenadta nép
Oly boldog rajta, Sire!
Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sir.

Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment,
És néma tartomány.

Montgomery a vár neve,
Hol aznap este szállt;
Montgomery, a vár ura,
Vendégli a királyt.
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Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Sürgő csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh;

S mind, amiket e szép sziget
Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
Túl messzi tengeren.

Ti urak, ti urak! hát senkisem
Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!… ti velsz ebek!
Ne éljen Eduárd?

Vadat és halat, s mi az ég alatt
Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt
Belül minden nemes.

Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tetteim –
Elő egy velszi bárd!

Egymásra néz a sok vitéz,
A vendég velsz urak;
Orcáikon, mint félelem,
Sápadt el a harag.

Szó bennszakad, hang fennakad,
Lehellet megszegik. –
Ajtó megől fehér galamb,
Ősz bárd emelkedik.
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Itt van, király, ki tetteidet
Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló hörög
Amint húrjába csap.

„Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!

Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,
Hogy sirva tallóz aki él:
Király, te tetted ezt!”

Máglyára! el! igen kemény –
Parancsol Eduárd –
Ha! lágyabb ének kell nekünk;
S belép egy i� u bárd.

„Ah! lágyan kél az esti szél
Milford-öböl felé;
Szüzek siralma, özvegyek
Panasza nyög belé.

Ne szülj rabot, te szűz! anya
Ne szoptass csecsemőt!…”
S int a király. S elérte még
A máglyára menőt.

De vakmerőn s hivatlanúl
Előáll harmadik;
Kobzán a dal magára vall,
Ez íge hallatik:
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„Elhullt csatában a derék –
No halld meg Eduárd:
Neved ki diccsel ejtené,
Nem él oly velszi bárd.

Emléke sír a lanton még –
No halld meg Eduárd:
Átok fejedre minden dal,
Melyet zeng velszi bárd.”

Meglátom én! – S parancsot ád
Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegűl,
Minden velsz énekest!

Szolgái szét száguldanak,
Ország-szerin, tova.
Montgomeryben így esett
A híres lakoma. –

S Edward király, angol király
Vágtat fakó lován;
Körötte ég földszint az ég:
A velszi tartomány.

Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd. –

Ha, ha! mi zúg?… mi éji dal
London utcáin ez?
Felköttetem a lord-majort,
Ha bosszant bármi nesz!
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Áll néma csend; légy szárnya bent,
Se künn, nem hallatik:
„Fejére szól, ki szót emel!
Király nem alhatik.”

Ha, ha! elő síp, dob, zene!
Harsogjon harsona:
Fülembe zúgja átkait
A velszi lakoma…

De túl zenén, túl síp-dobon,
Riadó kürtön át:
Ötszáz énekli hangosan
A vértanúk dalát.

A walesi bárdok a nagykőrösi balladák közé tartozik, Arany egyik leg-
híresebb verse.

1857-ben Magyarországra látogatott Ferenc József császár, ebből az 
alkalomból kérték fel többek között Arany Jánost, hogy írjon nagysza-
bású köszöntést. Betegségére hivatkozva a felkérést visszautasította, de 
A walesi bárdok ötlete megfogalmazódott benne.

A végső változat 1863-ban jelent meg a Koszorúban. Mivel még élt a 
cenzúra, a költő nem vállalta saját nevével a verset, helyette egy óangol 
ballada fordításaként jelölte meg.

A walesi bárdok története könnyedén párhuzamba állítható a kor el-
nyomó Habsburg rendszerével. Az ötszáz énekest megölető Edward király 
maga Ferenc József császár, aki jóváhagyta a szabadságharc utáni iszo-
nyatos megtorlást. Ezt a párhuzamot a korabeli közönség is jól értette.
A vers műfaja ballada.

Ballada: verses formában írt epikai műfaj. A történet a lényegre össz-
pontosít, gyakran homályos, hiányos, az előadásmód szaggatott. Az ese-
ményeket leginkább párbeszédekből vagy monológokból ismerhetjük 
meg. A ballada kirakóra emlékeztet, mert gyakori jellemzője az elhall-
gatás, kihagyás, az időbeli ugrás, térbeli váltás. A darabokból az olvasó 
illeszti össze a képet, azaz magát a történetet.
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A koszorús költő
Arany Jánost 1865-ben megválasztották a Magyar Tudományos Aka-
démia főtitkárának. Szándéka szerint csak két évre vállalta el a hivatalt.

A visszahúzódó, szerény költő szülőhelyére, Nagyszalontára vágyott 
vissza, ahol nyugodt családi életet élhetett, és szabadon alkothatott.

Ugyanabban az évben meghalt a lánya, és ez összetörte a lelkét, több 
mint egy évtizedre képtelenné vált a versírásra. Magyarország első köl-
tőjeként ünnepelték, miközben inkább az irodalmi élet szervezője volt.

A családi tragédia és a főtitkári feladatok testileg is megviselték. Egyre 
többet betegeskedett, évente járt néhány hetes gyógykezelésre az akkori 
karlsbadi fürdőbe.

Többször is próbált lemondani főtitkári posztjáról, lemondását azonban 
sosem fogadták el.

Magyar Tudományos Akadémia 
Arany János korában

A kor közkedvelt gyógyfürdője, 
Karlsbad, ma Karlovy Vary, Csehország

Margit-szigeti sétány
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Élete alkonyán bearanyozta napjait, hogy 
feleségével magukhoz vették Széll Piroskát, 
elárvult unokájukat. A kislány jelenléte újra 
elhozta a családi boldogságot, nagy szeretet-
tel nevelték.

1877-ben a költőnek sikerült egy egész nyá-
ron át megszabadulni kötelezettségeitől. He-
tekig pihent a Margit-szigeten (akkor még 
Nyulak szigetének hívták), és a rég áhított 
nyugalomban újra alkotni kezdett. Gyulai Pál 
barátjától kapta ajándékba a „kapcsos köny-
vet”, ebbe jegyezgette le a szigeten írt költe-
ményeit.

A versek később Őszikék címmel jelentek 
meg, hatalmas sikerrel. 

Élete utolsó éveiben betegségei egyre inkább elhatalmasodtak rajta. 
1882. október 22-én örökre lehunyta szemét, a Fiumei úti Nemzeti Sírkert-
ben nyugszik. 

Emlékét számtalan közterület őrzi – szinte minden magyar települé-
sen van Arany János utca vagy tér. Sok-sok iskola névadója, az ország 
számos pontján vannak szobrai, például a Margit-szigeti tölgyfák alatt 
is, ahol az Őszikék születtek. Legismertebb szobra a Nemzeti Múzeum 
kertjében áll.

Széll Piroska, a költő unokája

Arany János sírjaA legismertebb Arany emlékmű, 
Stróbl Alajos alkotása a Múzeumkertben
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Tetemre hívás 

A radványi sötét erdőben
Halva találták Bárczi Benőt.
Hosszu hegyes tőr i� u szivében;
„Ime, bizonyság Isten előtt:
Gyilkos erőszak ölte meg őt!”

Kastélyába vitette föl atyja,
Ott letevék a hűs palotán;
Ki se terítteti, meg se mosatja:
Vérben, ahogy volt, nap nap után
Hever egyszerű ravatalán.

Állata őrzeni négy alabárdost:
„Lélek ez ajtón se be, se ki!…”
„Hátha az anyja, szép huga már most
Jönne siratni?” – „Vissza! neki;
Jaj, ki parancsom, élve, szegi!”

Fojtva, teremről rejti teremre
Halk zokogását asszonyi bú. –
Maga, pecséttel, „hívja tetemre”,
Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú:
Legyen a seb vérzése tanú.

A palotát fedi fekete posztó,
Déli verőn sem süt oda nap;
Áll a tetemnél tiszti pörosztó,
Gyertya, feszűlet, kánoni pap:
Sárga viaszfényt nyughelye kap.

„Jöjjenek ellenségi, ha voltak!”
Jő, kit az apja rendre nevez;
Hiába! nem indul sebe a holtnak
Állva fejénél az, vagy emez:
„Gyilkosa hát nem ez… újra nem ez.”

Gyárfás Jenő – Tetemrehívás, Magyar Nemzeti Galéria
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„Hát ki?…” riad fel Bárczi sötéten,
„Boszulatlan nem foly ez ösi vér;
Ide a gyilkost!… bárha pecsétem
Váddal az önnön szívemig ér:
Mindenki gyanús nekem, aki él!”

„Jöjjenek úgy hát i� u baráti!”
Sorra belépdel sok dalia:
Fáj nekik a hőst véribe’ látni,
S nem harc mezején elomlania.
Erre se vérzik Bárczi fi a.

„Jöjjön az udvar! apraja, nagyja…
Jöjjön elő Bárc, a falu, mind!”
Megkönyezetlen senki se hagyja,
Kedves urára szánva tekint.
Nem fakad a seb könnyre megint.

„Jöjjön az anyja! hajadon húga!”
Künn a leány, már messze, sikolt;
Anyja reárogy, öleli búgva:
Mindre nem érez semmit a holt:
Marad a tört vér – fekete folt.

„Jöjjön utolszor szép szeretője,
Titkos arája, Kund Abigél!”
Jő; – szeme villan s tapad a tőrre;
Arca szobor lett, lába gyökér.
– Sebből pirosan buzog a vér.

Könnye se perdűl, jajja se hallik,
Csak odakap, hol fészkel az agy:
Iszonyu az, mi oda nyilallik!…
Döbbenet által a szív ere fagy:
„Lyányom, ez i� ú gyilkosa vagy!”

Kétszeri mondást – mint lebüvölten –
Hallgat el, aztán így rebegi:
„Bárczi Benőt én meg nem öltem,
Tanum az Ég, s minden seregi!
Hanem e tőrt én adtam neki.

„Bírta szivem’ már hű szerelemre, –
Tudhatta, közöttünk nem vala gát:
Unszola mégis szóval „igenre”,
Mert ha nem: ő kivégzi magát.
Enyelegve adám a tőrt: nosza hát!”

S vadul a sebből a tőrt kiragadja,
Szeme szokatlan lángot lövell,
Kacag és sír, s fennvillogtatja
S vércse-visongással rohan el.
Vetni kezet rá senki se mer.

Odakinn lefut a nyilt utca során,
Táncolni, dalolni se szégyell;
Dala víg: „Egyszer volt egy leány,
Ki csak úgy játszott a legénnyel,
Mint macska szokott az egérrel!”

(1877. október 27.)

A vers az Őszikék-ciklus egyik darabja, műfaja ballada. Az Őszikék balla-
dáiban Arany saját képzeletére támaszkodott. Elmerült a népi hiedel-
mek világában, és balladáiban egy-egy babonát dolgozott fel.

A Tetemre hívás alapja az a néphit, hogy a gyilkos jelenlétében a halott 
áldozat sebe újra vérezni kezd. A költő eköré építi művét, ami két szerel-
mes tragikus története.
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Epilogus

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’…
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?
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Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
S pályám bére
Égető, mint Nessus21vére.

Mily temérdek munka várt még!…
Mily kevés, amit beválték
Félbe’-szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!…

Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

2 Az ókori görög mítoszok egyik alakja, akinek vére mérgező.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én és kis családom.

Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget…
Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

     (1877. július 6.)

Az epilógus szót ma is használjuk, jelentése befejezés, lezárás. A költő 
nem véletlenül adta versének ezt a címet, hiszen egyfajta összefoglalása 
életének, munkásságának, és az Őszikék-ciklus záródarabja.

Műfaja elégikus dal, mert a versforma dalra hasonlít, míg a hangulat 
inkább a szomorkás elégiára.

Az Epilogus Arany egyik legjobb verse. Ezerarcú, mint maga a költő. 
Egyszerre jelennek meg benne a múlt fájdalmai, az elvesztegetett lehe-
tőségek csalódottsága, és a be nem teljesült vágyak szomorúsága, de 
mindezt Arany szelíd beletörődéssel és elnéző humorral fogalmazta 
meg. Ettől az egészet körüllengi valami különös harmónia, amitől bá-
jossá és szerethetővé válik.
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Arany János: ToldiÖsszefoglalás – Mire emlékszel?

Arany János

Jellemzői

• romantika

• népiesség

Kapcsos könyv

Művei 

•  Toldi – Kisfaludy Társaság, 
pályázat 

•  Családi kör – életkép – 
családi versek 

•  A walesi bárdok – nagykőrösi 
balladák 

• Tetemre-hívás – ballada

• Őszikék

• Epilogus – elégikus dal

Családja

Feleség:
• Ercsey Julianna

Gyermekei:
• Arany László
•  Arany Juliska
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Arany János: Toldi
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A Toldi megszületése

Ezzel a szöveggel jelent meg 1846-ban a Kisfaludy Társaság pályáza-
ti felhívása. A népies stílushoz vonzódó Aranyt megragadta a téma, és 
elkészítette a Toldi című elbeszélő költeményt.

A mű hatalmas sikert aratott, a költő nevét az egész ország megismerte. 
A nyertes pályázatért jutalma a húsz aranyon kívül Petőfi barátsága lett.

De miért éppen Toldi Miklóst választotta hősének?
A Toldi család kastélya Nagyszalontán, a költő szülőhelyén talál-

ható. Arany a Toldiról szóló meséken nőtt fel. A kisgyermek képzeletét 
megragadta a híres Toldi Miklós, felnőttként tehát ezekhez az emlékek-
hez nyúlt vissza, és megírta hőse történetét.

Természetesen a Toldi megírásakor a költő nem 
csupán gyermekkori emlékeire támaszkodott. Kuta-
tásokat végzett, tanulmányozta a korszakot. Elolvas-
ta Ilosvai Selymes Péter 1574-ben Toldi Miklósról 
írt széphistóriáját. Ilosvai előtti tisztelgésként min-
den ének előtt megjelenik egy kétsoros idézet, amit 
az eredeti széphistóriából vett át. Szavakat, kifejezé-
seket is kölcsönzött Ilosvaitól, ezeket az olvasó szá-
mára pontosan megjelölte, nem ékeskedett idegen 
tollakkal. A régies kifejezések használatával Arany 

egyrészt hozzájárult nyelvünk gazdagodásához, másrészt korhűbbé tette 
a Toldi nyelvezetét.

A Toldi műfaja elbeszélő költemény, ami hosszabb terjedelmű, verses 
epikai műfaj. Egy történetet mesél el, van főszereplője és mellékszereplői. 
A cselekmény több szálon fut, hosszabb ideig tart, több helyszínen ját-
szódik. Gyakran fejezetekre tagolódik. Stílusában lírai, sok költői eszközt 
alkalmaz.

A Toldi fejezeteit Arany énekeknek nevezi, ami történelmi utalás. Toldi ide-
jében ugyanis a történeteket históriás énekként, zenekísérettel adták elő.

„Készíttessék költői beszély, versben, melynek hőse valamely, a 
nép ajkán élő történeti személy, például Mátyás király, Toldi 
Miklós, Kádár vitéz stb. Forma és szellem népies legyen. Beküldés 
határnapja: november 26. 1846. Jutalma 15 db arany.”

Ilosvai Selymes Péter
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Kedves Hetedikesek!
A Toldi eredeti nyelvezete Arany János régies stílusában íródott, ezért 
elég nehezen érthető. A könnyebb olvashatóság miatt bizonyos régi 
helyesírású szavakat átírtam a mai kiejtés és írásmód szerint, így ért-
hetőbb lesz számotokra.

Jó szórakozást Miklós kalandjaihoz!

Előhang

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő1 régiségben.
Rémlik, mintha látnám termetes növését,
Pusztító csatában szálfa-öklelését2,
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának3.

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton, 
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.
Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát,
Parittyaköveit, öklelő kopjáját,
Elhűlnétek, látva rettenetes pajzsát,
És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.’

Előhang: rövid, lírai bevezetés. Általában hosszabb irodalmi művek előtt 
áll. Egyszerre kelti fel az olvasó érdeklődését, és mutatja be röviden a 
főhőst.

A Toldi előhangjában a költő pontosan felidézi a főszereplő képét, így 
az olvasó rögtön bele tud helyezkedni a történetbe.

1 körülbelül 50 év
2 lovagi tornákon a lovagok lovon ülve lándzsával próbálták egymást kilökni a nyeregből
3 mennydörgés, vagyis Toldinak mély hangja volt
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Első ének

1.
Ég a napmelegtől a kopár szík sarja4,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors5 közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga;
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan,
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.

2.
Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel:
Óriás szúnyognak képzelné valaki,
Mely az öreg földnek vérit most szíja ki.
Vályúnál az ökrök szomjasan delelnek,
Bőgölyök6 hadával háborúra kelnek:
De felült Lackó a béresek nyakára7,
Nincs, ki vizet merjen hosszú csatornára.

3.
Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;
Szörnyű vendégoldal8 reng araszos vállán,
Pedig még legénytoll9 sem pehelyzik állán.
Széles országútra messze, messze bámul,
Mintha más mezőkre vágyna e határrul;
Azt hinné az ember: élő tilalomfa10,
Ütve, általútnál11‚ egy csekély halomba.

  4 a kiszáradt földön a lekaszált fű után növő új hajtások  
  5 a búza kiszáradt, kaszálás után megmaradt szára
  6 nagyobb, vérrel táplálkozó légy
  7 akinek nincs kedve dolgozni
  8 hosszú, kettős rúd, amit ha a szekérre fektetnek, több teher fér rá
  9 szakáll
10 tilalmat jelző oszlop
11 keresztút
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4.
Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? 
Ládd, a többi horkol boglya hűvösében;
Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve,
A világért sincs most egerészni kedve:
Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet,
Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled,
És az utat nyalja sebesen haladva,
Mintha füstokádó nagy kémény szaladna?

5.
Nem is, nem is azt a forgószelet nézi,
Mely a hamvas utat véges-végig méri:
Túl a tornyon, melyet porból rakott a szél,
Büszke fegyver csillog, büszke hadsereg kél.
És amint sereg kél szürke por ködéből,
Úgy kel a sóhajtás a fi ú szívéből;
Aztán csak néz, csak néz előre hajolva,
Mintha szíve-lelke a szemében volna.
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6.
„Szép magyar leventék, aranyos vitézek!
Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek.
Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba?
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba?
Mentek-é tatárra? mentek-é törökre,
Nekik jóéjszakát mondani örökre?
Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék,
Szép magyar vitézek, aranyos leventék!”

7.
Ilyenforma Toldi Miklós gondolatja,
Mely sóvárgó lelkét mélyen szántogatja;
S amint fő magában, amint gondolkodik,
Szíve búbánatban összefacsarodik.
Mert vitéz volt apja: György is, álnok bátyja,
A királyfi  mellett nőtt fel, mint barátja;
S míg ő béresekkel gyűjt, kaszál egy sorban,
Gőgösen henyél az a királyudvarban.

8.
Itt van immár a had, Laczfi  nádor12 hada,
Itt kevély hadával Laczfi  Endre maga;
Délcegen megüli sárga paripáját,
Sok nehéz aranyhím13 terheli ruháját;
És utána nyalka, kolcsagos14 legények,
Tombolván alattok cifra nyergű mének:
Nézi Miklós, nézi, s dehogy veszi észbe,
Hogy a szeme is fáj az erős nézésbe.

12 a király helyettese
13 aranyból készült dísz, hímzés
14 kócsagtollas sapkát viseltek
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9.
„Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?”
Kérdi Laczfi  hetykén, csak amúgy félvállra;
De Toldinak a szó szívébe nyilallik,
És olyat döbben rá, hogy kívül is hallik.
„Hm, paraszt én!” emígy füstölög magában,
„Hát ki volna úr más széles e határban?
Toldi György talán, a rókalelkű bátya,
Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja?

10.
„Én paraszt? én?” – Amit még e szóhoz gondolt,
Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt.
Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja,
Mint csekély botocskát, véginél ragadja;
Hosszan, egyenesen tartja félkezével,
Mutatván az utat, hol Budára tér el,
S mintha vassá volna karja, maga válva,
Még csak meg se rezzen a kinyújtott szálfa.
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11.
Nádorispán látja Toldit a nagy fával,
És elámul rajta mind egész hadával.
„Ember ez magáért” Laczfi  mond „akárki;
Nos fi úk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki?
Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rudat,
Amellyel mutatja e suhanc15 az utat?”
Szégyen és gyalázat: zúg, morog mindenki,
Egy paraszt fi úval még sem áll ki senki!

12.
De ki vína bajt az égiháborúval,
Szélvészes, zimankós, viharos borúval?
És ki vína Isten tüzes haragjával,
Hosszú, kacskaringós, sistergő nyilával?
Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága
S nem megunt előtte Isten szép világa;
Jaj-keserves annak, aki jut kezébe,
Meghalt anyjának is visszarí ölébe.

13.
Elvonul a hadnép hosszú tömött sorban,
Toldiról beszélnek az egész táborban;
Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet,
Mindenik derít rá egy mosolygó képet;
Egyik így szól: „Bajtárs! mért nem jössz csatára?
Ily legénynek, mint te, ott van ám nagy ára.”
Másik szánva mondja: „Szép öcsém, be nagy kár,
Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál.”

15 serdülő fi ú
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14.
Elvonul a tábor, csillapul moraja:
Ezt a szél elhordta, azt a por takarja;
Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag,
Vaskos lábnyomától messze reng a parlag16;
Mint komor bikáé, olyan a járása,
Mint a barna éjfél, szeme pillantása,
Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében,
Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.

Az Első énekben megismerhetjük a főszereplőt, Toldi Miklóst, a fiatal 
nemesfiút. Megtudjuk, hogy van egy testvére, akivel kapcsolata nem 
felhőtlen. A fiú titkos vágyára is fény derül, miszerint vitéz szeretne 
lenni. Ezért is bántja nagyon, hogy a vitézek egyszerű parasztfiúnak 
nézik, miközben ő is nemesember.

Miklós gondolatait, érzéseit ebben az énekben belső monológokban, 
egyes szám első személyben mondja el.

Monológ: a dráma műfajára jellemző úgynevezett magánbeszéd. A szerep-
lő egyedül van, magában beszélve mondja el érzéseit, a többi szereplőhöz 
való viszonyát, lelki vívódásait.

16 föld, ami nincs megművelve
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Második ének

1.
Így vesződik Miklós, nyers, haragos búban, 
De van drága dolog otthon Nagyfaluban:
Tán kigyúlt a ház is, úgy füstöl a kémény,
Nagy kolonc17 köszönget a kút méla gémén.
A malac-nép sí-rí; borjú, bárány béget;
Aprómarha18-nyáj közt van szörnyű ítélet;
A fehércseléd19 közt a beteg se lomha:
Holmi kis vásárnál népesebb a konyha.

2.
Egy cseléd vizet tesz félakós bögrében,
Mely ha forr a tűzön s nem fér a bőrében,
Akkor a baromfi t gyorsan belemártja,
Tollait letörli, bocskorát lerántja.
Van, ki a kis bárányt félti izzadástul;
S bundáját lerántja, még pedig irhástul;
Más a vékonypénzű nyulat szalonnázza,
Hogy csöpögjön zsírtól ösztövér csontváza.

3.
Másik a malacot láng felett hintálja,
Szőrit kés fokával bőrig borotválja;
Bort ez csobolyóban20, az kecsketömlőben,
Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben…

17 nehezék
18 baromfi 
19 asszony, lány
20 lapos, hordószerű, hordozható italos edény
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4.
– Mit jelent e hű-hó gyászos özvegy-házban,
Hol a dínom-dánom régen volt szokásban?
Toldi Lőrincnének most van-é a torja21?
Vagy menyegzőjének hozta így a sorja?
Tán megunta gyászos özvegysége ágyát,
S másnak adta élte fonnyadó virágát?

5.
Nincs halotti tora Toldi Lőrincnének,
Napja sem derült fel új menyegzőjének;
Másért sütnek-főznek, másért lakomáznak:
György van itthon, első szülötte a háznak.

6.
Toldi György nagy úr volt. Sok becses marhája22,
Kincse volt temérdek, s arra büszke mája,
Sok nemes vitéze, fegyveres szolgája,
Sok nyerítő méne, nagy sereg kutyája.
Látogatni jött most negyvened magával,
Renyhe sáska népnek pusztító fajával,
És a kész haszonnak egy felét fölenni,
Más felét magának tarsolyába23 tenni.

7.
György az édesanyját hidegen köszönté,
Bár ez a lelkét is majd elébe önté!
„Hát a másik hol van?” fanyalogva kérdi.
Senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti.
„Szénát hord szegényke künn a béresekkel,
Hívatom –” de György úr ezt rikoltja: „Nem kell!”
Nem kell! és e két szó úgy esik anyjának,
Mintha a szívébe nagy kést mártanának.

21 halotti tor, temetés után szokás rendezni
22 kincs, vagyon
23 erszény, táska
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8.
Nem kell? – Ím azonban kelletlen, hívatlan
A fi ú betoppan; szíve égő katlan24,
Belsejét még most is fúrja és faragja
Szégyenítő búja, búsító haragja.
Mégis, mindamellett – mily Isten csodája! –
Egy zokszót sem ejt ki Toldi Györgyre szája:
Lelke gyűlölségén erőt vesz valami,
Valami – nem tudom én azt kimondani.

9.
Amint látja Györgyöt hirtelen, váratlan,
Karja ölelésre nyílik akaratlan;
De az eltaszítja testvérét magától,
Gőgösen fordul el jó atyjafi ától.
A szegény anyának könny tolul szemébe,
Kőszívű fi ának sírva lép elébe,
Reszkető ajakkal, keze fejét gyúrván,
Ott reménykedik, de György korholja durván:

10.
„Úgy anyám! kecsegtesd25 ölbeli ebedet,
Óvjad fúvó széltől drága gyermekedet;
Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle,
Majd derék fajankó válik úgy belőle.
Most van a dandárja26 réten a munkának,
De foga nem fűlik ahhoz e gazdának;
Mint kopó, megérzi a zsíros ebédet,
S tővel-heggyel össze hagyja a cselédet27.

24 tűzhely
25 kényeztesd
26 a munka dandárja, a munka neheze
27 felügyelet nélkül hagyja a szolgákat
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11.
„Így sirattad mindig, én ha mondtam néha:
Nem válik belőle semmi, csak nagy léha28,
Hogy parasztnak is rossz, lebzsel készakarva,
Noha bírna dolgot, mert erős, mint marha.
Most teheted ablakba: húsa és kövére
Szépen nő naponkint anyja örömére…”
Szóla György s kitoldá a szót egy kacajjal,
Melyre Miklós felbúg tompa, hosszú jajjal:

12.
„Átok és hazugság minden ige szádban!
Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban.
Jól tudom, mi lappang bokrodnak megette,
Úgy szeressen Isten, ahogy engemet te!
Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek,
Béresek között is től cudar csihésnek29:
Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba,
Vesztenél, ha tudnál, egy vizes kanálba.

28 könnyelmű, semmirekellő
29 szerencsétlen, a társaság legügyetlenebb tagja, akit mindenki kinevet, kijátszik
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13.
„Azért, hogy senkinek láb alatt ne legyek,
Nem bánom én, igen, akár ma elmegyek;
Száz mérföld a világ, erre is, arra is:
Nem bánom én, igen, elmegyek én ma is.
De ami az enyém, azt elviszem innet:
Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet;
Add ki a jussomat30: pénzt, paripát, fegyvert:
Azontúl – az Isten áldjon minden embert.”

14.
„Itt a juss, kölök; ne mondd, hogy ki nem adtam!”
György kiált és arcul csapja, szintúgy csattan.
Toldi Miklósnak sincs ám galambepéje31,
Bosszúállás lelke költözik beléje;
Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja,
Ütni készül ökle csontos buzogánya;
György ijedve hátrál, odavan egészen:
E csapás utolsó szélütése lészen;

15.
S Györgyöt e csapással hűs verembe tennék,
Isten kenyeréből hol többé nem ennék,
Hol, mint egy repedt csont deszka közé kötve,
Ítéletnapig sem forradozna össze:
De midőn az öccse épen megrohanja,
Elsikoltja magát s közéjük fut anyja,
Testével takarja Györgyöt és úgy védi,
Pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti.

30 örökség
31 nem olyan szelíd, mint egy galamb
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16.
Most a szörnyű gyermek karját elereszté,
Fejét és szemeit búsan lefüggeszté,
S mintha most ocsúdnék forró-hideg lázból,
Tántorogva ment ki az apai házból.
Méne elbúsulva, némán haragjában,
És leült az udvar távolabb zugában,
Ott fejét a térdén tenyerébe hajtá,
S zokogott magában, de senki sem hallá.

A Második énekben két új szereplővel is találkozunk: Miklós édesany-
jával, és testvérével, Györggyel. Az Első ének alapján lehetett sejteni, 
hogy a testvérek rossz viszonyban vannak, most ennek oka is kiderül.

A testvérek közötti feszültség konfliktushoz vezet, mely nem oldódik fel. 
Azt is láthatjuk, milyen mélységes szeretet fűzi Miklóst az édesanyjához.

Az énekben a költő nagyon szemléletesen fejezi ki magát, ehhez költői 
eszközként sok hasonlatot használ.

Hasonlat: költői eszköz. Egy közös tulajdonság, jellemző alapján valamit 
valamihez hasonlítunk. A hasonlatban mindig szerepel a mint kötőszó.
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Harmadik ének

1.
Bezzeg nem búsultak ám az ősi házban, 
Szintén eltörődtek32 az evés-ivásban.
Fölkelvén pedig jó Toldi György asztala:
,Vitéz ő szolgái rudat hánynak33 vala.’
I� ú vér, öreg bor fi ckándott erükben,
A fa dárda vígan perdült jobb kezükben;
Mindenik kötődött34, hangosan nevetve,
S mint szilaj csikóé, magas volt a kedve.

2.
Toldi György meg, amint torkig itta-ette,
Egy öreg karszékbe úr-magát vetette,
És az eresz alól gyönyörködve nézi,
Hogyan játszadoznak csintalan vitézi;
Majd, midőn meglátta a telek lábjában35

Ülni öccsét Mikóst nagy-búsan magában,
Föltámad lelkének szennyes indulatja,
S nagyfejű legényit ily szókkal biztatja:

3.
„Hé fi úk! amott ül egy túzok36 magában,
Orrát szárnya alá dugta nagy bújában;
Gunnyaszt37, vagy dög is már? lássuk, fölrepül-e?
Meg kell a palánkot döngetni körüle!”

32 elfáradtak
33 dárdával célbadobtak
34 kötekedett, ugratta a másikat
35 a telek végén 
36 pulyka nagyságú vadmadár
37 betegen összekuporodik, a madarak szokták ezt tenni
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4.
Mint kutyák közé ha nyúlfi at lökének,
Kaptak a beszéden a szilaj legények,
Döng a deszkabástya Miklósnak megette,
Miklós a kudarcon, búskodik’ felette.
Mert fölérni könnyű, könnyű nemcsak ésszel,
Hanem ököllel is, és megfogni kézzel,
Hogy csak őt bosszantja mind e vastag tréfa,
Mely ugyan fejétől sem járt messze néha.

5.
Toldi tűr azonban, bárha nem békével;
Birkózik nagy lelke fellázadt dühével;
Majd meggyőzi magát s megvetéssel tűri,
Szolganép belőle a csúfot hogy űzi.
Mert e nép eperszem volna haragjának,
Bosszuló karjától úgy elhullanának,
Mint a Sámsonétól, kiről írva vagyon,
Hogy ezer pogányt vert egy álcsonttal agyon.

6.
Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette,
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette;
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre,
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.
De, midőn egy dárda válla csontját érte,
Iszonyatosképen megharagutt érte,
S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.
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7.
Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?
Fuss, ha futhatsz, Miklós! pallos38 alatt fejed!
Víz sem mossa rólad le a gyilkos nevet!
Elvadulsz, elzüllöl39 az apai háztól,
Mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól:
Ki egyet agyarral halálosan sérte,
Úgy aztán kimarta őt a többi érte.

38 a hóhér fegyvere, kivégzésnél használt széles kard
39 elkóborol
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8.
Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla,
Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála:
Mint olajütőben40 szétmállott a teste,
És az összetört hús vérolajt ereszte.
Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta,
Két szemét halálos hályog eltakarta,
S aki őt eloltá, az a veszedelem
Mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem.

9.
György haragja pedig lészen rendkívüli,
Mert vitéz szolgáját igen keserüli41.
Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére,
Kit hogy elveszessen42, most esik kezére.
Most ravasz szándékát, melynek útja görbe,
Eltakarja törvény és igazság örve,
És, hogy öccsét bíró hírével megrontsa,
El kell fogni nyomban, az kemény parancsa.

A testvérek előző énekben kezdődött konfliktusa most kirobban, és egy 
halálesetet okoz. Miklós ezzel gyilkosságot követett el, menekülnie kell, 
mert törvényen kívülivé vált. György pontosan tudja, hogy Miklós nem 
szándékosan ölt, de számára csak az a fontos, hogy ezt felhasználhatja 
testvére ellen.

40 eszköz, amivel olajos magvakból ki lehet préselni az olajat
41 nehezen viseli a veszteséget, sajnálja
42 vesztét okozza
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Negyedik ének

1.
Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal, 
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival,
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére,
És ezerjófűvet43 tépni a sebére;
Jaj! de a forrásnak kiszáradt az ágya,
Az ezerjófűvet írul44 sem találja,
Minden ág megtépte, tüske megszaggatta,
Úgyhogy még aléltabb most az isten-adta:

2.
Úgy bolyonga Miklós. Nyakán ült a búja,
Oldalát kikezdte annak sarkantyúja,
S mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég,
Szíve a mellében akkép hánykolódék.
Bujdosik az ,éren’, bujdosik a ,nádon’,
Nincs, hová lehajtsa fejét a világon.
Hasztalan kereste a magánosságot,
Mert beteg lelkének nem lelt orvosságot.

3.
És mint a toportyán45, ha juhász kergette,
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette:
Ott is azt susogta a nád minden szála:
Széles e világon nincsen árvább nála.
Nádtors46 lőn az ágya, zsombok47 a párnája,
Isten kék egével födve a tanyája,
Mígnem a sötét éj szárnya alá vette
S fekete ponyvából sátort vont felette.

43 gyógynövény, ebek kezelésére használták
44 gyógyszerként
45 réti farkas
46 a levágott nád maradék, szúrós szára
47 zsombék, a mocsaras talajon apró füves dombocska
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4.
Majd az édes álom pillangó képében
Elvetődött arra tarka köntösében,
De nem mert szemére szállni még sokáig,
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig.
Mert félt a szúnyogtól, félt a szúrós nádtól,
Jobban a nádasnak csörtető vadától,
Félt az üldözőknek távoli zajától,
De legis-legjobban Toldi nagy bajától.

5.
Hanem amidőn már szépen megpitymallott48,
És elült a szúnyog, és a zaj sem hallott,
Akkor lelopódzott a fi ú fejére,
Két szárnyát teríté annak két szemére;
Aztán álommézet csókolt ajakára,
Akit mákvirágból gyűjte éjszakára;
Bűvös-bájos mézet, úgy hogy édességén
Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén.

48 hajnalodott
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6.
De a kínos éhség azt is irigyelte,
Hajnali álmából csakhamar fölverte,
S addig ösztökélte, addig korbácsolta,
Míg a rétet összevissza barangolta;
Fölkereste fészkit a réti madárnak,
Szárcsa-, vadrucának, bibicnek, sirálynak,
Házukat feltörte és kifosztogatta,
Tarka tojásikkal éhét elaltatta.

7.
Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén,
Szörnyen hányta a hab49 a jövőnek tervén:
Merre menjen? mihez fogjon? uramfi a!
Nincsen hő lelkének hová fordulnia.
Mert elmenne könnyen, el is bujdokolna,
Ha az édesanyja előtte nem volna:
Jaj, de majd ha róla hírt nem hallanának,
Megrepedne szíve az édesanyjának.

8.
Három napig magát ekkép vesztegette50,
Harmadik nap a nád megzörrent megette,
Azt gondolta farkas, meg se moccant karja,
Mert ellátta51, hogy őt csak testvére marja.
Pedig Bence volt az, régi hű cseléde,
Akit anyja küldött fölkeresésére,
Ki nagy zokogással nyakába borulva
Így szólott Miklóshoz egy kis idő múlva:

49 zaklatott volt miatta
50 gyötrődött
51 belátta
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9.
„Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek,
Harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek;
Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet,
Sose hittem, hogy meglássalak ma téged.
Hogy’ vagy édes szolgám? nem haltál meg éhen?
Nem evett meg a vad ezen a vad réten?
Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen; ne!
Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne.”

10.
Azzal a hű szolga szemét az ökléhez,
S öklét megtörölte ócska köntöséhez,
Letérdelt a földre, tarsolyát letette,
Ami csak volt benne, sorra mind kiszedte.
Asztalt is terített, csak úgy hevenyéből52,
Az üres tarsolyból, meg a födeléből,
A cipót, kulacsot, pecsenyét rárakta,
Végre két almával a módját megadta.

52 hevenyészve, hirtelen
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11.
Akkor elővette csillagos bicskáját,
Megkínálta vele kisebbik gazdáját;
Toldi a jó késsel a cipót fölszelte,
S a cipóval a húst jóízűen nyelte.
S mily örömmel nézte Bence, a hű szolga!
Jobban esett, mintha maga falta volna;
Mintha ő is ennék, úgy mozgott a szája,
Néha szinte könnybe lábadt ősz pillája.

12.
Mikor aztán Miklós az éhét elverte,
Bence a kulacsnak nyakát kitekerte:
A kulacs sikoltott és kibuggyant vére
Az öreg szolgának a keze fejére.
Ez meg a vörösbort urára köszönte,
Néhány kortyot előbb nyelve mellé önte,
S míg azt a fi únak nyújtá jobb kezével,
Megtörülte száját inge elejével.

13.
S a bor az öreget jókedvre tüzelve,
Hogy’ kinyílt a szíve! hogy’ megoldott nyelve!
Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján,
(Ostoros gyerek volt annál néhanapján);
Azután fordítá apjára, anyjára,
Györgyre a bátyjára, végre önmagára,
S tán a szó belőle, míg a világ, folyna,
Ha Miklós szomorún így nem kezdte volna:
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14.
„Haj! be zokon esik most hallgatnom téged!
Hagyd el, kérlek, hagyd el e fájós beszédet.
Máskor, a tűzhelynél tengerit53 morzsolva,
Ítéletnapig is elhallgattam volna.
Hányszor elbeszélted apám vitézségét!
Majd éjfél vetette minden este végét;
Aztán mily sokára tudtam elalunni!
Hajnalig se bírtam a szemem lehunyni.

15.
Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmúlt;
Más pennával54 írnak; sorsom balra fordult;
Gyilkosságba estem, lettem bujdosóvá,
Hej, ki tudja, mikor leszek bele jóvá55?
De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja,
Mert azért az árvák gondviselő atyja;
Tán veszett nevemet is lemossa vérem,
Mit fejemre költe56 drága jó testvérem.

16.
Nem születtem arra, érzem ezt magamban,
Hogy itt békamódra káka között lakjam;
Nem is teremtőztem béresnek, villásnak,
Hogy petrencét hordjak akárki fi ának.
Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék,
A világ mezőrül haza takarodjék,
És akkor nyakamba veszem az országot,
Szél sem hoz felétek énrólam újságot.”

53 kukorica
54 már más a helyzet 
55 mikor teszi jóvá
56 rámfogta
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17.
Nagyon elbúsula Bence a beszéden,
Szánta kis gazdáját, hogy bujdosni mégyen,
Hallgatott sokáig s majd elfakadt sírva,
Bocskorán körmével kereszteket írva.
Végre megszólamlott s nagyon szépen kérte,
Ne nehezteljen meg Miklós gazda érte:
De ő ezt a dolgát bolondságnak tartja,
Hogy fejét ily rögtön bujdosásnak adja.

18.
„Látod jó kis gazdám: György úr nemsokára,
Három-négy nap múlva, visszamegy Budára:
Akkor, ami elmúlt, feledségbe mégyen,
Kiskirály leszesz te az egész vidéken.
Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet,
Kik, mint gyermekünket, úgy szerettünk téged?
Itt hagynád a Bimbót s Lombárt57, a hajszását58.
Kiknek hét vásáron sem találni mását?

19.
Itt hagynád sokféle kedves mulatságod?
Párjával malomba ki emelne zsákot?
A malomkövet ki öltené karjára
Molnárlegényeknek álmélkodására?
Ne menj, édes szolgám, jaj, ne menj messzére,
Egész Nagyfalunak keserűségére;
Jaj! ne hagyd bitangul59 az ős Toldi házat,
Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat.”

57 az ökrök neve
58 a szekeret húzó ökrök közül az, amelyik erősebben húz
59 gazdátlanul
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Így rimánkodott az, de kevésbe vette,
Fejét rázta Miklós, ahol nem szerette;
Hanem, amint anyját hozta fel végtére,
Követ hengerített a fi ú szívére.
Nem felelt sokáig Bencének szavára,
Csak nézett sóhajtva a susogó nádra,
S addig-addig bámult a susogó nádra,
Nagy meleg könnycsepp ült szeme pillájára.

21.
S mintha törlené csak arca verítékét,
Tenyeréhez törlé hívatlan vendégét:
Végig a kisujján a könny földre csordult,
Ő pedig Bencéhez ily szavakkal fordult:
„Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak:
Gyászba borult mostan csillaga fi ának:
Egykorig nem látja, még nem is hall róla;
Eltemetik hírét, mintha meghalt volna.

22.
De azért nem hal meg, csak olyaténképen,
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen,
És mikor fölébred bizonyos időre,
Csodálatos dolgot hallani felőle.
Rólam is hall még hírt, hogy mikor meghallja,
Még a csecsszopó is álmélkodik rajta:
Akkor anyám lelke repes a beszéden,
Csak meg ne szakadjon szíve örömében.”

121

NT_98797_magyar_7.indd   121 2021. 04. 08.   9:08



122

23.
Ezt üzente Miklós. Akkor a hű szolga
Az üres kulacsot tarsolyába tolta;
Megtörülte szépen csillagos bicskáját,
Összehajtogatta szalonnás ruháját.
Aztán a tarisznyát félvállára vette,
Búcsút vévén, lábát útnak egyengette:
Ment is volna, nem is; gyakran visszanézett,
Végre a töretlen nád közt elenyészett.

Miklós a nádasba menekül. A gyilkosság utóhatásaival küzdve célta-
lanul bolyong, fogalma sincs, mihez kezdjen most. Az iránymutatást 
egy új szereplő, Bence által kapja meg. Bence Toldiék öreg szolgája, 
akit Miklós születése óta ismer. Kettejük kapcsolatát a párbeszédekből 
ismerhetjük meg.

Ebben az énekben a költő szinte életre kelti a természetet, ezzel is átél-
hetőbbé téve a történetet. Ehhez gyakran használja a megszemélyesítést.

Megszemélyesítés: költői eszköz. A költő úgy beszél valami élettelenről 
(tárgyról, elvont fogalomról, természeti jelenségről, napszakról), mintha 
élő és emberi lenne, emberként gondolkodna, érezne.
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Ötödik ének

1.
Elfeküdt már a nap túl a nádas réten, 
Nagy vörös palástját künn hagyá az égen,
De az éj erőt vett, csakhamar beronta,
Az eget, a földet bakacsinba60 vonta,
És kiverte szépen koporsószegével:
Fényes csillagoknak milljom-ezerével;
Végre a szép holdat előkerítette
S ezüst koszorúnak fejtül odatette.

2.
Miklós pedig indult a szokatlan útra,
Magát jobban-jobban a nádasba fúrta:
De mintha kötéllel vonták volna hátul,
Nem bírt elszakadni az édesanyjátul.
Vissza-visszanézett: hej, pedig mi haszna?
Egy teremtés sincs ott, akit megláthatna,
Mégis visszanézett, sőt meg is fordulva,
Búcsút venni indult egy kis idő múlva.

3.
S amint visszafelé méne, mendegéle,
Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle:
Réti farkas fészke volt épen alatta,
Benne két kis kölyke rítt az isten-adta.
Megsajnálta Miklós hogy reájok hágott,
Simogatta a két árva kis jószágot,
Mint a juhász-bojtár, amikor kapatja,
A komondor kölyköt végig simogatja.

60 sötétségbe, besötétedett
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4.
Kár volt simogatni; csak vesztére tette;
Mert megzörren a nád hirtelen megette;
Jő az anya-farkas szörnyű ordítással,
Rohan a fi únak, birkóznak egymással.
Fel-feláll a farkas hátulsó lábára,
Méri éles körmét Toldi orcájára,
Csattog a fejér fog vérszopó ínyében,
S mintha szikrát hányna, csillog a holdfényen.

5.
Toldi pedig magát serényül forgatja,
Öklének csapásit sűrűn osztogatja:
Ömlik a vér száján és orrán a vadnak,
Nagy meredt szemei szörnyen kidagadnak.
Nyelve a szájában meg nem tudna férni,
Csattogó fogával azt is összevérzi,
Mint veszett kutyáé csorog véres nyála;
Senki sem látott már dühösb vadat nála.
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6.
Miklós a kötődést unni kezdi végre,
Lábát sem restelli híni segítségre,
S mint midőn a bika dolgozik szarvával,
Fölveti a farkast egy erős rúgással.
Messze az avasba esik a vadállat,
Nagy darab helyütt letördeli a nádat,
És amint lehulla puff anó eséssel,
Nagyot üt a földre hangos nyekkenéssel.

7.
De lám, mintha ördög volna belé bújva,
Egyet hengeredik s talpra ugrik újra,
Elordítja magát keserves haraggal,
S mégyen új csatára köszörült fogakkal.
Körmeit Miklósnak a vállába mártja,
Száját a fejénél két araszra tátja
S hátulsó lábával úgy szorítja térdét,
Pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét!

8.
Ez még csak mehetne, de most jő a nagyja:
Ordít a hímfarkas s hátul megtámadja;
– Mit csinálsz most Miklós? jaj, dehogy bírsz vélek!
Ezer lelked volna, mégis megölnének. -
Semmi baj! az néki a tulajdonsága,
Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága:
Kisegíti magát, sohase féltsétek,
Nem válik belőle farkasoknak étek.
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9.
Mert amint a nőstény ölre ment s birokra,
Megszorítja torkát Toldi két marokra;
Csak kifordul körme a fi ú nyakából,
Kifogy minden erő a horgas-inából61.
Szeme is kidülled, véres könnyel telve,
Mint egy nagy csoroszlya62, lóg ki zöldes nyelve:
Nem kiment belőle, bennszorult a pára,
Ahogy eltátotta, úgy maradt az álla.

10.
Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle,
És a kanhoz vágja, mely rohan feléje;
Fölkel az dühösen, s hogy megint lecsapja,
Párját fekhelyéből mérgesen harapja.
És pedig világos, hogy megint fölkelne,
Ha Miklós előre néki nem felelne:
De úgy elpaskolja most a nőstényével,
Hogy világ végéig sem támad többé fel.

11.
Toldi a vadaktól így megmenekülvén,
Megpihent kevéssé egy zsombékra ülvén;
A farkas-fi akban sem volt már lehellet,
Eltaposva nyúltak Toldi lába mellett.
Távolabb feküdt az anyjuk, meg a párja;
Tisztán sütött rájuk a hold karikája,
Hidegen tekintett a rét fenekébe,
Mint egy arany tepsi, szétmeredt a képe.

61 vastag ín az állat hátsó lábszárán 
62 az ekevasnak az a része, ami a földet hasítja szántáskor
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Miklós az elméjét mindenképen hányta,
Nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta,
Hanem gondolkozott az ő farkasáról,
Őt elnyelni vágyó rossz szívű bátyjáról.
De hát mért akarja bátyja őt megenni,
Mért akar hóhéra, nem testvére lenni?
Vagy mikor járt Miklós néki ártalmára?
Mért feni agyarát jó atyjafi ára?

13.
Mert hiszen, ha példát farkasokról vészen:
Ott is a rosszabbik az ő bátyja lészen:
Fészkit oltalmazza a mezőnek vadja,
Ki nem ingerelte, azt meg nem támadja.
Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre,
Nem bánt senkit aztán, ha csillapul éhe;
Akkor is barmoknak tizedelve nyáját,
Megkíméli mindig a maga fajtáját.

14.
De az ő testvére – de az ő testvére,
Ki mondja meg neki: mért tör életére?
Nem csillapul másképp, csak vérével, szomja?
Vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja?
Hátha annak, aki szomjúhozza vérit,
Mint a farkasoknak most, megadná bérit?
Vagy talán emberben tartósabb a pára,
És azért nincs Györgynek végső éjszakája?

127
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15.
…Állj meg, állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod,
Jaj ne vess bosszúdnak véres martalékot.
Tudd meg: a legyilkolt atyafi nak vére
Bosszúért kiált fel az egek egére.
Tudd meg: ha megölnéd tennen testvéredet,
Akkor meggyilkolnád örök életedet;
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát,
Bízd rá a büntető bosszúállás dolgát.

16.
– Most, mintha valami ötlenék eszébe,
Hirtelen felállott s a vadakhoz lépe,
Gyorsan fölvetette őket a vállára,
Úgy indult veszélyes éjjeli útjára.
Ment nagy sebbel-lobbal a nád erdejében,
Nagy hosszú sikátort fúrt azon mentében.
Hátul a két farkas csüngött a sarkáig,
Vissza sem tekintett az anyja házáig.

Miklós, immár céllal elindul, de a nádasban küzdelembe bonyolódik egy 
farkascsaláddal. A harc után rádöbben, hogy testvére még a farkasok-
nál is alávalóbb. Az állatok éhségből vagy önvédelemből támadnak, de 
György tisztán rosszindulatból. Egy pillanatra arra gondol, hogy végez az 
emberbőrbe bújt farkassal, végül meggondolja magát. 

Ebben az énekben többször is tapasztaljuk, hogy a költő „megszólal”, 
azaz közvetlenül Toldihoz beszél, mintha ő lenne a fiú lelkiismerete.
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Hatodik ének

1.
Szépen süt le a hold Nagyfalu tornyára, 
Gyepszélen63 fejérlik Toldi Lőrinc háza;
Háta megett annak nagy gyümölcskert zöldell,
Mely fölérne holmi alföldi erdővel.
Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája;
Ott van Toldinénak a hálószobája;
Rozmarin bokor van gyászos ablakában:
A körül leskődik a fi ú magában.

2.
Farkasait Miklós, amint oda ére,
Letevé a kertnek harmatos gyepére.
Ő meg, mintha lopni jőne, lábujjhegyen,
Édesanyja záros ajtajához megyen,
Soká hallgatózik, mindenütt hiában;
Mert csak egy szú perceg a szemöldökfában64;
Zörgetne is, nem is; bátorsága nincsen,
Csak úgy tétovázik keze a kilincsen.

3.
Ejnye, hát hol járhat most ez a félsz benne?
Máskor a sárkánnyal is birokra menne;
Édesanyját félti igen-igen nagyon,
Nehogy a zörejre szörnyen felriadjon.
Az is megeshetnék, hogyha így fölverné,
Ablakát, ajtóját megnyitni se merné,
Hanem zajt csinálna hangos sikoltással,
S tán nem is tudnának szólni majd egymással.

63 a falu szélén, ahol már a mező kezdődik
64 az ajtókeret felső vízszintes része
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64 az ajtókeret felső vízszintes része
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4.
Azért a két farkast fölveszi vállára:
Elkerül a háznak másik oldalára:
Minden élő állat elpihent ott, kinn, benn:
Még csak a kutyák is alusznak egy színben.
Nyitva áll az ajtó: látszik a György ágya:
Hosszú fejér kendőt terít a hold rája;
Alatta pediglen a ház ereszének
Őrálló legényi sorban heverésznek.

5.
Minden alszik. Miklós sem tétováz sokat,
Küszöbre fekteti le a farkasokat,
Aztán a lándzsákat a kezébe kapja,
Melyek a fal mellé voltak támogatva;
Őrállók ruháit földre szegzi vélek,
Hogy ne kelhessenek, majd mikor kelnének,
S bemegy a szobába. Jaj! most Toldi Györgyöt,
Ha még el nem vitte, elviszi az ördög.

6.
Ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett,
Györgyből miképp hortyog ki s be a lehellet;
Egy marokszorítás – s ha száz lelke volna,
Mégis elhallgatna, többet nem horkolna.
De Miklós elkezdi: „No megölhetnélek,
Megérdemlenéd, ha rávinne a lélek,
Hanem most egyszer nem leszek ártásodra,
Csak hogy itt is voltam, azt adom tudtodra.”
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7.
Azzal a két farkast az ölébe vette,
Az öreg nyoszolya65 szélire fektette,
Így beszélve nékik: „tente, tente szépen:
A testvérbátyátok fekszik itten épen.”
Maga pedig ment a benyíló szobába,
Melyben asztalnál ült anyja gyászruhába’:
Asztalon két öklét egymásra fektette,
Búbánatos fejét arra eresztette.

8.
Hasztalan leskődött ott az édes álom,
Nem bírt általtörni a szomorúságon,
És utoljára is csalással ejté meg,
Köntösét elkérte a hideglelésnek;
Úgy fúrá magát be tarkójába hátul,
Futkosott sarkáig s vissza a sarkátul,
Összezsibbasztotta, megrészegítette66:
Ennyibe került, míg elszenderíthette.

9.
Még így sem sokáig tartott szunnyadása:
Elrebbenté Miklós csendes kopogása;
Felriadt az asszony, mihelyt meghallotta,
De Miklós előre így bátorította:
„Édes anyámasszony, ne féljen kegyelmed:
Nem hozok a házra semmi veszedelmet,
Jóllehet, hogy éjjel járok, mint a lélek,
De ha nappal jőnék, tudja, megölnének.”

65 ágy
66 elkábította
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10.
Nem is félt az özvegy, amint ezt hallotta,
Karjával a fi át általszorította,
Egy fi llér kis darab, de annyi hely sincsen,
Hová az orcáján csókvetést ne hintsen.
„Jaj, hát látlak ismét! be sose gondoltam,
Majd kétségbeestem, érted majd megholtam,
De Istenem! minek beszélek oly nagyon:
Bátyádurad itt a másik házban67 vagyon.”

11.
Ennyit mondott anyja; többet nem is szólna,
Ha mindjárt a széles Hortobágyon volna,
Ott is úgy ölelné, szíve elfogódnék,
Szája hosszú néma csókra kulcsolódnék.
Érzi Miklós, hogy mint reszket az ölében,
Tán lerogyna, ha ő nem tartaná szépen;
Pedig ő is szörnyen meg vala indulva,
Nem is felelt mindjárt, csak jó idő mulva.

12.
Tartani akarta magát, de hiába!
Mintha tűt szúrnának orra cimpájába,
Vagy mintha alatta reszelnének tormát,
Tekerő nyilallást érze olyanformát.
Megáradva hulla könnye két szemének
Az ábrázatjára kedves szülőjének,
S mint mikor két hegyről összefut a patak,
A kétféle könnyek egybeszakadtanak.

67 másik szobában
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13.
Végre szívét Miklós megkeményítette,
Szemét anyja őszes hajához értette,
Összeszedte magát s fölegyenesedvén,
Valahogy erőt vett rínivaló kedvén.
És szólott anyjához következő szókkal:
„Hagyjon fel kegyelmed kicsinyég68 a csókkal;
Szakmány módra69 van rám mérve minden óra:
Jöttem kegyelmedhez búcsúvevő szóra.

14.
Nem remélem, hogy itt maradásom legyen
György miá, kit Isten akárhová tegyen;
Végre még gyilkosa lennék, attól félek…
Nem! az sosem leszek – arról nem beszélek, -
Hanem annyit mondok: ne búsuljon kelmed;
Vesse ki szívéből azt a nagy félelmet:
Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek;
Hiszem a teremtőt, még addig nem öl meg.

68 kis ideig
69 meg van határozva, mennyi ideje van
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15.
Nagy erőt érezek mind a két karomban,
Nem vesztegetem azt szérűn és malomban;
Édesapámnak is hallám vitézségét:
Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét?
Felmegyek Budára bajnok katonának,
Mutatok valamit ottan a királynak,
Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére,
Sőt irígység miatt megszakad a lépe.

16.
Azért szépen kérem, édes anyámasszony,
Sohase aggódjék, sohase sirasson;
Aki meg se halt még, minek azt siratni,
Mikor a halott sem fog halott maradni…?”
Többet is beszélne még a szülőjének,
Ha az ebek alant nem üvöltenének,
De mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette,
Hogy imént egy dolgát balgatagul tette.

17.
A kutyák haragját nem egyéb okozta,
Hanem hogy a farkast az udvarba hozta;
Mármost felugatják ezek a cselédet;
Azért csak rövidre fogta a beszédet:
„Nincs időm továbbra hogy maradjak itten,
Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten;
Áldja meg az Isten ezen a világon:
Még a másikon is, szívemből kívánom.”
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18.
„Áldjon meg, áldjon meg!”… anyja eddig mondta,
Hogy ki áldjon? vagy kit? azt csak úgy gondolta;
Tudta, hogy az, aki a szívet vizsgálja,
Minden kívánságát benne megtalálja.
Hát mikor melléről elszakadt a gyermek!
Kínját elbeszélni nyelve nincs embernek:
Lelke volt talán a lánc közöttük, aki
Nem kikapcsolódott: tövestül szakadt ki.

19.
A kutyák azonban nyíttak és szűköltek,
Csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek,
Feltápászkodtak a szolgák üggyel-bajjal,
Györgyöt is fölverték a fertelmes zajjal.
„Ki járt itt? mi járt itt?” így óbégatának,
Hogy a két farkasra reá akadának.
„Ez a Miklós dolga! ezt más nem tehette!
Utána! utána! ilyen szedtevette!”

20.
S mint mikor egy fészek lódarázs fellázad,
Olybá képzelhetni most az egész házat:
Bukdosnak egymásban a széles tornácon,
Futkosnak szanaszét gyalog vagy lóháton.
Merre? vagy hová fut? azt egyik sem tudja,
A bolondok útját jobbra-balra futja;
Végre György úr őket összeszidva rútul,
Megy elöl s a többi mind utána zúdul.
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21.
Hallja-é az özvegy e vadászi lármát,
Kürtölést, kurjantást, kopók csaholását?
Hallja, mint kiáltják: elébe! elébe!
S tudja ki elébe? hogy Miklós elébe?
Nem! ezt ő nem hallja. Eltűntén fi ának
Gyönge lábinai megtántorodának,
Lehanyatlott szépen a megvetett ágyra:
Isten tudja, meddig tart az ájulása.

Az énekben Miklós megtréfálja testvérét, és elbúcsúzik édesanyjától. 
Szeretné jóvá tenni, amit elkövetett, ezért a király katonája akar lenni. 
Abban bízik, hogy vitézségével elnyerheti a király kegyelmét. Reménnyel 
telve indul útnak, bízik önmagában és a sikerben.

NT_98797_magyar_7.indd   136 2021. 04. 08.   9:08



137

Hetedik ének

1.
Kinek az ég alatt már senkije sincsen, 
Ne féljen: felfogja70 ügyét a jó Isten.
Toldi Miklósét is lám miként felfogta:
A holdat egy vastag felhőbe burkolta;
Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott,
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott:
Az Isten haragja megütött egy hajdút,
Vége lett azonnal, még csak el sem jajdúlt.

2.
Nem vette tréfára Toldi György a dolgot,
Hogy az istennyila feje körül forgott,
Elszéledt kutyáit visszakürtöltette,
Kósza népe is mind összegyűlt megette:
De bizony közel volt akkor már a reggel,
Hogy haza vergődött az ázott sereggel,
S az volt a legnagyobb bosszúsága neki,
Hogy, amit elgondolt, még sem vihette ki.

3.
Miklós messze tette magát azon éjjel,
Szembeszállt esővel, villámmal és széllel,
És midőn a hajnal a homályt elverte,
Magát egy sivatag pusztaságban lelte.
Ki volt útitársa a kietlen pusztán?
A nap ment utána a kék égen úszván:
Elérte, elhagyta; otthagyta magában,
A barátságtalan nedves éjszakában.

70 támogatja, felkarolja
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4.
Háromszor hagyá el. Negyedik nap, délben,
Nagy hegyek lebegtek délibáb71 vizében:
Bámult Miklós, mert ő olyat sosem látott,
A hegyet bámulta, nem a délibábot.
Sietett, sietett, ámbár vala fáradt;
Estenden meglátta a budai várat;
S még nem ment le a nap, midőn odaére
Híres nevezetes Rákos mezejére.

5.
Rákosnak mezője tőszomszédos Pesttel,
Pest alatt ért össze utasunk az esttel.
Találkoztak pedig egy temető mellett,
Temetőben új sír dombja sötétellett.
De miféle sírnak sötétlik ott dombja,
Arra Miklósnak most van is nincs is gondja:
Hosszú gyászruhában – mindenható Isten! -
Édesanyja bókol72 egy pár új kereszten.

6.
Pedig nem anyja volt, csak szakasztott mása
Követ meglágyítna keserves sírása:
Hát Miklós ugyan hogy ne szánná meg nagyon,
Holott neki kőnél lágyabb szíve vagyon?
Meg is esett szíve, oda is ment hozzá,
Hogy kiért? miért sír? tőle tudakozá,
És a gyászos özvegy (mert özvegy volt nyilván),
Így felelt szavára keservesen sírván:

71 nyáron a nagy forróság miatt látható fényjelenség
72 a kereszt mellett térdel
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7.
„Jaj, fi am! ne kérdezd az én esetemet:
Ma temettem el két vitéz gyermekemet:
Duna szigetében73 gyilkolá meg egy cseh,
Isten a pokoltól soha meg ne mentse.”
Többet nem szólhatott, ezt is csak tördelve;
Nagy zokogás miatt elállott a nyelve;
Letérdelt a sírnak fekete dombjára,
S nyögött, leborulván a két keresztfára.

8.
Sokáig tartott így. Miklós pedig várta,
Hadd szűnjék az asszony keserves sírása;
Szűnt is egyszer aztán, legalább úgy látszott:
Nem rí oly erősen, egy kicsit juházott74.
Akkor monda néki: „Hallom, amint hallom,
Az asszony baját, de nem értem, megvallom;
Két fi át megölték, ki ölé meg és mért?
Ha megölték: nincs, ki vért kívánjon vérért?”

9.
Fölegyenesedék e szavakat hallván,
S erőt vett az asszony kegyetlen fájdalmán;
Sovány is, halvány is volt az ábrázatja,
Csak a két nagy szeme sötétellett rajta.
„Vért a vérért, mondod? O jaj! senki sincsen,
Az én keservembe ki belé tekintsen;
Puszta a szívem, mint kopár őszi tarló,
Amelyről leszedte a kalászt a sarló.”

73 Margit-sziget
74 csillapodott
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10.
Toldi pedig monda: „Ne sírjon kegyelmed,
Csak nem támad már fel a két vitéz gyermek:
De ne legyen nekem az Isten Istenem,
Ha bosszút nem állok érettök a csehen.
Hanem kérem szépen (s látja, nem hiában),
Mondja el a dolgot isten-igazában;
Özvegy édesanyám van nekem is otthon,
Tudom én sajnálni a jó özvegyasszonyt.”

11.
Ekkor a bús asszony nekibátorodva,
Hogy’ esett, mint esett, mind elpanaszolta:
Duna szigetében öklelődzik75 egy cseh,
S szörnyűképpen szolgál neki a szerencse;
Kérkedik nagy fennen, magát hányja veti,
A magyar nemzetet csúfra emlegeti:
Sok bajnok kiment már életre, halálra,
Özvegyet, árvát és jajszót hagyni hátra.

12.
Tegnap állt ki az ő két levente fi a;
Nem volt félországban olyan pár dalia,
Nem volt a világon olyan jó két gyermek:
És most egymás mellett egy sírban hevernek!
Elrémült a világ; nem is akadt már ma,
Aki a kegyetlen csehvel szembe szállna;
Pedig megint ott lesz a szigetben reggel,
Istent káromoló gőgös beszédekkel.

75 vív, lovagi tornán küzd
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13.
Így megértve Miklós a bajnak mivoltát,
Tovább az asszonnyal nem közlötte dolgát,
Hanem köszönt s indult Pestnek városába,
Menet nagy dolgokat forgatván magába’.
Utcáról utcára ment nagy sebbel-lobbal,
Mintha ott a járást ő tudná legjobban,
Pedig csak ődöngött előre meg hátra:
Kebelén kenyere, hátán volt a háza.

A Hetedik énekben Miklós nagy lépést tesz célja elérése felé. Pesten 
bolyongása közben találkozik egy özveggyel, aki az édesanyjára emlékez-
teti. A fiait sirató asszonytól tudja meg, hogy egy cseh vitéz van a város -
ban, aki párviadalban sorra győzi le a magyarokat. Miklós még magának 
sem mondja ki, de érzi, hogy neki ki kell állnia a cseh ellen.

A város hatalmas, Miklós pedig senkit sem ismer, nincs hová mennie. 
A céljához vezető út első állomásán megint nem tudja, mitévő legyen.
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Nyolcadik ének

1.
Toldi György pediglen kigondolta bölcsen, 
(Hogy egyik szavamat másikba ne öltsem)
Kigondolta, mondom, kifőzte magában:
Miképp legyen úrrá öccse vagyonában.
Hát előbb mint Miklós, ő is Budán termett,
Hogy Lajos királynál megássa a vermet.
Fel is ment, mihelyest leszállott a lórul,
S ilyen ajánlást tett a szegény fi úrul.

2.
 „Felséges királyom! keserű az nékem,
Amit jelenteni gyász kötelességem;
Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér,
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér.”
Itt elhagyta, s mintha erősen zokogna,
Szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta;
Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre,
De könnyet a király nem vett benne észre.
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3.
A király azonban ilyenképpen szóla:
„Nem is hallottam még, hogy testvéred volna,
Udvaromba miért soha nem vezetted,
Be sem is mutattad, meg sem ismertetted?”
György pedig felele: „Oh, uram királyom!
Nekem az kiváltkép szégyenem és gyászom,
De, -” (s nagyot sóhajtott erre az egy de-re),
„Érdemetlen volna királyom kegyére.”

4.
 „Miklós a tizedik esztendőben járván,
Kimúlt szegény apánk s ő elmaradt árván,
Apja helyett apja én akartam lenni,
S belőle, mint illik, jó vitézt nevelni;
De korhely76, buta lőn: jóra semmi kedve,
Hon maradt, betyárnak, pórnak nevekedve;
Pedig erő benne volna módnélküli:
De mi haszna? lebzsel és a bajt kerüli.”

5.
Felelt a jó király: „Ejnye bizony nagy kár,
Mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál,
Azt mondád: igen nagy erő lakik benne:
Csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne.
De ami elhaladt, nem múlt el végképpen,
Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen,
Megtanul, majd meglásd, az én iskolámban;
Ha nem, úgy is elmegy egy közember-számban.”

76 részeges, semmirekellő, csak mulatni akar
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6.
„Köszönöm, köszönöm felséged kegyelmét,
Méltatlan öcsémről ily jó hiedelmét,
De jaj! minden késő: öcsém el van veszve,
Szántszándékkal való gyilkosságba esve!
Jaj! hogy ily panaszra kell nyitnom a számat,
Megölé némelynap szerető szolgámat…”
Monda György és nyögve egy kőszentre borult;
A király ránézett s képe elkomorult.

7.
Hogy miért borult el a király orcája,
Azt nem mondta Györgynek, ez sem tudokálta;
Hallgattak sokáig; végre a felséges
Király így töré meg a nagy csendességet:
„Mégis van egy módon kegyelem számára,
Hozasd fel a fi út mielőbb Budára:
Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében,
Sok derék vitézem múlt ki már kezében.

8.
Hadd jőjön fel öcséd és álljon ki azzal:
Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal,
Ha győz, úgy derék fi , méltó kegyelemre;
Ha nem, úgy vétkeért meg leszen büntetve.”
Ezt mondá a király; de nem örült rajta
A jó szívű bátya, sőt ekkép sóhajta:
„Jaj! mérthogy öcsémnek már ez is későn jön:
Elment, bujdosóvá lett az egész földön.
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9.
Hová, hová nem lett? elosont a háztól,
El sem búcsúzott, csak a kapufélfától,
Híre, hamva eltűnt, elveszett az útja;
Él-e, hal-e már most? a jó Isten tudja.”
Így sopánkodott György álnoksággal telve,
Hej pedig hamis volt néki teste-lelke,
A foga fejérit mindjárt kimutatta,
Beszédének sorját emígy fordította:

10.
„Neki már világ és törvény szerint vége,
Jól tudom, rám nézne77 földi öröksége:
El is foglalhatnám, elvehetném joggal,
Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal.
De azt mondaná majd egyik avagy másik,
Toldi György az öccse birtokára vágyik.
Lám ni! azt a háztól világra zavarta,
Aztán fogta, minden földét elfoglalta.

11.
Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam,
S a világ bosszantó rágalmait halljam!
Aztán meg ki áll jót, hogy reám nem törne,
S elvett birtokáért öcsém meg nem ölne.
Ezt én nem akarom és nem is tanácsos,
Hanem ím letészem széked zsámolyához78:
Hogy ki legméltóbb rá, felséged tudhatja,
Királyi adomány-képen annak adja.”

77 enyém lenne
78 neked adom, rád bízom, mi legyen vele
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12.
Elmondá Toldi György és hajlonga mélyen;
A király kilátta, mi szándéka légyen;
Kitalálta szépen a fő gondolatot,
Melyet Toldi György úr szépen elhallgatott:
Királyi levelet79 óhajtott felőle,
Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle,
Ha netán kegyelmet nyerne idő múlva,
És az öröksége után felindulna.

13.
Hidegen mosolygott a felséges király,
S így fogá meg Györgyöt saját szavainál:
„Öcséd örökségét, jól van, elfogadom,
S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom:
Olyan feltétellel adom pedig néked,
Hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed,
Vár fokára tűzöd a levágott fejet:
Úgy nyered királyi függő pecsétemet80.”

14.
Toldi György veresebb lőn a főzött ráknál,
Homályosan látott a szép napvilágnál,
A faragott képek táncoltak körűle,
Csak kicsibe múlt el, hogy le nem szédüle.
Aztán egy hidegség végig futott rajta,
Fázott, mégis izzadt; elsápadt az arca,
Elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne,
Mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne.

79 a király által kiadott okirat, ami igazolja a tulajdonjogot
80 az oklevelet hitelesítő királyi viaszpecsét
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15.
Megszólamlott aztán végre valahára,
S így felelt szomorún a király szavára:
„Mondom: nekem nem kell az öcsém vagyonja,
Én lemondtam róla, lelkemet ne nyomja.”
Így szólott s köszönt a felséges királynak,
Hazament s nekiállt otthon a hajának,
Nekiesett tépni, homlokát öklözni:
Csak lesték a szolgák: kell-e már kötözni.

Ez az ének nem Miklós kalandjairól szól, ennek ellenére fontos dolgok 
történnek. György kigondolja, hogyan szabadulhatna meg testvérétől. 
A megoldást egy új szereplőtől, Lajos királytól reméli.

A jellemzés eszköze ezúttal maga a párbeszéd, illetve a szereplők gon-
dolatai. Ezt a típusú bemutatást lélektani ábrázolásnak nevezzük. A költő 
a külső tulajdonságok helyett a szereplők személyiségének, lelkivilágának 
megismertetésére helyezi a hangsúlyt.
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Kilencedik ének

1.
Pest város utcáin fényes holdvilág van,
Sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban;
Barna zsindelytetők hunyászkodnak81 alább,
Megborítva mintegy a ház egész falát.
Azt hinné az ember: a padláson laknak,
Azért csinálták azt sokkal magasabbnak;
Most a házfalakat rakják emeletre,
Akkor a tető volt kétszer újra kezdve.

2.
Sok bolyongás után végre kifáradva,
Letelepült Miklós az utcán egy padra;
Úri nép jött-ment ott; asszony, lány és férfi ,
Miklós nézte őket, el is unta nézni.
,Aláfüggesztette82 fejét nagy bánatban,
Mert egy pénze is nincs üres tarsolyában,’
Pedig négy nap óta csak gombát mit evett,
Melyet vándorolva útfélen szedhetett.

3.
Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad:
Tűz van-é vagy árvíz, vagy víják a várat?
Nincsen tűz sem árvíz, nem is jő ellenség,
Hanem van egy másik rémítő jelenség:
Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán,
Valahogyan vágóhídról szabadulván;
Bömböl és sikangat, és a vért szagolja,
Mely füléből ömlik s szügyét végig folyja.

81 megbújnak
82 lehajtotta
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4.
Mészáros legények merre láttak, széjjel
Iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel,
És míg magok biztos helyre nem jutának,
Addig rá sem értek szólni a kutyának.
Volt pedig a hídnál hat erős szelindek83,
Utána uszíták a bikának mindet,
A kutyák szaladtak, nem is voltak restek,
A bika fülének és marjának84 estek.

5.
Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé
S fülében a bika a fájdalmat érzé,
Elbődüle szörnyen és lerázta őket,
Elszórá füléről a fülönfüggőket.
Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett,
Nagyokat püff entek a házfalak mellett,
Egy-egy darab fül, hús ha maradt szájokban,
Agyarkodva rágták kínos haragjokban.

6.
A vágólegények csak kiálták: „fogd, fogd!”
De a veszett állat karikára forgott,
S amely kutya egyszer hozzá közelített,
Annak ő szarvával repülni segített.
Egyiket bedobta a szomszéd udvarra,
Másiknak a bélit ontotta ki szarva,
A vágók pedig, hisz’ mit tehettek másat?
Biztaták keményen a – döglött kutyákat.

83 nagytestű, erős kutya
84 ahol a bika nyaka és háta találkozik
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7.
A bika azonban, mint a zúgó szélvész,
Nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét:
Annak tartott, akit elül-utol talált,
Futá minden ember a bizonyos halált85.
Sikolt a fehérnép, esve már kétségbe;
Férfi ak kiáltják: elébe, elébe!
De egy sincsen, aki elébe fordulna,
Hanem még a fúru-lyukba86 is bebúna.

8.
Toldi nem futott el, csak felállott szépen,
S a bikát bevárta az utcaközépen.
„Mit akarsz te fi ckó! tán bolond vagy? nem ládd
A dühös bikát, hogy jön egyenesen rád?”
Látta Miklós bizony, hogyne látta volna?
„Csak kiáltozzatok” – magában gondolta,
S elbocsátá a szót a két füle mellett,
Minthogy látni mármost a bikához kellett.

9.
Mert alighogy Miklóst a bika meglátta,
Rémítőt sikkantott és a port kapálta,
Azután úgy szórta a földet szarvával,
Mintha szérűn pelyvát forgatna villával.
Egyszersmind erősen nekirugaszkodva
Szarvát öklelőre nagy-le bocsátotta.
„Odavan! vége van! jaj, jaj!” sikoltának
Minden ablakából a pesti utcának.

85 futottak az életükért
86 fúróval fúrt apró lyuk
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10.
Dehogy van! lábával elébe toppantott,
Rémítő szavával erősen kurjantott:
E fogással visszahökkenté a marhát,
S azon pillanatban megragadta szarvát,
Vágószékre voná két szarvánál fogva,
A mészárosokat előkiáltotta,
Nagy-sokára el is jöttek azok aztán,
Erős köteleket és pányvákat87 hozván.

11.
Megköték a bikát vastag gerendához,
Szarvát lenyűgözték88 az első lábához;
A nép széjjeloszlott; a vágó legények
Egy kis házikóba fekünni menének.
Miklós meg leült a vágóhíd szélére,
Ott akarván tanyát fogni azon éjre;
Fejének párnája a szín ágasa volt89,
Lepedőt sugárból terített rá a hold.

87 hurkos végű kötél, azzal fogják be az állatot
88 lenyomták, lekötözték
89 tartógerenda

NT_98797_magyar_7.indd   151 2021. 04. 08.   9:08



152

12.
De a mészárosok nem engedék neki,
Hogy a vágószínben magát pihenje ki,
Egy jó darab májat kilöktek elébe,
S menjen onnan, mondák, „anyja keservébe.”
„Ez hát a jutalma száz meg száz életnek,
Hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek -”
Gondolá s a májat ott a földön hagyta,
Jött egy éhes kutya, annak odaadta.

13.
Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta
Valaki: „ez volt az, aki szarvon fogta;”
Sok helyen látott még egy-két emberképet,
Ablakból, kapuból amint visszalépett.
Aztán becsapódott az ablak táblája,
Hallott a kapukon kulcsnak csikorgása,
Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen;
„Hát nekem” mond Toldi „hol lesz már tűzhelyem?”90

14.
Hányféle dolgok nem jutottak eszébe!
Előtte lebegett édesanyja képe,
Mint mikor hozzá ment búcsúvétel végett,
S nyakán csimpalyogva ajkán csókja égett.
Akkor is oly csendes, méla éjszaka volt
Akkor is oly tisztán csillogott le a hold,
Akkor is ki volt ő mindenünnen zárva,
Nyughelyet nem adott senki éjszakára.

90 hol lesz a szálláshelyem

NT_98797_magyar_7.indd   152 2021. 04. 08.   9:08



153

15.
Majd az édesanyja képét odahagyva,
Az özvegyasszonyra repült gondolatja,
Hogy’ sírt a kereszten, két kezét hogy’ törte,
Amiért a vad cseh két fi át megölte.
Fogadása jut most eszébe s így sóhajt:
„Oh miképp víhatnék holnap én avval bajt?
Hol vagyon pajzsom, páncélom, fegyverem?
Fog-e a cseh bajnok szembeszállni velem?

16.
Oh! bizony mit sem hajt a cseh bajnok énrám,
Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám,
Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak,
„Félre innen, rongyos!” mondják, ha meglátnak.”
S nagyon elbúsítá Miklóst e gondolat,
Lassan ment az utcán, sóhajtott nagyokat,
Meg-megállt, szemét a föld felé meresztve,
Mintha lába előtt valamit keresne.

17.
Egyszer föltekinte, képe is felvidult,
Azt gondolnánk, hogy fut, úgy menésnek indult,
Ment, ment egyenesen a temetőkertbe,
Hol imént a síró gyászos asszonyt lelte.
Könnyű eltalálni, mi lehetett célja:
Volt a két fi únak fegyvere, páncélja;
„Felveszem azt,” monda, és örült előre:
Jaj! hogy ez az öröm is elpártolt tőle.
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18.
Össze-visszajárta a temetőkertet,
De nem lelt abban egy elátkozott lelket:
Hol keresse mármost az özvegynek lakját?
Budapest városát sok ezeren lakják.
Látta, hogy hiában minden akaratja,
Erős fogadását hiába fogadta;
Könnyű dibdáb játék91 maga, esküvése,
Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle.

19.
És mivelhogy szállást az élők nem adtak,
Elpihent tanyáján hideg halottaknak;
Nyirkos volt a sírdomb a harmattól, melyet
Hűvös éj sírt arra örökösök helyett.
Fölnézett az égre, az országútjára92;
Keservesen gondolt bujdosó voltára;
S mint amely madár van elröppenő félben,
Úgy tett a reménység hervatag szívében.

Miklós újabb próbát áll ki – megfékez egy megvadult bikát. Tettéért sem-
milyen jutalmat nem kap, és célja eléréséhez sem kerül közelebb. A cseh 
vitézzel való küzdelemhez nincsenek fegyverei, páncélja, így a feladat 
lehetetlennek tűnik. 

91 haszontalan
92 a csillagos égboltra

NT_98797_magyar_7.indd   154 2021. 04. 08.   9:08



155

Tizedik ének

1.
A játszi reménység amidőn imette93

A boldogtalannál hitelét vesztette,
Álmot küld szemére, kecsegtető álmot,
Avval édesíti a nyomorúságot.
Toldi is álmában csehen győzedelmet
És nyert a királytól vétkeért kegyelmet;
Drága gyöngyös fegyver csillogott kezében,
Drágább örömkönnyű anyja két szemében.

2.
Lódobogás hallék: elrepült az álom,
Feltekinte Toldi a szép holdvilágon,
Messze látott volna, hanemhogy nem kellett,
A lóhátas ott ment a temető mellett.
S ki volt a lóhátas? Nem hitt a szemének,
Midőn abban a vén Bencét ismeré meg:
„Hé! ki az? hová mész? te vagy, öreg Bence?
Istenem! nem lehet! milyen nagy szerencse!”

3.
Bezzeg mondhatná is már a tisztes szolga,
Hogy nem a vén Bence, hanem ez s ez volna,
Mikor Toldi Miklós letépte lováról
S minden port lecsókolt ráncos orcájáról!
De Bence mindebből egyebet nem értett,
Csak hogy sírból ugrott reá egy kísértet;
Hosszasan leckézte94 Miklós a vén szolgát,
Míg fel bírta fogni a dolog mivoltát.

93 ébren
94 magyarázta neki
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4.
Hanem mikor aztán felfogta eszével,
Halála napjáig sem feledheté el;
Nem feledheté el soha az uradta95,
Mint ijedt meg a nagy örömnek miatta;
Mint nem hitt szemének egészen, csak félig;
Csontjait hogyan megtapogatta végig;
S hogy’ megeredt a könny két öreg szeméből,
Mint a záporeső Isten fellegéből.

5.
Az öröm, a panasz jó sokáig tarta,
Elbeszélte Miklós, ami történt rajta,
De tudnivaló, hogy nem beszélt folytában:
Anyját kérdte minden tizedik szavában.
Hogy’ van édesanyám? nem beteg-e szegény?
Búskodik-e nagyon elveszett gyermekén?
Nála dőzsöl-e még s mit csinál a másik?
Jaj! szegény anyámmal úgy-e rosszul bánik?

6.
De értésül adta Bence a fi únak,
Magát anyja miatt sose adja búnak,
György sem háborítja, odahagyta másnap,
Nem is repeszté meg szívét a nagy bánat;
Csak látni szeretné Miklóst minden áron,
És ha feltalálja széles e világon,
Fölkeresi, bizony-bizonnyal ígérte,
Ha ötven mérföldet kell is menni érte.

95 istenadta

NT_98797_magyar_7.indd   156 2021. 04. 08.   9:08



157

7.
„Nem is egyébiránt indított el engem
Fölkeresni téged, Miklós, édes lelkem,
Hanem hogy legyek hű ápoló cseléded,
Gondoskodjam róla, mikor mi szükséged.
Akármerre jársz-kelsz, ott legyek sarkadnál,
Legyek segítségül, ha bajba akadnál…”
Ezt mondotta Bence s ezenkívül mennyit!
Ki győzné azt versbe szedni valamennyit!

8.
Arra határozták, hogy csak ott meghálnak;
Bence egy abrakot adott a lovának,
Abrak is, kenyér is volt a kápa96 mellett,
Nem röstellte Bence az eff éle terhet;
Egy öblös tarisznyát is emelt a kápa,
Könyökig nyúlt Bence a nagy tarisznyába;
Kihúzott valamit, és így szóla: „Itt van;
Nesze, szolgám, madár-látta cipót hoztam.

9.
Édes anyádasszony ezt neked küldötte,
Maga dagasztotta, maga is sütötte,
És megparancsolta erős-kegyetlenül,
Hogy saját kezedbe adjam szegetlenül.”
Azzal átaladta, kést is adott mellé;
Néki veti Miklós és ugyancsak szelné:
De nem hogy a cipó válna el derékon,
Hanem a kés tört el, pedig nem volt vékony.

96 a nyereg része
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10.
Az öreg csodálta: „Ejnye! hogy a kőben
Fútta úgy meg a szél az átalvetőben97!”
Nézte a kést: hová illik a darabja,
Gondolá: jó volna, ha összeragadna.
Hanem Miklós bizony nem esett kétségbe,
Hogy éhen hal, midőn kenyér van kezébe’:
Feltöré a cipót tétovázás nélkül,
S íme egy darab vas hull ki közepébül.

11.
Felvette a vasat lába mellől Bence:
Hát nem vas-darab volt, hanem vasszelence98,
Könnyen felnyitotta, nem volt semmi zárja,
Bele nézett, hát csak elállt szeme szája:
Vert arany volt benne, nem kettő, sem három,
Hanem amióta megvan a világon,
(Pedig kenyerének javát már megette)
Annyit sosem látott, azt erősítette.

12.
Hát Miklós nem örült a váratlan kincsen?
Hogy ne örült volna, abból semmi sincsen,
Szörnyűképpen örült, ugrált örömében,
A holnapi napot forgatá eszében:
Hogy’ veszen majd fegyvert, szép ruhát magának!
Hogyan veszi fejét a cseh Mikolának!
Hogy’ lesz ez? hogy’ lesz az? – De hányféle hogy-ot,
Hányféle szép dolgot össze nem álmodott!

97 kétoldalt lelógó zsák, amit átdobnak a ló hátán
98 kicsi vasláda
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13.
Mikor mind a ketten eleget örültek,
Megolvasni a pénzt egy sírdombra dűltek;
Toldi a tokjából egyenként szedte ki,
Bence pedig tartá a két markát neki.
És így szóla Bence: „No te öreg tenyér!
Ilyet sosem kaptál, bezzeg viszkethetnél.
De minek beszélek, a szám majd hibázik -”
Nem biz az, kerek szám lett: kijárta százig.

14.
„Most hallgass szavamra, jámbor szolga Bence:
Nesze tedd el, itt van kilencvenkilence;
De a századikat könnyű helyütt99 hagyom:
Megisszuk, mivel most magas kedvem vagyon.”
Váltig ellenkeznék benne a hű szolga,
Ha nyergén kulacsa ki nem száradt volna:
Kívül nedves ugyan, a harmat megeste,
De a belsejébe csiholni lehetne.

99 kéznél
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15.
Nem is messze kellett fáradni avégett;
Csak közel találtak egy szegény csapszéket:
Szennyes is, rongyos is volt az öreg csárda,
Oda illett volna Hortobágy síkjára.
Egy szomjú kútágas ácsorgott előtte,
Bence nyerges lovát amellé kötötte;
Toldi pedig bément: sötét volt a házba’,
Belevágta fejét a szemöldökfába.

16.
„Hé! kocsmáros! hol vagy? a teremburádat!
Alszol, vagy meghaltál? mért nem gyújtsz világot?”
„Dehogy alszom, (kit hoz a forgószél megint?)
Itt a mécs, bor is lesz: itce kell-e vagy pint?100”
„Nem kell pint, sem itce, hiába is adnád,
Egy csöppet se hozz, vagy hozz egy öreg kannát101!”
Elühmgette magát a csaplár e szóra,
Gondolván magában: most akadt ivóra.

17.
Bence a tarisznyát béhozá ezalatt:
Miklósnak ugyancsak jól esett a falat,
Rakta is szaporán, alig győzte nyelni,
Három sem érkeznék vele versenyt enni.
Mikor pedig a nagy kanna megérkezett,
Mint a birkózásnak, neki gyűrekezett;
Felhajtá majd félig az öt pintes pohárt;
Bence megsokallta: „Az Istenért! megárt.”

100 régi űrmértékek, az icce kb. 8 deciliter, a pint kb. másfél liter
101 ötpintes, azaz kb. 7 és fél literes edény
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„Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok,
Terád pedig kicsit tartozik a dolog;
Ha örül az ember, csak nyűg, hogy van esze;
Temessük el azt ma, itt van, igyál, nesze!”
Avval odaadta az edényt Bencének:
Reszketett a keze az öreg legénynek,
Nem is bátorkodott inni egyszer sokat;
Mindig megolvasta titkon a kortyokat.

19.
Míg ezek történtek a felső asztalon,
A kemencénél megpendült a cimbalom:
Egy öreg cimbalmos hevert a szurdékban102,
Már alutt, de fölkelt, hallva, hogy vendég van.
Toldi meg a kannát felkapá kezébe,
És kipattant vele vígan a középre:
Ivott is, táncolt is: majd leszakadt a ház,
Bence mindig mondta: „Megárt a bor, vigyázz.”

20.
„Árt, nem árt, én avval nem gondolok! haj rá!” -
És az öreg kannát magasan felhajtá,
„Búsoljon a lovad, elég nagy a feje;
Nem volt ilyen kedvem, van száz esztendeje.
Kannát nekem csaplár! pintet az öregnek!
Mert nehéz a kanna: kezei remegnek.”
Megfogadta a szót a bormérő ember:
Bence a pintesből iszogatott renddel.

102 a kemence melletti kuckó

161
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21.
„Haj rá! haj! lakjuk el a búbánat torát;
Álmos a csaplárunk: igyuk meg a borát!
Igyál vén cimbalom: mindjárt rád locsolom.”
„Belém inkább uram: amúgy iszonyodom.”
„Magadéból ingyen! hallod-e kocsmáros!
Tégy úgy, mintha innál.” „Uram! nem lesz káros?”
„Ha csak ennyit tudtok,” monda Miklós, „inni:
Igya meg a föld a maradékot: így ni!”

22.
S végigönté a bort a szoba földjére:
Rázta fejét Bence s így tett rá, hogy: „éjnye!”
Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát,
Verte a fejével a mestergerendát.
Széles jókedvében kurjantott nagyokat,
Ivott, megint táncolt: megint ivott sokat;
De mértéket tartott az öreg cimbora:
Csak apránként fogyott a pintesből bora.

23.
Egyszer elhallgatott, Miklóst nem dorgálta;
Nehéz lett a feje, húzta a lócára,
Elszaladt előle a boglyakemence,
Felborult ültéből, úgy elgyengült Bence.
Toldi is beléunt a mulatozásba,
Asztalon leborult két izmos karjára:
(Meztelen karjában dagadtak az erek)
Úgy aludt el, úgy hált a hatalmas gyerek.

Az előző énekben Miklós reménytelennek érezte a helyzetét, most azonban 
váratlanul ölébe hullik a megoldás. Édesanyja segítsége Bence közvetítésé-
vel érkezik. A kocsmai jelenetben ez a boldog felszabadultság tükröződik. 
A rövid epizód nagyon filmszerű, szinte egy életkép a költeményben.

Epizód: olyan jelenet, eseményszál, ami nem kapcsolódik szorosan a 
történethez, inkább csak új szempontból mutatja be a szereplőket. 
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Tizenegyedik ének

1.
Fölvevé a hajnal piros köpenyegét,
S eltakarta vele az égboltnak felét,
De nem volt oly kényes a bársony ruhába’,
Hogy be ne pillantson a szegény csárdába.
Betekint félszemmel egy törött ablakon,
Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon,
Kinn sem lát egyebet az öreg szolgánál,
Aki dolgát végzi jó Rigó lovánál.

2.
Aztán széttekinte Pesten és Budában,
Nézegette magát a széles Dunában:
Duna folyóvíznek piros lett a habja,
Közepén egy barna csónak úszott rajta.
A csónakban Toldi, nem egyéb evezett,
Messze felborzolta a lapát a vizet;
Fényes apró csöppek hulltak a magasból,
Mintha zápor esnék piros kalárisból103.

3.
Csakhamar is átkelt Toldi a nagy vízen,
Megköté csónakát a budai részen,
Kiszállott belőle s nagy-sebesen méne,
Hogy keressen olyat, ami neki kéne:
Szép aranyos fegyvert és ruhát magának,
Cifra új szerszámot jó Rigó lovának,
A Rigónak, akit hozott hű szolgája,
Mert otthon is az volt kedves paripája.

103 üveggyöngy
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4.
Vett is amit kívánt: pajzst, szépet, nagyot;
Dolmányán a szabó parasztot nem hagyott104,
Mindenütt belepte az aranypaszománt105;
Vett sisakot, páncélt, hét tollú buzogányt,
Kopját is, gerelyt is, mindenféle fegyvert,
Melyeket Budán a legjobbik kovács vert;
Ezüstös, aranyos, sallangos szerszámot;
Egy szó annyi mint száz: mindent megvásárlott.

5.
Hogy a csárdába ért, felöltözött szépen,
Tollas buzogányát forgatá kezében,
Akkor bútt fel a nap az ég karimáján,
Meg is akadt szeme a fi ú ruháján.
A Rigó sem az volt, aki tegnap estve,
Sárral, úti porral szürke színre festve,
Hanem fekete, mint a fekete bogár,
Elsikamlott szőrén a fényes napsugár.

104 nem volt a dolmányon díszítetlen rész
105 aranyzsinór, ruhák díszítésére használták
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6.
Hát mikor ráadták a nyalka szerszámot,
Mint illett neki, hogy ragyogott, csillámlott!
Mikor hátára ült jó gazdája Toldi,
Körülnézte magát s elkezdett táncolni.
Akkor „hopp!” s mint a szél, aki most szabadul,
Vitte Toldit a ló oly kegyetlen vadul;
Bence könnyes szemmel ballagott utána;
Fájt, hogy búcsút sem vett tőle kis gazdája.

7.
Mi történt ezalatt a budai szélen?
Hallgassatok rá csak, azt is elbeszélem.
A király sátora vala ott felvonva;
Tiszta kék selyemből volt a sátorponyva;
Róla, mint az öklöm (ha kicsit nem mondok),
Lógtak köröskörül oly nagy arany bojtok:
Messze kiösmerszett a többitől, bátor106

Egymást érte ottan a sok úri sátor.

8.
Drága karos rengők107 dagadóra tömve,
Bársonnyal bevonva, arannyal áttörve,
Álltak a sátorban gyönyörű szép renddel,
Kiknél szebbeket már nem képzelhet ember.
Egy öreg szék is volt a kellő középen,
Fényes drágakővel kipitykézve108 szépen,
Nagy arany körmével a földet karmolta,
Mely bársony pokróccal szinte bé volt vonva.

106 ámbár
107 hintaszékek
108 kidíszítve
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9.
A sátrak el voltak rekesztve korláttal,
Tilos volt parasztnak lépni azon átal;
Kívül fegyveres nép és tömérdek ember
Az üres sátrakat majd elnyelte szemmel.
Duna partjaig nyúlt a korlát kétfelül,
Nagy üres tér maradt a korláton belül,
Olyan, hogy egy marhavásárnak is elég
Lenne, ha a marhát oda eresztenék.

10.
Duna-partban egy nagy zászló volt felütve,
S tarka-barka csónak a nyeléhez kötve;
Nemkülönben pedig a pesti oldalon
Lobogó odafenn, csónak volt a habon.
Széles utca a víz: ember a sövénye;
Közepén a sziget nyúlik fel beléje,
Gyilkos sziget volt ez: már hetednap óta
Vérrel élt, miképp a vérszopó pióca.

11.
Egyszer jön a nagy cseh Buda vára felől,
Táncol nagy lovával a korláton belől;
Káromkodik csúnyán, a magyart becsmérli:
Hogy nincs, aki merje magát vele mérni.
De íme hirtelen a pesti oldalon
Nagy örömzaj támad és nagy riadalom:
Ismeretlen bajnok fekete paripán
Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván.
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12.
Sisakellenzője109 le vagyon bocsátva,
Csúcsáról fehér toll libeg-lobog hátra;
Toldi (mert hisz’ ő volt) a tollat levészi,
Mindjárt ott teremnek a király vitézi,
S eveznek a tollal, mint hogy tisztük tartja,
A cseh bajvívóhoz a budai partra;
Vérszín a cseh tolla, fölcseréli vele:
A bajra hívásnak110 volt e dolog jele.

13.
Ezalatt a várba gyors híradók mentek.
A király lejött és sok nagyúri rendek,
A két bajnok pedig csónakon egyszerre
Indult s érkezett meg a bajvívó helyre.
Ott Miklós, mihelyest partot ért a lába,
Csónakát berúgta a széles Dunába:
Mintha korcsolyázna, futott az a habon,
Partba vágta orrát a pesti oldalon.

109 a sisak leereszthető, arcvédő része
110 kihívás párpajra
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14.
Cseh vitéz kérdezé: miért cselekedte,
Hajóját a Dunán hogy eleresztette?
„Nem egyébért, vitéz” Miklós így felelt meg,
„Hanem hogy egy csónak elég egy embernek:
Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége,
S nem lesz a halottnak hajóra szüksége.”
Monda Toldi, avval kezét összetette,
Buzgón fohászkodva Istent említette.

15.
Azután így szóla: „Vitéz! addsza kezed:
Te sem bántál soha, én sem sértettelek;
Ha haragunnál is, egy órád sincs hátra,
S a halálos ágyon ki meg nem bocsátna?”
Erre a cseh nyújtá vaskesztyűs tenyerét,
Hogy összeroppantsa vele Miklós kezét;
Észrevette Miklós a dolgot előre,
S a cseh barátságát jókor megelőzte.

16.
Összeszedte Toldi roppant nagy erejét,
S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét;
Engedett a kesztyű és összelapula,
Kihasadozott a csehnek minden ujja.
S mint mikor tavasszal, ha lágy idő fordul,
A házak ereszén a jégcsap megcsordul:
Úgy csordult ki a vér minden ujja végén.
Elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén.
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17.
Aztán megragadta Toldi csak úgy kézzel,
Rángatá a csehet szörnyű erejével,
Ropogott keze közt, elolvadt a teste;
Végre így könyörgött a cseh térdre esve:
„Kérlek édes fi am! ne kivánd halálom,
Minden vagyonomat ím neked ajánlom,
,Tizenkét vitéznek drága sok marháját111,
Vitézlő magammal minden apródságát112.’”

18.
Toldinak a szíve hajlott a kérésen,
„Legyen úgy” felelte, „marhádat elvészem,
De azt is korántsem magamnak kívánom,
Két vitézt megöltél: az anyjuknak szánom.
Most, mint alamizsnát, megadom életed.
Hanem tégy hit alatt erős ígéretet:
Hogy habár mély tenger nyelné el hazádat,
A mi országunkra mégsem teszed lábad.”

19.
Mindent felfogadott a bajnok ijedten,
S békével mentek a csónak felé ketten:
Hát egyszer a nagy cseh, nekihúzakodva,
Toldihoz hátulról hozzávág orozva113.
Szerencse, hogy Toldi a Duna tükrében
Meglátta s megkapá a kardot kezében.
Leborult a nagy cseh: „Kegyelem! irgalom!”
„Eredj, kérd Istentől: utad megmutatom.”

111 vagyonát
112 apród: fi atal, aki lovag szeretne lenni, ezért egy lovag mellett szolgál 
113 hátulról, alattomosan
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20.
S amely kardot ő az álnok csehtől elvett,
Avval adott néki örökös kegyelmet.
Íziben114 elmetszé fejét a testétől,
Piros lett a nagy kard gazdája vérétől.
Toldi felmutatja a fejet a kardon,
Nagy rivalgás támad kétfelől a parton:
Tapsolnak, kiáltnak, zászlót lobogtatnak;
Buda nagy hegyei visszakurjongatnak.

A Tizenegyedik énekben bekövetkezik, amiben Miklós reménykedett. 
Megküzdhet a cseh bajnokkal, és egyszerre bizonyítja vitézségét és 
becsületességét.

A győzelem ellenére Toldi sorsa még bizonytalan, hiszen el kell nyer-
nie a király kegyelmét.

114 azonnal
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Tizenkettedik ének

1.
Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet
És az ijedtében legott115 térdre esett,
Igen megörvendett a felséges király,
Könnybe lábadt szeme a nagy öröm miá116,
S így szólt az urakhoz, kik mellette voltak:
„Úgy hiszem, ez a cseh nem fog víni holnap;
Most akadt emberre, aki megtanítja:
Máskor hogy’ gyalázza a magyart s hogy’ szidja.

2.
„De ki az a bajnok? nem ismered Toldi?
Ki ismeri? Én nem tudom elgondolni;
Nincs egy jóravaló vitéz országomban,
Akit ne ismerjek s nevét meg ne mondjam:
De ily erőt, mint amely van e vitézben,
Én nem tapasztaltam soha emberkézben;
Félek, nem magyar lesz; pedig nem lenne szép,
Ha más víná ki a magyar becsületét.

3.
Egyébiránt, legyen magyar avagy német,
Nagy csapástól menti meg a magyar népet;
El is veszi tőlem jutalmát gazdagon,
Toldi gyilkos öccse részét neki adom.”
Toldi György e szóra csak úgy hűle-fűle117,
Szétnézett, hallja-e más is őkivűle?
Összesúgtak-búgtak az úri emberek:
Hogy gyilkos öccse van, annak örültenek.

115 azonnal
116 miatt
117 egyszerre izzadt és rázta a hideg
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4.
Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta,
S kisebbik darabját kardján felmutatta,
Tüstént parancsolá király ő felsége,
Tizenkét aranyos vitéz menjen érte.
El is mentek azok szép zászlós sajkával118,
S vitték a királyhoz Toldit nagy pompával.
A király szólt: „Bajnok! nyisd fel sisakodat,
Mondd neved s mutassad vitézi arcodat.”

5.
Térdre esett most a király lábainál
S így kezdette Miklós: „Oh felséges király!
Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó,
Hogyan lettem azzá? tudj’ a mindentudó.
Magam sem tudom hogy’, esém gyilkosságba,
S elzaklatott bátyám a széles világba:
Én meg idejöttem feladni tettemet,
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.”

118 csónak

172
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6.
Ily bátran beszéle Miklós a királynak,
Felnyomá rostélyát acél sisakjának:
Halvány is, piros is volt az ábrázatja,
Mert bánat és öröm osztozának rajta.
Tetszett a királynak szép fi atal képe,
Azért nyájasan ily kérdést tőn elébe:
„Nemdenem119 a Toldi Lőrinc fi a volnál?”
Miklós a fejével ráütött e szónál.

7.
Akkor az urakhoz fordult a felséges
Király s ekkép tartott hatalmas beszédet:
„Urak! hű vitézim! ide hallgassatok,
Mert nem tréfaság az, amit most hallotok:
Toldi György testvére ez a vitéz gyermek,
S György azon van, hogyan ásson ennek vermet,
Hogyan zárhatná ki öccsét örökéből,
Hogy’ tagadhatná ki a nemzetségéből.

8.
Tudom minden csínyát, mert végére jártam;
Azért most szemébe mondom neki bátran:
Árván maradt öccsét parasztnak nevelte,
Mert nagy erőt sejtett benne s irigyelte,
Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja
Az ő hírét-nevét homályba takarja;
Mert – de’ jszen tudja azt az ő gonosz lelke,
Öccsét rangja szerint miért nem nevelte.

119 nemdebár, ugye
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9.
Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap,
S úgy talált megütni egy bosszantó inast;
Kivallák szolgái, mi módon tartatott
A testvéröccsére embervadászatot.
Nem úgy van, Toldi György? de úgy van! a király
Minek volna, ha nem tudná, ki mit csinál?
Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni,
Ki csupán magától ennyire bírt menni!”

10.
Nagy tetszés követte a király beszédét,
Zsenge120 korához ily ritka bölcseségét:
Toldi György pedig lesüté fejét mélyen,
Csakhogy a föld alá nem bútt szégyenében.
A király most szemét Miklósra vetette.
Vállát kegyelmesen meg-megveregette;
És monda nyájasan: „I� ú vitéz, állj fel:
Eladott a bátyád, de többször nem ad el.

11.
Én neked a földön ím kegyelmet adok;
Kérd Istent, remélem Isten is adni fog;
Bírjad békességben birtokod, ha rád száll,
Nem volt az, mióta megvan, jobb gazdánál.
És hogy haragosod ne legyen a szomszéd,
Íme bátyád önként neked adja részét:
Vértagadó testvér! nemde úgy van? érted?
Hogy ősi birtokod öcsédnek ígérted?”

120 fi atal
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12.
György meredt szemeket vetett a királyra,
Hej dehogy mert nem-et mondani szavára!
Mert villogott szeme, és iszonyú pogány
Harag sötétellett a király homlokán.
„Jól van”, mond a király, „igen a felelet?
„Jól van! Erről még ma írsz öröklevelet;
Most pedig, miután így kipróbáltalak,
Mondom: udvaromnál többé ne lássalak.”

13.
Megszólalt most Miklós: „Felséges királyom!
Bátyám birtokára egy cseppet se vágyom;
A magamé sem kell, legyen tied, bátya,
Teljék vele fösvény szíved kívánsága;
Csak azon könyörgök mostan felségednek:
Vegyen be seregébe, csupán közembernek;
Jó az Isten, jót ad: megszerezi kardom,
Amire szükségem leszen, avval tartom.”

14.
Felelt a nagy király: „Ne légy olyan gyermek;
Hogyan vennélek én hitvány közembernek?
Királyi fejemhez121 választalak téged
S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed122.”
De míg ezt elmondta, azalatt leoldott
Derekáról egy nagy cifra rezes kardot:
Gyémánt a cifrája, arany volt a reze,
Toldinak nyújtotta s monda: „Kösd fel, nesze!”

121 testőrömnek
122 havi zsold
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Semmit se mondhatna s adhatna királya,
Ami Toldinak ily örömet csinálna,
Pénzért, gazdagságért hej dehogy cserélne:
Dárius kincsének még oda sem nézne.
Azért akarta is szépen megköszönni,
De a szó nem akart a nyelvére jönni,
A király azonban nem neheztelt érte,
Mert az együgyű123 szív nyelvén nagyon érte.

16.
És hogy örömében ne maradjon hiány,
Hogy beteljék mindaz, amit szíve kíván,
Épen mintha álma kezdődnék most elől,
Anyját látja jőni a korlátok felől.
Elfelejtett mindent és futott elébe,
Kímélve szorítá páncélos ölébe,
Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett,
Csak az öreg Bence rítt a hátok megett.
17.
Végre a nagy öröm, mely szívüket nyomta,
Mint a terhes felleg124, mérgét kiontotta,
Szemükből a zápor bőségesen hullott,
Akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott:
„Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom,
Csakhogy szép orcádat még egyszer láthatom;
Be szép vagy! be nagyon illel leventének!
Isten sem teremtett tégedet egyébnek.”

123 egyszerű
124 felhő
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Miklós pedig monda: „Nem megjövendöltem,
Hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem?
De nem köszönöm azt magam erejének:
Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének.
Mármost Toldi Györggyel lakhelyet cserélünk,
Ő Nagyfaluba megy, mi pedig itt élünk:
Valaha tán ő is hozzám édesedik;
Ha nem, irigykedjék, míg el nem temetik.”

19.
Így szerette anyját a daliás gyermek,
Szívét nem bántá még nyila szerelemnek;
Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága,
Azután sem lépett soha házasságra.
Rettenetes vitéz támadott belőle,
Kalász-módra hullt az ellenség előtte,
Védte az erőtlent, a királyt, országot;
Csuda-dolgairól írtak krónikákat.

177
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20.
Senki sem állhatott ellent haragjának,
De ingét is odaadta barátjának,
S ha nem ellenkedett senki az országgal,
Örömest tanyázott a víg cimborákkal.
Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket,
Nem az örökségen civódó gyermeket:
De, kivel nem ér föl egész világ ökre,
Dicső híre-neve fennmaradt örökre.

Stróbl Alajos: Arany János emlékműve; Toldi Miklós szobra
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A Tizenkettedik énekben már-már népmesei befejezést láthatunk, ahol 
a jó elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig méltó büntetését.

Az ének eleje párhuzamosan zajlik a Tizenegyedik énekben történt 
küzdelemmel – a király a titokzatos bajnok kilétét találgatja, egyúttal 
jutalomként ismeretlenül is odaígéri neki Toldi örökségét. György ennek 
nem örül, de még nem sejti, hogy miféle szembesítés vár rá hamarosan.

Miklós bátran, őszintén áll a király elé, és ítéletére bízza magát. A király 
szavaiból kiderül, hogy utánajárt a Miklóst ért vádaknak, és nemcsak 
felmenti bűne alól, de egyúttal száműzi udvarából a becstelen Györgyöt.

Miklósnak lehetősége lenne elégtételt venni testvérén, mégsem teszi. 
Lelkierejét, becsületességét mutatja, hogy ugyan meg nem bocsát, de 
képes nagyvonalú lenni, nem fosztja meg mindenétől Györgyöt. Beéri 
azzal, hogy kegyelmet kapott, és régi álma is teljesült, hiszen a király 
vitéze lett, édesanyjával is szabadon találkozhat ezentúl.
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Összefoglalás – Mire emlékszel?

180180

A kiegyezés korának irodalma 

Arany: János: Toldi – 1846.

Keletkezése

• Kisfaludy Társaság – pályázat

•  források: gyermekkori emlékek, 
Ilosvai Selymes Péter

•  műfaj: elbeszélő költemény

Felépítése

Előhang – bevezetés, ráhangolás

Első ének – Miklós, a főszereplő megismerése

Második ének – a testvérek közötti konfliktus

Harmadik ének – gyilkosság és menekülés

Negyedik ének – találkozás Bencével, a remény

Ötödik ének – első próbatétel: a farkaskaland

Hatodik ének – búcsú a szülői háztól

Hetedik ének – megérkezés Pestre

Nyolcadik ének – György ármánykodása

Kilencedik ének – második próbatétel: a bikakaland

Tizedik ének – epizód: mulatozás a kocsmában Bencével

Tizenegyedik ének – a győztes párviadal

Tizenkettedik ének – méltó jutalom és méltó büntetés

Szereplők

• Toldi György

• özvegy Toldiné

• Bence

• Lajos király

• Toldi Miklós

• cseh vitéz
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A kiegyezés korának irodalma 
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A nag y mesemondó

Magamról:  „Legjobb barátom volt maga a magyar közönség,
mely nagy kegyével gondtalan élettel jutalmazott…”

Név: Jókay Móricz

Álnevek: Sajó, Kakas Márton, Kis Endymion, J. M., Θ

Élt: 1825. február 18. – 1904. május 5.

Különlegesség: a legtermékenyebb magyar író

Meglepő: mindkét házasságával botrányt okozott

Származás: nemesi családból

Tanulmányok: Pozsony, Komárom, Pápa, Kecskemét

Beszélt nyelvek: magyar, latin, ógörög, német, 
francia, angol, olasz

Foglalkozás: író, újságíró

Munkahelyek: főszerkesztő, országgyűlési képviselő

Stílus: romantika, népiesség

Családi állapot: házas

Barátok: Pető�  Sándor, Orlai Petrich Soma, Tisza Kálmán

Helyek, ahol élt: Komárom (szülőváros), Pozsony, Pápa, Kecske-
mét, Pest

Jókai Mór
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Jókai Mór 1825. február 18-án született Komáromban, nemesi csa-
ládban, Jókay Móricz néven. Művészetkedvelő famíliában nevelkedett: 
édesapja sokat olvasott, kedvelte a színházat, verseket írt, édesanyja 
szívesen mesélt történeteket.

A gyermek Jókai hatévesen kezdett iskolába járni. Félénk, de élénk 
fantáziájú, tehetséges gyermek volt – ügyesen rajzolt, kilencévesen már 
két verse is megjelent. Egészen főiskolás koráig kitűnően tanult, a nyelv-
tanulással különösen jól boldogult. Jogásznak készült. Tanulmányai 
mellett folyamatosan alkotott: önképzőkörbe járt, festett, drámákat, 
elbeszéléseket, verseket írt, ezek közül többet pályázatokra is elküldött.

Húszévesen, fiatal jogászként került Pestre, egy ügyvédi irodánál vál-
lalt állást.

Petőfi Sándorral még pápai diák-
éveik alatt barátkoztak össze, 
ezért közösen béreltek lakást. Pe-
tőfi ekkor már ünnepelt költő volt, 
a fővárosi művelt társaság elismert 
tagja. Jókai rajta keresztül ismerte 
meg a pesti kávéházak világát, az 
irodalomkedvelő ifjúságot, a forradalmi eszméket.

Egyre inkább az írás felé fordult, 1846-ban Hétköznapok címmel meg-
jelent első regénye, 1847-től az Életképek folyóirat szerkesztője lett, és 
végleg elhagyta a jogi pályát. Nevét Jókayról Jókaira változtatta, nem 
használta a nemesi származást jelző y-t.

1848. március 15-én a forradalmat kirob-
bantó ifjak egyik vezetője volt, aznap este pe-
dig a szerelem is rátalált. A Nemzeti Színház-
ban a kor ünnepelt színésznője, Laborfalvi 
Róza tűzte fel Jókai mellére a nemzeti színű 
kokárdát; a találkozás után fél évvel össze-
háza sodtak.

Az esküvő miatt Jókait anyja kitagadta, 
Petőfi megszakította vele barátságát. Labor-
falvi Róza nyolc évvel idősebb volt az írónál, 
egy korábbi kapcsolatából gyermeke is szü-
letett – kettejük házassága abban a korban 
botrányosnak számított.

Pilvax Kávéház

Laborfalvi Róza
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A szabadságharc alatt a Pesti Hírlapot szer-
kesztette, elkísérte Kossuthot az Alföldre 
toborozni, és Bécsben képviselte a magyar 
felkelőket. Követte a kormányt vidékre, cik-
keiben mindvégig harcra, kitartásra buzdí-
tott. A világosi fegyverletétel után halálos 
ítélet várta. Életét felesége mentette meg. 
Elbújtatta az írót a Bükk egy eldugott falujá-
ban, és közben menlevelet szerzett neki, így 
Jókai visszatérhetett Pestre. A közélettől tar-
tózkodnia kellett, egy évig műveit csak Sajó
álnéven jelentethette meg.

Az 1850-es években pályája felívelt, ez volt 
legtermékenyebb időszaka. A közélettől a 
forradalomban vállalt szerepe miatt eltiltot-
ták, hivatalosan lapszerkesztő sem lehetett, 
így lehetősége nyílt csak az írással foglalkozni. Regényeit a közönség 
rajongással fogadta, drámáit rendszeresen telt ház előtt játszották.

1858-ban elindította az Üstököst, ez volt az első humoros hetilap
Magyarországon. Kihasználta rajztehetségét, az első években a vicces 
képeket is maga készítette. Az olvasók örömmel küldtek be tréfás tör-
téneteket, így az újság a néphumor gazdag gyűjteménye lett.

1861-től bekapcsolódott a politikai életbe, írói és lapszerkesztői mun-
kája mellett évtizedekig országgyűlési képviselő volt.

Szerette a parlamenti munkát. Az ország minden tájáról találkozott 
képviselőkkel, akik magukkal hozták szűkebb hazájuk híreit, történe-
teit; az író élvezte ezeket a beszélgetéseket, gyakran ihletet is merített 
belőlük.

1862-ben Hon címmel politikai napila-
pot indított. Elbeszélései, regényei a Hon-
ban jelentek meg számos más, többnyire 
közéleti témájú cikkel együtt. Lapját arra 
is felhasználta, hogy barátja, Tisza Kálmán 
politikáját támogassa.

1886-ban meghalt Laborfalvi Róza. Jókait 
összetörte felesége elvesztése. Nevelt lánya, 
Jókai Róza nagy szeretettel gondoskodott 

Laborfalvi Róza 
és Jókai Mór 1873-ban

Jókai Mór dolgozószobájában
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róla. Átvette a háztartás vezetését, amikor pedig 
férjhez ment, magához vette az írót, aki lassan ma-
gához tért a gyászból.

Rózával 1899-ben romlott meg a kapcsolata, 
amikor hetvennégy évesen váratlanul feleségül 
vette Grosz Bella (művésznevén Nagy Bella) szí-
nésznőt. Bella húszéves volt, színitanulmánya-
it évek óta Jókai támogatta, színházi szerepeit 
leginkább Jókai-darabokban kapta. A bot-
rányos házasság miatt Jókai és nevelt 
lánya kapcsolata végleg megromlott, 
az író szóba sem állt többé Rózával, 
még a végrendeletéből is kitagadta.

A nősülés a közvélemény rosszallá-
sát is kiváltotta, sokan annyira elítél-
ték Jókait, hogy nem vásárolták meg 
regényeit.

A rosszindulatú pletykák és a család 
kettészakadása ellenére Jókai utolsó 
éveit boldoggá tette fiatal felesége. Bella 
a házasság után visszavonult a színpadtól, idejét férjének szentelte. 
Rengeteget utaztak, bejárták Európát, miközben az író újabb és újabb 
regényeket írt.

1904 tavaszán Nizzából utazott haza feleségével, amikor megfázott, 
tüdőgyulladást kapott, május 5-én este meghalt.

A Kerepesi temetőben helyezték vég-
ső nyugalomra, temetésén sokezren 
tisztelegtek az írófejedelem előtt.

Jókai nevét számtalan közterület 
őrzi, az ország több pontján áll szobra, 
iskolák, színházak névadója, 2003-ban 
pedig egy kisbolygót is elneveztek róla.

Európa-szerte ismert író volt, két-
száznál is több műve maradt ránk, 
regényei közül több bekerült a magyar 
irodalom legnagyobbjai közé.

Nagy Bella

Jókai Nagy Bellával 1900 körül

Jókai szobra szülővárosában, 
Komáromban
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Kedves Hetedikesek!
A novellában lévő régies hangzású és helyesírású szavak egy részét 
át írtam a mai kiejtés és írásmód szerint. Így könnyebben olvasható és 
érthetőbb lesz számotokra. Jó szórakozást a történethez!

A nagyenyedi két fűzfa
(elbeszélés)

Felvinc és Enyed között egy kis bérci patak vágja keresztül az utat, me-
lyen most tartós kőhíd van építve. A híd mellett kétfelől a patak oldalá-
ban emelkedik két roppant fűzfa, és ezen két fűzfának histó riai emléke 
van. Hét nemzedék látta azokat felnőni, s nemzedékről-nemzedékre szállt 
a történet, s máig is úgy emlékeznek arra, mintha csak a mi életünkben 
történt volna…

…Éppen száz és ötven esztendeje annak, hogy a kuruc-labanc1 világ leg-
szebb divatjában volt; ma a kuruc, holnap a labanc osztott törvényeket Enyed-
nek; mikor az egyik kiment a város egyik végén, a másik bejött a másikon.

A jó enyediek váltig jobb szerették volna, ha e derék emberek, ahelyett, 
hogy őket látogatják, inkább egymást keresnék fel; de ezek bölcs urak vol-
tak, és hallottak valamit azon stratégiai fogásokról, miszerint az ellenséget az 
által is meg lehet verni, ha a környéket élelmiszereiből kipusztítják. Ők ezt 
gyakorolták.

1  katonák a Rákóczi-szabadságharc idején; a kurucok a magyar vitézek, a labancok 
a Habsburg-párti, általában osztrák katonák voltak
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Mert míg a fejedelem rendes hadai, a fényes, hatalmas nemesi bandé-
riumok2, a szép daliás, farkasbőr-kacagányos3 huszárok, a válogatott haj-
dúk, a veres és kék darabontok4 rendes csatákat harcoltak künn Magyar-
országon a birodalmi derékhadakkal, mik fényes, páncélos, tarajos lova-
sokból, hímzett bivalybőröket viselő dragonyosokból5 s célbalövő mus-
kétásokból6 állottak; addig szanaszét az országban őgyelgő kalandornép 
csavargott alá s fel, szemre-főre egymáshoz annyira hasonlatos, hogy 
a jámbor felvidéki tót7 nem tudott köztük különbséget tenni: melyik a 
kuruc, melyik a labanc?

Nagyobbrészt olyan emberek voltak ezek, akiket magukat is elpusztított 
a háború, s a kétségbeesés, a nyomor és a bosszúvágy nem hagyott nekik 
más választást, mint kaszát, csákányt ragadni, s felcsapni kurucnak vagy 
labancnak, aszerint, hogy egyik vagy másik fél katonái pusztították-e el.

Ezek azután falkákban jártak városról városra, zsarolva, harácsolva, ahol 
engedékeny népre akadtak; gyújtogatva, ahol megharagudtak, s szétsza-
ladva, ahol megijedtek. Nem is igen nagy szenvedéllyel folytatták a harcot; 
a vesztes fél rendesen átállt a győzteshez, úgyhogy akadt ember, aki négy-
szer-ötször volt kuruc, s ugyanannyiszor labanc.

Ez a sűrű változandóság nagy akadálya lehetett a dicsőség utáni törek-
vésnek, mert ha valaki nagy hírt, nevet szerzett magának, mindig attól 
tarthatott, hogy ha holnap véletlenül egész serege áttér az ellenséghez, az 
valamennyinek megkegyelmez, csupán őt akasztja fel, mint akire legjobban 
feni a fogát.

Úgy segítettek azonban magukon, hogy neveiket rendesen megváltoztat-
ták, ami a labancoknál fordult elő legsűrűbben, akik iparkodtak maguknak 
olyan neveket adni, amit a bolond kuruc ki ne tudjon mondani, hacsak 
ki nem töri bele a nyelvét, többnyire elrontott német szavakat, amiket ők 
maguk sem értettek.

A kuruc basák8 ellenben iparkodtak maguknak oláh9 neveket adni.
Ez időben tehát legkegyetlenebb veszedelme volt Enyednek és a körülöt-

te fekvő városoknak egyfelől Balika, a kurucvezér, aki a Torda-hasadék 

2 a főnemesek saját lovashadseregei
3 díszes köpeny, amit a bal vállukra vetve hordtak a vitézek
4 gyalogos katonák
5 lovas katona
6 puskás katona
7 szlovák
8 vezetők, török eredetű kifejezés
9 román
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egyik barlang já ban lakott, melyet máig is Balika-várnak neveznek, és más-
felől a Mezőségen tanyázó két labanc főnök, akik közül az egyiknek az a 
furcsa neve volt, hogy „Trajtz igfritzig!”, a másik pedig ily regényesen hang-
zott: „Bórembukk!”

Amilyenek voltak választott neveik, olyanok voltak azoknak viselői is; 
részben ügyetlen, részben kegyetlen, félig tréfás, félig véres alakok, kikről 
éppen annyi nevetségeset regéltek, mint amennyi irtózatosat, s neveikkel 
egyfelől a dajkák ijesztgették síró gyermekeiket, másfelől az enyedi diákok 
csúfolták egymást pajkosságból.

Ezek a diákok, ó, ezek a nagyenyedi diákok sajátságos fi úk voltak.
Amint annyira vitte a kálvinista10 gyerek, hogy lúdtollból írótollat tudott 

faragni, telerakott az anyja pogácsával egy tarisznyát, az apja vett neki egypár 
felújított csizmát, azzal elvitte Enyedre, letette a kollégium udvarán, pofon 
ütötte, megáldotta s otthagyta, rábízván, hogy legyen belőle pap, professzor, 
királybíró11, főkapitány vagy tanácsúr. Azontúl nem is volt rá gondja többet. 
A fi ú megnőtt, megszakállasodott, megtömték, meghizlalták étellel és tudo-
mánnyal, teljesen elzárták minden világi kísértésektől, gondot viseltek testére, 
lelkére, felnevelték hitben és egészségben, csináltak belőle papot, professzort, 
királybírót, főkapitányt vagy tanácsurat, amire esze és szerencséje volt, anélkül, 
hogy apja-anyja törte volna rajta a fejét; a kollégium volt nekik édesanyjuk.

10 református
11 a székely és az erdélyi szász közigazgatási kerületek magas rangú tisztviselője
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Öt-hatszáz fogadott fi a volt a tisztes matrónának12 (mármint a kollégium-
nak), s több százezer forintra menő jövedelme ennyi szép fi ú felnevelésére; 
legtudósabb professzorai külföldi akadémiákról, világhírű könyvtára s min -
denféle jótéteményei, mik egyfelől szorgalomra ösztönözték az i� úságot, 
másfelől eleve hozzászoktatták ahhoz, hogy bármilyen szűken, de saját 
érdemük után tanultak megélni.

Ez idő szerint a nagyenyedi kollégium rektorprofesszora nagytisztele-
tű tudós Tordai Szabó Gerzson uram volt, a tudományok nagy művelője, 
rendkívül békeszerető férfi ú és a jó erkölcsök fáradhatatlan oltalmazója.

Mert ha bevette magát iszonyú nagy könyvei közé, azokban annyira el 
tudott veszni, hogy gyakran kénytelen volt feleségétől megkérdezni, vajon 
ebédelt-e ő ma már, vagy sem? Tanítványai előtt pedig akként szólott, mint 
egy mindentudó bölcs. Csak a csendes, békességes tudományokat kedvelte, 
mint a csillagászat és mechanika13, nem szerette pedig a történelmet, mint 
amely, az ő szavai szerint, nem tanít egyebet, mint azoknak neveit, akik 
emberek agyonverésében tüntették ki magukat, s hősi tetteit énekli bűnös, 
vérengző, kegyetlen embereknek, és hazudik végtelenül, ahelyett, hogy a 
jámborok, jótékony és bölcs elmék példájával javítaná a világot.

Annyira vitte pedig az ellen-
szenvét a derék úr a neki nem 
tetsző históriai személyek ellen, 
hogy tanítványai lelki üdvére 
képes volt a történetet meg-
hamisítani, ráparancsolván a 
tör ténelem-professzorra, hogy 
Kleo pátrát14, Szemirámiszt15

s más aff éle szemtelen asszonyi 
személyeket úgy fesse le tanít-
ványai előtt, mint rút, utálatos szörnyetegeket, akikre gondolni is irtózat.

És soha női alakra azoknak szemeiket nem volt szabad vetni, tánc, 
hegedűszó s más világi dolgok örökre száműzve voltak e körből; még a 
templomban is, nehogy a leányokra kacsintgathassanak, hátul valameny-
nyi pad mögött volt a nagyobb diákok számára egy külön hely, ahol fara-
gott fenyőszálakon ültek, hogy így fel ne érhessék fejükkel az előttük álló 
12 idős, tiszteletreméltó asszony
13 a fi zika egyik területe, a gépekkel, az alkatrészek mozgásával foglalkozik
14 ókori egyiptomi királynő
15 ókori babiloni királynő
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padok karzatát. Mert kősziklára épült elve volt a nagytiszteletű úrnak, 
hogy fi atalembernek addig, míg meg nem házasodhat, tehát míg iskoláit 
nem végezte el, és amíg nincs mit aprítania a tejbe, nem szükséges leányo-
kat ismerni, és minden, ami addig történik, az nem vezet jóra.

Persze, hogy ez a legnépszerűtlenebb világnézet, amit csak a közjó ked-
véért kimondani lehet, s hogy e nézetnek legkevesebb pártolója akadt ma-
guk az érdekelt felek, a nagyenyedi diákok között, az magától értetődik. 
Az csak mégis lehetetlen, hogy az ember egyszer-másszor női alakot ne lás-
son, s tizen négyéves korától húszig az ember minden asszonyt szépnek talál.

Különösen nehezítette pedig Gerzson úrnak nevelési alapelvét azon kö-
rülmény, miszerint őneki is volt egy leánya, az az egy pedig olyan szép volt, 
hogyha az ember félesztendeig válogatott volna a városban, megint csak ő 
hozzá tért volna vissza.

Valahány diák meglátta a leányt, az mind szerelmes lett bele; de hiába 
lett szerelmes, mert könnyebb egy elkárhozott léleknek az alvilágból visz-
szaszökni, mint volt egy diáknak húsz lépésnyire jutni Klárikához – ahogy 
a szép leányt nevezték.

Gerzson úrnak emeletes háza lévén a kollégium tövében, ő maga a föld-
szinten lakott, leánya pedig az emeleten, és a lépcső rácsos ajtóval volt 
elzárva; tehát még csak az sem történhetett meg, hogy valami i� ú ember 
a professzor urat keresve tévedjen Klárika elé; aki elé különben is hiába té-
vedt volna, mert a jó leányka oly istenfélő és diákfélő elvekben nevelkedett, 
hogy bizonyosan elszaladt volna előle.

Nem is volt pedig minden bolond 
embernek bejárata a tudós professzor 
úrhoz, hanem kipróbált egyénisé-
geknek megnyitotta háza ajtaját.

Ilyen két kipróbált egyéniség volt: 
humanisszime16 Zetelaky József és 
humanisszime Karassiay Áron.

Az első szép, ártatlan, leányarcú, ti-
zenhét éves i� ú, Gerzson úr különös 

kegyence, akiről azt hitte, hogy lelkét sokkal inkább bezárta a tudományok 
könyvei közé, mintha tömlöcbe vagy tartósítószerbe volna téve, örökké a 
legjobb tanuló volt, minden féle verseket írt akármely témáról, neki mind egy 

16  a kollégiumi diákok megszólítása, szó szerint: „legemberségesebb”, illetve: „a humán 
tudományokban leginkább járatos”
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volt: hexameter, pentameter, vagy bármilyen klasszikus versmérték; ma gától 
értetődik, hogy ezek között szerelmes vers nem találtatott, hanem a télről, 
tavaszról, aratásról, villámlásról és tengeri zivatarról s más eff éle erényes tár-
gyakról; emellett görögül, latinul, zsidóul17 és franciául folyamatosan beszélt, 
a csillagokat az égen s a virágokat a földön egyenként ismerte, kémiai és 
fi zikai kísérleteknél ő volt Gerzson úr segédje, s emellett oly jámbor érzelmű 
i� ú ember volt, hogy mikor a mitológiából egy olyan istenasszonyból kellett 
felelnie, aki kevés öltözetet szokott magán 
hordani, elpirult és lesütötte a szemeit.

A másik humanisszime, Karassiay egy 
kissé nehézfejű ember volt, hat éve egyhá-
zi pályára készülő diák, igen hall gatag és 
csendesvérű i� ú, akit azért kedvelt Ger-
zson úr, mert soha semmi ivásnál, vereke-
désnél az ő neve elő nem fordult, amiből 
nagy baj lett volna, ha előfordul, mert a 
humanisszime oly karokkal és vállakkal 
volt megáldva a természettől, hogy ha azokat mások vesztére mozgásba 
akarta volna hozni, azok sokat beszélhettek volna róla. Ő azonban retten-
tő erejét csupán a fúrás-faragás békés mesterségeiben fárasztotta, készítve 
mindenféle fi zikai eszközöket a tanár úr számára, s csupán olyankor adva 
tanújelét karjai egyéb mozgásának, midőn a nagy vakáció alatt az i� úság a 
nagyteremben mitológiai drámai előadásokat tartott – természetesen férfi -
személyzettel, férfi hallgatóság előtt, amikor Karassiay játszotta Herku-
lest18, Zetelaky pedig Dejanirát19, amikor József ről senki sem mondta vol-
na, hogy nem valósággal leány, Áront pedig csupa gyönyörűség volt nézni a 
kentaurokkal20 való harcban, hogy vert egymaga harminc pogány félistent 
a földhöz.

Éppen a közvizsgálatok közelegtek, nagytiszteletű Tordai Szabó Ger-
zson uram rettenetesen készült természettani mutatványaira: mint lesz a 
vízből levegő? mint ragad össze a kiszivattyúzott két félgolyó a levegőnyo-
mástól? hogy lehet a levegőt meggyújtani? s a villanygép alatt papírembere-
ket táncoltatni? amik akkor még mind csodaszámba mentek. Evégett át-
adta a fi zikaszertár kulcsait kiválasztottjainak, hogy ott működjenek nagy 
17 héberül
18 ókori görög hős, híres volt nagy erejéről
19 eredeti nevén Déianeira Herkules felesége volt
20 félig ember, félig lótestű lények az ókori görög mitológiában
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szorgalommal, és tapasztalta is, hogy a két jeles i� ú már korán reggel ott van 
a szertárban, s csak késő este választja el őket onnan. Dicséretes, szorgalmas 
i� ak, mondta Gerzson úr, vegyetek róluk példát ti többiek, istentelen, hival-
kodó, csizmakoptató korhelyek, hogy legyetek olyanok, mint ők.

Lássuk tehát, mit művelnek az i� aink ott a fi zikaszertárban? Ennek a szer-
tárnak van egy elsötétíthető ablaka, optikai kísérletek számára, és ez az ablak 
éppen a nagytiszteletű úr udvarára nyílik; a mi két szorgalmas i� únk nagy 
fi gyelemmel áll az ablak előtt, s éppen egy roppant kerekes látcsövet támaszt-
va az ablak gömbölyű nyílásába, azon keresztül néz valamit. Tán csillagot 
vizsgálnak? Igen, de akkor nem lefelé irányítanák a látcsövet… Most éppen 
József néz bele nagy áhítatosan…

– Ó, Istenem, milyen gyönyörű” 
– sóhajt, nem bírva magával… Talán 
mégis csillag?… – Most éppen egy ró-
zsát szakít le, be szeretnék én az a ró-
zsa lenni! – De ez már mégsem csillag!

A mi derék i� aink azzal az ürügy-
gyel, hogy csillagokat vizsgálnak, nap-
hosszat azzal foglalatoskodnak, hogy a 
szép Klárikát nézik távcsöveken keresz-
tül; amíg Gerzson úr azt hiszi, hogy 
szemeiket az ég csodáin fárasztják, ők 
azzal mulatják magukat, hogy a kedves 
leánykát mindenüvé távcsővel kísérik, 
kertbe, szobába, konyhába, és benne 
gyönyörködnek.

A jó Áronra nézve csak tréfa volt ez a mulatság, de József egészen odalett 
belé; nem bírt megválni a látcsőtől, s ha sokáig nem láthatta a leányt, nem 
evett, nem aludt, nem volt kedve semmihez, csak sóhajtozott és mindent 
elfelejtett, amit olvasott, sőt Gerzson úr nagy megütközésére még az ő 
felolvasásaira sem fi gyelt, akkor is a kis rózsalugasos kerten járt az esze és 
a szép leánykán, aki a kinyílt rózsaleveleket kicsi kötényébe szedi pici, fehér  
kezeivel.

A kísérleteknél is egyik ügyetlenséget a másikkal tetézte; tört, zúzott, 
ami a kezébe akadt, a foszforral való kísérletekhez oxigén helyett hidrogént 
adott: majd meglőtte vele az egész osztályt.
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Gerzson úr el nem tudta gondolni, mi lelhette a fi út? Kutatott, fürké-
szett – nem talált semmit; mire ő a hosszú folyosón végigkopogott, akkorra 
a szertárban minden ismét a maga helyén volt, a teleszkópok ég felé fordítva, 
s munkában a lombikok és légszivattyúk.

József pedig folyvást növekedni érezte szíve fájdalmait; a csalóka távcső 
oly közel hozta olykor az imádott leánykát, hogy ámulatában kezeit nyúj-
totta ki utána, s csak akkor ijedt meg, mikor körmeit az ablakba megütötte, 
amin Áron kétakkorát nevetett.

E kínjai közepett annyira vitte a gonosz kísértő a jámbor i� út, hogy egy 
délután leült az asztalhoz s ijedség kimondani, szerelmes verset írt! A vers 
tele volt minden széppel, ami a nap 
alatt terem. Midőn felolvasta Áron-
nak, ez megesküdött, hogy soha 
életében szebb versnek még csak 
hírét sem hallotta.

Egy este a holdvilágban bámész-
kodva könyökölt a két i� ú a szertár 
ablakában, s beszélgetett egymás 
között: 

– Ha Klárika ezt a verset elolvas-
hatná! – mondta Áron.

– Hm! – felelte rá József. (Nem volt ez akkor olyan könnyű, mert nem 
volt még hét divatlap21, ahol az ember kinyomtathatta volna.)

– Már ha én neked volnék, csak a kezébe juttatnám.
– De hogyan?
– Ledobnám innen a kertbe.
– Le ám, de hátha a szél félreviszi s az udvarra esik, s a nagytiszteletű úr 

kapja meg? – Most Áronon volt a sor azt mondani, hogy „hm”.
– Úgy kellene azt – szólt sóhajtva József – szépen összehajtogatva elrejteni a 

nyíló rózsák közé, hogy amint korán reggel kijön a rózsaleveleket megszedni, 
egyedül ő lelje meg és olvassa el.

– Hát hiszen az könnyű – felelt Áron. – Innen az ablakból le lehet eresz-
kedni egy kötélen a kert faláig, onnan könnyű beugrani az ásott földbe, 
visszafelé aztán fel lehet kapaszkodni a bodzafán s a kötélen megint feljönni.

21  a divatlapok Jókai korában irodalmi folyóiratok is voltak, de a történet idején még nem 
voltak ilyenek
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– Mit gondolsz? – szörnyedt el József, – én bocsátkozzam le22 kötélen 
a kollégium ablakából? Én másszam át idegen kerítésen éjszaka?…

Áron maga is megijedt e szóra.
– Hisz én nem mondtam, hogy te cselekedd azt, én csak azt mondtam, 

hogy könnyű volna megtenni…
József elhallgatott egy ideig. Egyszer csak megszólalt.
– Nem tudsz itt valahol egy hosszú kötelet?
– Tudok biz én, a régi csengettyűkötél itt van a padláson.
– Hozd elő.
Áron elment a kötélért, egy botból nyerget csinált a végén, melybe 

Józsefet beleültette, s a kötelet az ablak keresztfája köré csavarva, izmos 
tenyereivel belekapaszkodva, szép csendesen lebocsátotta Józsefet a kőfalig, 
ki egy percig sem látszott azon aggódni, hogy ha társa kezéből kicsúszik 
a kötél, ő rögtön nyakát szegheti; ha volt, amitől rettegett, ez azon egy 
dolog lehetett, hogy ha meg találja valaki látni.

Senki sem látta meg. Átmászhatott a falon, elrejthette a verset a róz-
sák közé, s Áron markában újra felemelkedett a kötélen a szertár ablakáig 
szerencsésen; a két i� ú csak akkor bámult el egymáson, hogy milyen bo-
londot cselekedtek?

Másnap nem is mertek egymásra nézni, annál kevésbé a látcsőbe. Mint 
aki valamely nagy gonosz, gyilkos dolgot követett el, még a bűnös helyet 
is félve kerülték, s dobogó szívvel hallották reggel a nagytiszteletű úr csiz-
máit a folyosón végigkopogni.

Belépett. Sem József, sem Áron nem mert rá felpillantani, azt hitte 
mindegyik, hogy az orrukról le fogja olvasni az éjszakai merényletet.

– Jöjjön egy szóra félre, humanisszime.
Zetelaky inkább halott volt, mint élő. A világért rá nem nézett volna 

a tanárra, ki kegyetlen hallgatással tekintett rajta hosszasan végig.
– Csak azt akartam mondani, humanisszime – szólt végre száraz han-

gon –, hogyha máskor verset akar hozni, ne a kerítésen jöjjön be vele, ha-
nem az ajtón, mert mind összegázolta a tulipán-ágyakat. Különben nem 
rossz vers, amit írt, csakhogy egy helyen sántít a versláb.

S ezzel markába nyomta a kérdéses verset. József nem bánta volna, ha e 
percben a kollégium vele együtt elsüllyed.

Klárika megtalálta ugyan a kérdéses helyen a verset, de mint aff éle jól 
nevelt leány, első kötelességének tartotta az apjának beárulni, egyúttal az 

22 ereszkedjek le
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elgázolt tulipán-ágyakért is panaszt téve. Az öregúr rögtön ráismert az 
írásra, s vége volt előtte József turpisságának. Többé sem kísérleteket nem 
bízott rá, sem a fi zikaszertárba nem küldte dolgozni.

Ezenközben hol egyszer, hol másszor megtörtént, hogy a tanulói� úság 
nem csupán azon dolgokról hallott, amik könyvekben vannak megírva, 
hanem hírt vett gyakorta az országban szerteszét történő eseményekről is, 
s éppen nem igyekezett elrejtegetni rokon- és ellenszenveit, miket a kuruc-
labanc világban vagy egy, vagy más irányban érzett, sőt néha leckék kezdete 
előtt, mikor két-háromszáz tanuló össze volt egy teremben gyülekezve, lehe-
tett olyan forma hajlandóságokat is tapasztalni, mintha e tisztes testület, ha 
birokra kerülne a dolog, aligha lenne tétlen nézője a mulatságnak.

Erre ugyan nemsokára kívánt alkalom is kínálkozott; egy napon Trajtzig-
fritzig és Bórembukk uraim ő kegyelmességeik beüzentek a város ba, hogy 
nekik száz darab vágómarhát, ötven mázsa szalonnát, ezer kenyeret és ti-
zenkét fazék túrót azonnal helybe küldjenek, borról sem feledkezvén meg, 
amely ne legyen több, mint kétszáz akó23.

A jó nagyenyediek már ekkor annyira meg voltak fogyatkozva élelmi-
sze rekben, hogy csak végső megszorítás mellett bírták összerakni a kívánt 
mennyiséget, s midőn mindazt szekerekre rakták, megtudja a dolgot Balika, 
előjön a maga lyukából, s elveszi tőlük az egész szállítmányt, és elviszi Torda 
hasadékába.

A jó enyediek mit csináljanak most? Mondhatták ők Trajtzigfritzignek, 
hogy Balika elvitte az enni-innivalót, menjen utána és vegye el tőle, a la-
bancvezér haragra gerjedten felültette24 a maga hadait és megesküdött, hogy 
porrá égeti Enyedet, s bor helyett a vérét issza meg az egész lakosságnak.

A szegény nép nagyon megijedt e kegyetlen fenyegetőzésre; de eleget 
tenni a legjobb akarat mellett sem lehetett. Tratjzigfritzig és csordája pedig 
már Marosújvár körül járt, s ahogy a közbeeső falukkal bánt, abból Enyed 
is elgondolhatta, mi vár rá.

Ilyen ínséges eset megszokott állapot volt már Enyeden, a lakosság a 
labancok jöttének hírére hirtelen elhagyta házait, ami féltenivalója volt, 
azt elásta a pincékbe, a földbe, az asszonyokat, gyermekeket, öregeket fel-
küldték a hegyekbe az erdők közé, a hajadon leányokat begyűjtötték a re-
formátus templomba, maguk a fegyverfogható férfi ak pedig helyet foglal-
tak ugyanott a templom udvarán, mely, amint most is látszik, erős, magas 

23 egy akó körülbelül 500 liter
24 feltüzelte, felbiztatta
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kőfallal volt bekerítve, s többrendbeli bástyatoronnyal ellátva, mely tornyo-
kat a helybeli céhek25 építették: egyet a becsületes csizmadia céh, mást a 
becsületes takács26 céh, külön egyet a szűrszabó céh, együtt a tímár27 és 
varga28 céh egy negyediket, ötödiket a gombkötők29 és aranyművesek, 
hatodik volt a kovácsok és lakatosoké. Itt tartattak a céhládák30, s nagy 
veszedelem idején ide gyűltek a céhbeli mesterek legényeikkel együtt, s ők 
képezték az Isten várának őrségét.

Átellenben állt a kollégium, roppant háromemeletes négyszárnyú épület, 
melyben hétszáz diák tanyázott, egy egész hadsereg, ha arra került a sor.

Amint a városon szétfutó hír eljutott a kollégiumba is, lángot vetett a 
diákok szívében az i� úi vér: – „Nem hagyjuk magunkat, nem hagyjuk a 
várost!” – szóltak lelkesülten, s másnap reggel a kémia leckén azt vette 
észre nagytiszteletű Szabó Gerzson uram, hogy tanítványai kardokkal és 
kopjákkal felfegyverkezve jelennek meg a hallgatóteremben, s hallani sem 
akarnak egyébről, mint hogy őket professzoraik a labancok ellen vezessék.

No, ez szép kívánság volt nagytiszteletű Szabó Gerzson úrtól, hogy ő 
valakit a háborúba vezessen!

25 azonos foglalkozású mesteremberek szervezete
26 szövő
27 nyersbőrt feldolgozó iparos
28 cipész
29 a ruhákat díszítő zsinórozás illetve gombok készítői
30 a céhek vagyonát és iratait őrző ládák
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– Megbódultatok-e, dilektisszimi31? – szólt elszörnyedve a jó úr – menje-
tek, józanodjatok ki! Hát Ajáx32 vagyok-e én, avagy a megveszett Achilles33, 
hogy engem harcba akarjatok vinni? Avagy mürmidonokat34 neveltem-e én 
belőletek, hogy ily vérengző gondolatokat tápláltok magatokban? Kiknek 
kezeiben könyv forgott, most kezeitekben dárda forog? Kik csak énekelni 
tanultatok, ím harci ordításra ferdítitek ajkaitokat? Azért ruháztam én reátok 
annyi bölcsességet és tudományt, hogy bitangul elhulljatok barbár ellenség 
csapásai alatt, mint bármely tudatlan katona, aki azért született, hogy meg-
haljon?

E beszéd közben észrevette Gerzson úr, hogy még Zetelaky is valami 
kardot takargat a köpenye alá, s iszonyúan ráförmedt:

– Még kend is fegyvert visel, kend? – (Mikor valakit „kend”-nek ne-
vezett, már akkor nagyon haragudott.) Felbomlott a világ tisztes rendje! 
Hát volt rá eset valaha, hogy költők, a múzsák választottai, a szent berkek 
lakói fegyvert emelgettek volna kezeikben? – No, szóljon kend! Kend nagy 
történész, mondjon nekem erre esetet, ha tud.

A faggatott diák végre megszólalt:
– Igenis, volt rá eset: mikor Pán35 tanítványai botra kaptak a Helikont36

pusztító gallok ellen, s agyonverték őket.
Gerzson úr hátrakapta a fejét e szóra, mert meg volt neki felelve. Ez még 

dühösebbé tette.
– És ha én megtiltom tinektek, hogy fegyvert merjetek fogni, midőn 

a nemes város békés alkudozásokkal törekszik a veszedelmet elhárítani 
magáról! Kendnek pedig, humanisszime Zetelaky, annyit mondok, hogy 
nem szükség minden kérdésre felelni. Most pedig parancsolom tinektek, 
hogy e percben lerakjatok minden fegyvert kezeitekből, és aki ellenkező-
leg cselekszik, az e pillanatban kitiltatik e kollégium küszöbéről, és soha 
annak ez életben tagja többé nem lesz! … Klarisszimi domini37, jurátusok38, 
húzassák meg a repedt harangot!

Ezt a repedt harangot olyankor volt szokás meghúzatni, midőn valaki 
a kollégiumból ünnepélyesen kitiltatott.
31 latinul a „legszeretettebbjeim”, illetve: „akiket legjobban becsülök”
32 ókori görög hős
33 félelmetes hírű görög hős
34 ókori görög népcsoport, Akhilleusz volt a vezetőjük
35 a zene és a költészet félig ember, félig kecske formájú görög istene
36 a művészetek isteneinek szentelt hegy az ókori Görögországban
37 latinul a „legfényesebb uraim” vagy „leghíresebb uraim”
38 jogász tanuló
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A rektor szavait mély csend követte, melyet csak a repedt harang recsegő 
kongása szaggatott félbe. Az i� ak, kik képesek lettek volna náluknál hat-
szorta nagyobb sereggel megküzdeni, professzoruk szavára megjuhászodva 
rakták le fegyvereiket mind; a repedt harang elhallgatott, a diákok helyeik-
re ültek, elővették könyveiket, a nagytiszteletű úr pedig vette kézikönyvét 
és előadást tartott, mintha semmi sem történt volna, míg ki nem csengettek 
az óráról; akkor elbocsátotta tanítványait, az elszedett kardokat és dárdákat 
pedig szekérre rakatta, s elzáratta a templom alatti boltozatba, hogy még 
csak hozzájuk se lehessen férni.

Éjszaka azonban a diákok magukhoz térve az ijedségből, melyet a rek-
tor szavai okoztak bennük, újra összebeszéltek, s miután fegyvereiket 
elszedték, másnap korán reggel, amint a kapukat megnyitották, kimentek 
a Maros partjára, ott jó friss fűzfákat találván, azokról vágott magának 
ki-ki egy husángot, s azokat a köpeny alá rejtve, észre vétlenül beszállították 
a kollégiumba, és elrejtették a faraktárba szépen. Gondolták, hogy ez is jó 
fegyver, ha jó ember fogja a végit.
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Még aznap délben megjelent a város alatt Trajtzigfritzig háromezer főre 
menő labanc népével; a nemes város a főbírót, a kollégiumi testület a nagy 
tiszteletű rektor professzort választotta ki, hogy követségbe menjenek eléje.

Trajtzigfritzig lóháton ülve fogadta a küldöttséget; a többi sereg mind gya-
log járt, kivéve három faágyút, melyeket bivalyok vontattak. Nagyon gyanús 
kérdés volt azonban, ha vajon el lehet-e ezen ágyúkat sütni anélkül, hogy az 
ember a körülállók életét veszélyeztesse? Még egy negyedik ágyújuk is volt 
rézből, melyet valamely csata alkalmával valamelyik fél beszegezett és ott-
hagyott, ők pedig kifúrták a szeget onnan, úgyhogy most, ha elsütötték az 
ágyút, a gyújtólyukon jött ki mind a töltés, a golyó pedig bennmaradt.

Maga a had gyönyörű népség volt; igazán ráillett a válogatott cím, mert az 
ország minden népeiből volt az összeválogatva; magyar, oláh, belga, rabló, 
rác39 és oláhcigány egy csoportban, egyik mezítláb és sisak a fején, a másik 
a szűrén át kötötte a kardot, némelyik nagy puskát cipelt, melynek nem volt 
már sem kulcsa, sem kereke, s mind valamennyi nyírott bajusszal volt, hogy 
összekeveredés esetén mégis csak megkülönböztethessék egymást a hason-
ló elemekből szerkesztett kurucoktól, kik hosszú hajat s fülig kent bajuszt 
viseltek. A legnagyobb rész bocskorban járt, csupán azoknak jutott saru, akik 
valamely tisztségben voltak, azokra sarkantyú is volt ütve jobbára, de mint-
hogy lovuk nem volt, az a sarkantyú nem szolgált egyébre, minthogy legyen 
nekik miben elesni, ha futni akarnak.

Ilyen hadseregnek volt vezére Trajtzigfritzig; de nagyon csalatkozna, aki 
azt hinné, hogy ő is hasonló volt rongyos seregéhez; lova legszebb angol 
mén volt, ő maga ezüstcsillagos, láncszemből font páncélinget viselt arany-
sujtásos, meggyszín bársonydolmány40 felett, homlokát kecsegehátú rézsi-
sak borította, s páncélpikkelyes kesztyűkbe dugott kezeit széles, egyenes 
kardja markolatán nyugtatta.

Széles, tunya képéből s nemtelen vonásaiból ugyan kirítt, hogy e pom-
pához sem születése, sem érdemei nem juttatták; s ahány ruhadarab volt 
rajta, azon mind más név kezdőbetűi voltak hímezve; de ő azért elég mél-
tóságot tulajdonított magának, ha lovon ült, ahhoz, hogy a gyalog járókkal 
lenézően beszéljen.

Alvezére, Bórembukk, egy tagbaszakadt mészároslegény volt, szőrtelen 
csontos pofával; ki egész ellenkezőleg különösen nagy gondot látszott arra for-
dítani, hogy minél piszkosabb lehessen. Bőrködmöne41 csillogott a szennytől, 

39 szerb
40 zsinórozással díszített, csípőig érő kabát
41 meleg felsőkabát, amit a juh gyapjas bőréből készítettek
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s orcája bátran dicsekedhetett vele, hogy záporesőn kívül más vizet sohasem 
érzett.

Minden fegyvere egy hatalmas bárdból állott, mellyel egy csapásra le 
bírta fél kézzel ütni a tulkot.

Ez érdemes férfi ak elé járult a két tagból álló küldöttség nagy tisztelettel 
és kalaplevéve, s nagyobb megtiszteltetés okáért Gerzson úr egy igen szép 
latin beszédet tartott a két vezér előtt.

Trajtzigfritzig Bórembukkra nézett, ez viszont őreá; egyikük sem tudott 
egy szót is latinul, hanem azért mégis úgy tettek, mintha mindent értenének.

– Értettem jól, amit kend mondott – szólt a vezér, amint észrevette, hogy 
Gerzson nem fog már többet beszélni, s leereszkedően vállára veregetett. 
– Kinek híjják kendet?

– Én vagyok Tordai Szabó Gerzson, a nagytiszteletű kollégium rektor 
professzora, társam ő kegyelme pedig nemzetes Tóth János uram, a nemes 
város főbírája.

– Hát a csizmadia céhmester hol maradt?
– Az nem látta célirányosnak közénk elegyedni.
– No, pedig annak is itt kellene lenni, mert háromezer csizmára van 

szüksége a seregnek, aminek három nap alatt elő kell teremtődni, különben 
esküszöm ősi kardomra (valahol lopta azt a kardot), hogy minden csizma-
diát eltörlök a föld színéről!

Ennél merészebb fogadást, úgy hiszem, senki sem tett még. Gerzson úr 
meghajtotta fejét, s most a főbíró szólalt meg magyarul:

– Majd tudtára adjuk a becsületes céhmesternek akaratodat, méltósá-
gos úr, és ő minden lehetségest el fog követni; kérünk azonban az egész 
város nevében, hogy érdemes hadaiddal légy kegyes a városon kívül ma-
radni, mert mi ámbátor a legjobb véleménnyel vagyunk is felőled, a buta 
népség annyira fél a fegyveres néptől, hogy közeledéseteknek hírére mind 
szét szaladtak az erdőkbe, részint elzárkóztak a templomokba; úgyhogy ha 
bejönnétek, sem találnátok egyebet üres házaknál, nekünk pedig lehetet-
lenné tennétek, hogy kívánságaitoknak megfelelhessünk, nem lévén senki, 
akitől azokat behajtsuk.

Trajtzigfritzig Bórembukk fülébe súgott valamit, s azzal rosszul rejtve 
ravasz mosolygását, így szólt:

– Becsületes szolgák. Minthogy félvén és minthogy bolondok lévén, mink 
sem kívánván, hogy házaitokat üresen hagyván, abban senkit sem találván; 
tehát hazamenvén és megmondjátok a népnek, hogy mi eltakarodjunk, ha ők 
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hazajöjjenek, és azután pediglen kiváltképpen csakhogy éppenséggel azonnal 
mindjárt itt a város mellett ezer lépésnyire sátort üssünk; ti pedig minden 
háznál gyertyát gyújtsatok, hogy lássuk, hogy mindnyájan otthon vannak, 
különben pedig, ha egy vagy más, így vagy amúgy talál lenni, hát majd meg-
látjátok azt az egyet, hogy!

Ilyen ékesszólással tudtára adva a vezér a maga ultimátumát42 a küldött-
ségnek, visszabocsátotta őket a városba, ő pedig a maga seregével mintegy 
ezer lépésnyire letelepedett a mezőn, búzakévékből csinálván ki-ki magá-
nak sátorokat.

A visszatért küldöttség pedig tudtul adta a 
lakosságnak, hogy ki-ki menjen haza a maga 
lakásába, s éjszakára tegyen gyertyát az abla-
kába, s ami szegénységétől kitelik, hordja össze, 
hogy a labanc urakat kielégíthessék vele.

Úgyis történt, a céhek szépen haza osz la doz-
tak, az erdőre kimenekült asszonyok és vének 
visszahívattak, s késő estig nem szűnt meg az 
egész város sütni-főzni az ér demes labancok 
számára. Csupán a temp lomban elhelyezett 
i� ú hajadonok nevében könyörgött azon ke-

gyért a szép Klárika, hogy őket hagyják meg azon éjjel az Isten házának 
oltalma alatt, s e kérelmet a többi szüzek is támogatván, a nemes tanács 
és a professzori kar végül beleegyezett. Szép holdvilágos éjszaka követ-
kezett, csendes volt az egész vidék, a város elöljárói nyugodtan aludtak 
mennyezetes ágyaikban, elgondolva, hogy mily bölcsen elhárították váro-
suk felől a nagy veszélyt; háromszázötven szűz nyugodott Isten szent ár-
nyéka alatt a templomban, amidőn Klárikának úgy tetszett álmában, mint-
ha valami alak felköltené őt, hogy ne aludjon, hanem menjen fel a toronyba.

Ő azon félálmosan felment a lépcsőkön, hol a szent egyházközség öt-
venkét mázsás harangja állott, s amint kitekintett a torony magas ablakán 
a holdvilágos éjbe, úgy tetszett neki, mintha valami nagy, sötét foltot látna 
lassan a város felé hömpölyögni; s nemsokára kivehetővé vált előtte, hogy 
az egy nagy embercsoport, melynek sötét tömegéből kaszák és kopják vasai 
villognak elő a holdvilágban.

Egyszerre világos lett előtte minden: a labancok csak azt várták, hogy 
a népség házaiban, szétoszolva lefeküdjön, hogy alattomosan rajtaüssenek… 

42 utolsó felszólítás, fenyegetés
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Klárika egy percet sem akart veszteni, nem ment vissza a templomba, hogy 
társnőit felköltse, hanem hirtelen áthatva a mentőgondolattól, belekapasz-
kodott az ötvenkét mázsás harang kötelébe, hogy azt meghúzva, jelt adjon 
az egész városnak.

Gyönge volt a leány karja, de erőt 
adott neki a vész, fehér kezeivel a durva 
kötélbe fogódzva, meglóbálta a nehéz 
harangot, melyet máskor alig bírt meg-
húzni két férfi , s mielőtt a csoport a vá-
rost elérhette volna, egyszerre megkon-
dult a vészharang a város fölött, s azon 
pillanatban talpon volt minden ember, 
s mintegy összebeszélésre az asszonyok 
és öregek ismét futottak ki az erdőkre, 
a férfi ak a templom bástyái közé, úgy-

hogy mire a labancok a városba értek, ismét üresen találtak minden házat.
Trajtzigfritzig nagy dühbe jött e kijátszásra, s parancsot adott, hogy rög-

tön tizenkét helyen fel kell gyújtani a várost.
De alig fogtak emberei e kárhozatos munkához, midőn olyan zápor ke-

rekedett, hogy rögtön eloltott minden égést: a labancvezér káromolt Istent 
és ördögöt e bosszúságért.

Reggelre virradva, ismét kijöttek eléje a nagytiszteletű rektor és a város-
bíró. A vezér szólni sem engedte őket. Rájuk fogta, hogy mindnyájan 
csalárd hazug kutyák, akik rászedik a becsületes embereket, és erősen 
esküdött, hogy négy ágyújával porrá lövi az egész várost, a templomot és 
kollégiumot, kardélre hányatja a lakosokat, és a hajadonokat kiosztja kato-
nái közt, hacsak ő neki azt az egyet ki nem adják, aki a harangot meghúzta.

– Azon egy éppen az én leányom, kegyelmes úr, – felelt leverten Ger-
zson úr – de ha az ő élete árán megvásárolhatom városunk szabadulását, 
bizonyára átadom őt néked, csupán arra a kegyelemre kérlek, hogy üttesd 
el az én fejemet előbb, mintsem szemeim az ő balsorsát meglátnák.

– Azt megkapod! – vigasztalta őt Trajtzigfritzig, s e biztatással egyszerre 
elrendelte, hogy a csapatok minden oldalról tóduljanak a városba. Ő maga 
nagybüszkén lován ülve, kötőfékjét a főbíró kezébe adta, s úgy vezettette ma-
gát az utcán végig, míg Bórembukk a professzor nyakába ült fel, s nevetsé-
ges iszonyattal vitette magát a piacig, sarkantyúival illetve a tisztességes ősz 
férfi ú oldalait.
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A diákok mindezt látták a kollégiumból, mert a menet éppen előttük 
állapodott meg; de be voltak zárva, a kapukulcsot maga Gerzson úr tette 
be a zsebébe.

Később azt is látniuk kellett, mint adják ki a templom ajtaján a félholt 
leányzót, a rektor leányát, Klárikát, s mint emeli azt nyergébe Trajtzig-
fritzig.

De már ez mégiscsak több volt, mint amennyit diákszívvel el lehet viselni.
– Megölöm az egész világot! – ordította Zetelaky magánkívül –, meg-

ölöm egymagam valamennyit, – s hanyatt-homlok rohant le a lépcsőkön; 
utána Áron és utána a többiek mind; egy perc alatt ki volt sarkából vetve 
a bezárt kapu, s a másik percben mint a bolygatott méhraj, ömlött ki a 
diákság a templom környékét elfoglalt labancokra.

Nem volt kezükben egyéb, mint fűzfadorongok, de amíg a labancok 
kanócos puskáit hasznavehetetlenné tette a sűrű zápor, az ő kezeikben 
súlyossá tette a fustélyt43 a fellázadt harag. Egy perc alatt a falnak lett 
szorítva a labanc-sereg, s az első ordításra vérszemet kapott csizmadiák 
köveket kezdtek fejeikre hajigálni.

A megszorult két vezér nem vette tréfára a dolgot; amint meglátták, 
hogy labancaik ugyancsak dülöngenek a diákok csapásai alatt, hátat fordí-
tottak a csatatérnek, s iparkodtak a városból kifelé. Trajtzigfritzig átkarolta 
az ölébe tett leánykát, s vitte magával, szemeivel majd felfalva a leányzót. 
Bórembukk pedig galléron ragadta Gerzson urat, s úgy hurcolta őt magá-
val, roppant lábait futásnak eresztve.

Az elmondott szónál rövidebb idő alatt szét volt verve a világ minden 
részei felé a labanc-sereg; alig harmincad magával futott Felvinc felé a két 
csapatvezér, nyomukban mindenütt egy csoport diák, felgyűrt ökleikben 
nyers fűzfadorongok, hosszú fekete köpenyeik öveikbe akasztva; nagy do-
rongjaikon akkorát szöktek, mint egy angol paripa.

Mindig fogyott, mindig kevesebb lett az üldöző és üldözött csapat, egy-
egy párjára talált a futásban, s elmaradt magára verekedni, végre ketten 
maradtak egymásnak, elöl Trajtzigfritzig és Bórembukk, sarkukban József 
és Áron. Az elsőbbek egyike lovon járt, másik hosszú lábaiban bízott, de 
a kettős teher alatt kifáradt a ló, s amint az említett kis patakhoz értek, ak-
kor látták, hogy ott nem lehet átmenni, mert a fellegszakadás árja elhordta 
a hidat, s a víz túlömlik a parton.

– No, labanc! – kiáltá Áron utolérve az egyiket – itt a világ vége.

43 bunkósbot; vastag végű fa ütőfegyver
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Bórembukk látva, hogy itt csakugyan meg kell állni, eleresztette Ger-
zson úr gallérját s tenyerébe kapva a bárdot, úgy odavágott Áronhoz, hogy 
ha félre nem ugrik, derekában vágja ketté; de visszavágott a diák a do-
ronggal, s úgy talált a labanc körmére ütni, hogy rögtön kiesett a kezéből 
a bárd; erre a labanc vadállati dühvel ugrott neki puszta kézzel az i� únak, 
s bár az olyat vágott a husánggal a fején keresztül, hogy meghajolt bele a 
bot, s a labanc feje egyszerre cipóvá dagadt: mintha nem is neki szólt vol-
na az, megkapta Áron kezében a fütyköst, s ki akarta azt abból csavarni; 
de Áron is jól megfogta azt két kézzel, s ilyenformán nagyokat rántottak 
egymáson, elhuzakodtak egy ideig, míg mind a kettő kifáradt, s akkor far-
kasszemet kezdtek nézni.

– No, diák, – szólt fogcsikorgatva a labanc – most akadtál emberedre: 
tudod-e, hogy most ki fogott meg? Az én nevem Bó-rem-bukk!

– De annál még az én nevem is cifrább – felelt Áron –, az én nevem 
pedig Ka-ras-siay!

– Ka-ras-siay! – kiáltott fel elszörnyülködve a labanc; – no hiszen hát 
akkor jaj neked is, nekem is! – s azzal egyet rántott ellenfelén, mire mind 
a ketten úgy estek bele a magas partról a megáradt patakba, hogy mindket-
tőjük felett összecsapott a víz.

Ezalatt József is utolérte Klárika rablóját; a lovag átlátva, hogy nincs me-
nekülés, leszállt lováról, s kihúzva kardját, nekifordult Józsefnek, ki szót lan 
dühvel közeledett feléje.

– Mégy haza anyádhoz szopni, te fattyú! – kiáltotta a pelyhetlen állú 
i� oncra – vagy kezed-lábad vagdaljam el?

Zetelaky nem felelt, csak megnyálazta tenyerét, s közepén fogva a botot, 
merészen odalépett a vasba öltözött, ijesztő arcú vezér elé.

– Ejnye! Nem mégy el innen? – ordította az magánkívül, s kardjával 
hozzávágott szörnyen. De József kezében megpördült a husáng, s az egyik 
végével úgy csapta félre a kardot, hogy csak úgy pendült, a másikkal pedig 
olyat ütött a sisakra, hogy csak úgy kondult!

Megbódult az agya Trajtzigfritzignek ez ütésre, csak úgy bámult szana-
szét, mintha keresné, hogy honnan ütötték meg? Pedig nem kellett azt 
keresni, mert József most két kézre fogta a botot, s úgy vágta derékon el-
lenfelét, hogy az csak végignyúlt a földön, a kard kiesett kezéből; meredt 
szemmel iparkodott még lováig vánszorogni, mire Zetelaky azt gondolva, 
hogy tán aléltan a lóhoz kötözött kedvesét akarja meggyilkolni, reárohant 
s lábával rágázolva, egy végcsapással leütötte.
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Csak ekkor tekintett szét társai után. Azok mind szétmaradoztak, csak 
egy, a bokrokon fennakadt köpeny szárnya mutatta, hogy ott lent is van vala-
ki. Hirtelen odafutott, s a köpenynél fogva kihúzta a vízbe esett Karassiayt. 
Még akkor is fogták egymást Bórembukkal, csakhogy a diák még élt, de a 
labanc meg volt halva.

Ekkor Gerzson úr segítségével fellocsolván Klárikát, magához térítették 
szép szavakkal ájulásából, s akkor mind a négyen térden állva hálákat adtak 
az Úrnak a megszabadulásért.

Azon két fűzfadorongot pedig, mellyel a két ellenséget leverték, az eset-
nek emlékére letűzték a patak medrébe, és Gerzson úr áldást mondott 
azokra mint szintén József szerelmére is, kinek nem kellett többé távcsövön 
keresztül néznie Klárikát, ha látni akarta.

És ezen történetnek száz és ötven esztendeje immár, s a két fűzfa folyvást 
zöldül a víz medrében. Hajdan a kollégium kényelmes mulatólakot építte-
tett e fűzfákhoz, hova kijártak szép nyári napokban a tanulók, elmondva 
egymásnak a regét a két fűzfáról s elénekelve, hogy: „Erős várunk nekünk 
az Isten!”

1854.

Jelenet A nagyenyedi két fűzfa című fi lmből
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A nagyenyedi két fűzfa műfaja novella.

Novella: epikai műfaj, a regény „kistestvére”. Cselekménye egyetlen 
szálon fut, kevés szereplője van, az események rövidebb idő alatt bonta-
koznak ki. Gyakran valamilyen csattanóval zárul.

A történet a Rákóczi-szabadságharc idején játszódik egy erdélyi (a mai 
Románia területén lévő) városban, Nagyenyeden. 

A mű a romantika stílusában íródott, de népmesei elemek is vannak 
benne. A romantikára jellemzően megvannak a jó és a rossz képvise-
lői. Rosszak a labancok, a szedett-vedett sereg, és aljas vezéreik. A jókat 
képviselik a hősies enyedi diákok.

A főszereplők egyszerre romantikus és népmesei figurák. Gerzson 
professzor egy jóságos, bölcs öreg királyra hasonlít, egyben tudós, na-
gyon szilárd világnézettel. Klárika olyan, mint a népmesék királykis -
asszonya, ugyanakkor jellegzetes romantikus hősnő: szépséges, titok-
zatos, erkölcsös. Áron és József romantikus hősök, de akár a mesebeli, 
próbákat kiálló királyfiak is lehetnének. A végső párviadal egyrészt a 
roman tikára jellemző mindent eldöntő csata, másrészt népmesei elem 
is, hiszen a jó és rossz küzdelmében a rossz elnyeri méltó büntetését, 
a jó pedigméltó jutalmát.

Tudjuk, hogy a romantikus írók szívesen merítettek a népi kultú rából, 
a népmesék világából – ebben a novellában ennek egy szép példáját lát-
játok. Jókai itt valóban „a nagy mesemondóként” jelenik meg.

A nagyenyedi két fűzfa keretes szerkezetű mű. A bevezetésben felvil-
lan a két fűzfa képe, melyeknek története van. A novella végén kiderül, 
hogyan kerültek a hídhoz a fűzfák, a záró sorok pedig egy idilli képet 
villantanak fel, ahol a fűzfák Áron és József hősiességét jelképezik az 
utókor számára.

Ajánló: néz zétek meg A nagyenyedi két fűzfa című filmet!
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A kőszívű ember fi ai
A kiegyezés után, 1868-ban először az újságok írták meg, hogy Jókai 
újabb nagyregényen dolgozik, Anya örökké címmel. Egy évvel később, 
már végleges címével, folytatásokban jelent meg Jókai lapjában, a 
Honban A kőszívű ember fiai. A regény sikere azóta is töretlen – készült 
belőle diafilm, rádiójáték, film, az általános iskolában pedig hosszú 
ideig kötelező olvasmány volt.

Regény: hosszabb terjedelmű, legtöbbször próza formában írt elbeszélő 
műfaj, a nagyepikához tartozik. Cselekménye hosszabb időt ölel fel 
és több párhuzamos szálon fut. Több helyszíne és sok szereplője van, 
közöttük vannak főszereplők és mellékszereplők.

A regény elképzelt világát az író teremti meg, ebben a világban léteznek a 
szereplők. A szereplők gondolatait, érzéseit dialógusokból (párbeszédek), 
belső monológokból (a szereplő ki nem mondott gondolatai), vagy az író 
közléseiből ismerhetjük meg.

A regénynek nagyon sok fajtája van, például téma szerint megkülön-
böztetünk: történelmi regényt, kalandregényt, bűnügyi regényt, család-
regényt, tudományos-fantasztikus regényt.

A kőszívű ember fiai egyszerre történelmi és családregény. Történelmi 
regény, mert hátterét az 1848/49-es szabadságharc eseményei adják, 
egyben viszont családregény is, mert a Baradlay család történetének 
egy korszakát meséli el.

A regényt a szabadságharc eposzaként is szokták emlegetni, Jókai mél-
tó emléket állít a forradalomnak, melynek maga is részese volt. A történet 
a szabadságharcról, a haladó gondolkodásúak és a konzervatívok 
küzdelméről szól. Haladó gondolkodású a Baradlay család, ellenfeleik 
pedig a császárhoz hűséges konzervatívok. A történetmesélés végig az író 
hazafias érzéseit, személyes érintettségét tükrözi, egyes részek kifejezetten 
emelkedett stílusúak.
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Szereplők

Baradlay család konzervatívok

Rideghváry

Plankenhorstné

Edit

Baradlayné

Baradlay Ödön

Baradlay Richárd

Baradlay Jenő

Aranka

Alfonsine

Ajánló: Nézzétek meg A kőszívű ember fiai című filmet! 
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Hatvan perc! (részlet)

A nagy, hatalmas, kőszívű ember aztán, mikor érezte, hogy e még hatal-
masabb úrnak engedelmeskednie kell: önként lecsukta szemeit, összeszorítá 
ajkait, nem várva, hogy segítségére jöjjenek a meghaláshoz, mint más ve-
szendő embernek, és átadta nagy, törhetetlen lelkét a nagy tömlöctartónak 
– büszkén, vonakodás nélkül, mint illik nemesemberhez.

A nő pedig, midőn látta, hogy a végső perc betölt, s férje halva van, 
odarogyott térdre az íróasztal mellé, s két összekulcsolt kezét a teleírt pa-
pírra fektetve rebegé:

– Halld meg, Uramisten, és úgy bocsásd színed elé árva lelkét! És úgy 
légy neki irgalmas a túlvilágon, ahogy én fogadom és esküszöm előtted, 
hogy mindezen rossznak, amit ő végleheletével parancsolt, az ellenkezőjét 
fogom teljesíteni Teelőtted! Úgy segíts meg engem, véghetetlen hatalmas-
ságú Isten!…

Egy emberen túli, egy elképzelhetetlen borzadályú kiáltás hangzott fel 
a csendben.

A felriadt nő rettenve tekinte az ágyán fekvő halottra.
És íme, annak elébb lezárt ajkai most nyitva voltak, lecsukott szemei 

elmeredve és mellén összefogott két keze közül a jobb feje fölé emelve.
Talán az elköltöző lélek összetalálkozott az égben az utána küldött 

fogadással, s még egyszer visszafordulva az ég kapujából, a csillagok útjá-
ból, megtért porhüvelyéhez, hogy egy halál utáni kiáltással kijelentse végső, 
tiltakozó vasakaratát.

A regény első fejezetéből olvashattatok egy részletet.
Baradlay Kazimir, a család feje haldoklik, és feleségének diktálja 

végrendeletét. Három fiuk van – Ödön, Richárd és Jenő. Az apa mind-
három fiú életútját előre kijelöli, felesége kötelessége lesz a végrende-
letben foglaltakat betartani. Az 
apa kívánsága, hogy a fiúk hűsé-
gesek legyenek a császárhoz, és 
mindenen átgázolva erősítsék a 
családot. A gyermekeit rajongva 
szerető, haladó gondolkodású 
édesanya azonban inkább bol-
dognak szeretné látni gyermekeit. Jelenet A kőszívű ember fi ai című fi lmből
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Két jó barát (részlet)

A fertelmes csorda egy lépést sem nyert rajtok. A távolság közöttük min-
dig egyenlő maradt. Csak a négy önkéntes, vén vezetőjével igyekezett utá-
nuk kitartó erőfeszítéssel.

Most már véres volt mindannyinak a talpa a jégtül és nádtul, s a vér ta-
padt a jéghez, könnyítette a futást.

Leonin járt elöl. Ödön mindig nehány ölnyire mögötte.
Egyszer Leonin hirtelen hátramaradt.
– El vagyok veszve! – kiálta sápadtan.
Ödön, kit a roham sebesen röpített el társa mellett, rögtön visszakanya-

rodott barátjához.
– Mi lelt?
– Végem van. Korcsolyám szíja elszakadt a csatnál. Te siess és menekülj!
– Csigavér! – monda Ödön. – Vedd elő a késed, és csinálj új lyukakat 

a szíjadon. Én addig megvívok ezzel a négy fenevaddal.
– Igazán? – szólt Leonin mosolyra derülő arccal, megszorítva barátja 

kezét. – Akkor vedd az én két pisztolyomat is.
Ödön gyorsan övébe dugta a másik két pisztolyt is, s nehány lökéssel 

eléjük nyargalt az üldöző vadállatoknak; míg Leonin egy fölálló jégtábla 
mögé vánszorogva oda letérdelt, s elszakadt korcsolyáját használhatóvá 
tenni igyekezett. Handzsárja44 tokjába volt szúrva egy kis evőkés, azzal 
iparkodott lyukat fúrni a szíjon; a meztelen handzsárt odatette maga elé 
a jégre; ez volt most már egyedüli védszere.

Ödön lassítá az iszamlást, s amint a négy üldöző vadállat egy kis rekettyés 
sziget mögül ismét kibukkant vele szemközt, lenyomta korcsolyája sarkait 
a jégre, s iparkodott megállni. És azután kihúzott két pisztolyt az övéből.

Nem volt szabad hasztalanul elvesztegetnie lövéseit. Minden golyónak 
találni kellett, és jól találni, hogy a szemközt rohanó vad, ha felbukik, el ne 
üsse lábáról meglövőjét.

A három fi atal jött elöl, egy-egy ölnyire egymás mögött, a vén ordas leghá-
tul; a három fi atal egyenes vonalban ellenfelüknek rohanva, repülő bozontos 
farkaik a levegőben, szemeik veres tűzben égve; egymásra visszacsahintva 
nagy örömteljesen; a vén ordas féloldalt fordított fejjel, vizsga szemmel és 
farkat alácsapva, ravasz, kaján vigyorgással pofáján.

44 kisebb méretű, ívelt pengéjű kard

211
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Hidegvér!
Az első vadállatot tízlépésnyiről találta a golyó szügyen keresztül, az 

mindjárt félreült az útból, s elkezdett tele torokbul vért okádni a jégre.
A másodiknak a lövés első lábát zúzta össze; az ordítva bukdácsolt oldal-

vást, tört lábát rázva a levegőben.
A harmadik alig négylépésnyiről lett találva, olyan igazán szólt neki 

a golyó, hogy amint a koponyáját találta, a felbukó fenevad kétszer vetett 
bukfencet, s úgy vágta magát hanyatt Ödön lábainál.

A negyedik, a vén ordas, midőn közel ért ellenfeléhez, megtorpant, és 
lesütötte fejét. Füleit hegyesen fölemelve, féloldalt sandalgott reá, és enge-
dett magára célozni pontosan.

Abban a pillanatban aztán, mikor Ödön rásütötte a pisztolyt, hirtelen 
megugrott a vén gonosztevő, s a golyó célt tévesztve pattogott tova a sima 
jégen.

Ödön elhajítá a kilőtt pisztolyt, s előrántá a handzsárt. Hanem a ravasz 
dúvad nem rohant rá; nagyot szökellve félrefutott az a part melletti nádasba, 
s ott eltűnt.

Ödön azt hihette, hogy a támadó feladta a harcot, mely nem tetszett 
neki; „egy úr, egy úr ellen”, s a berekbe menekül vesztett ügyével.

Utánanézett, míg el nem tűnt előle.
Azután Leoninhez kiáltott:
– Készen vagy-e?!
– Vigyázz! – kiálta az vissza.
Midőn Ödön hátranézett, akkor vette észre, hogy a félretért ordas a nád-

berek sűrűjében megkerülte az ő állását, s észrevéve, hogy tova egy másik 
férfi  vesződik harcképtelenül, azt igyekezik megrohanni, kitörve a nád-
sűrűből Leonin irányában.

Ödön nyílsebesen vágtatott vissza Leoninhez.
Csaknem egyenlő távolból rohantak oda: ő és a farkas. Leonin látta 

mindkettőjüket, s nyugodtan fúrta a lyukat korcsolyája szíján.
Ha Ödön megmenti, jól van; ha nem mentheti meg, fél lábon, fél korcso-

lyával úgysem védheti magát. Ránézve az volt az életkérdés, hogy korcso-
lyáját ismét felköthesse. A többi Ödön dolga.

Ödön ordított dühében, midőn a fenevadat barátjára rohanni látta. Min-
den erejét megfeszíté, hogy elvágja útját a dúvadnak. Az pedig fejét folyvást 
félre fordítva, rohant biztos zsákmánya irányában.
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Csak egy szökés még a farkas részéről, csak egy lökés még a korcsolyával, 
és a következő pillanatban Leonintól félölnyi távolban egy összegubancolt 
tömeg hentereg a jégen; itt egy láb, ott egy bozontos fark, itt egy kesztyűs 
kéz, ott egy vérben csattogó száj, mind a ketten átestek egymáson, ki hol 
érte ellenfelét, ott vágva, harapva, ragadva – késsel, foggal, körömmel s 
hemperegve, hol fel, hol alul.

Hanem aki végre fölkelt, az Ödön volt; handzsárja markolatig véres; bőr-
bekecse45 összevissza hasogatva. A farkas ott nyúlt el a jégen, összeszúrva, 
vágva, s tajtékzó fogait csattogatta össze végvonaglásában.

– Hopp! Ez megvan! – kiálta Ödön korcsolyáira állva.
– Ez is megvan! – felelt rá Leonin. Újra fel volt csatolva korcsolyája. 

– Köszönöm, bajtárs.
Azzal kezeiket nyújtják egymásnak, s ismét együtt sikamlottak tova a 

jégen, a távolban látott füstoszlop felé.
Egyszer Ödön háta mögé tekintett.
– Nézd, a csorda elmaradt mögöttünk.
Leonin is hátranézett.
– Igazán.
A nagy farkascsoport tétovázva maradozott el mögöttük a havon, s úgy 

látszott, mintha visszatérésről gondolkoznék.
– Ezek eszükre tértek – mondta Ödön.
– Nem éppen – szólt Leonin. – Hanem érzed azt a keserű füstszagot? 

Ott, ahol a füstöt látod, nyers farkasbőrt tettek a tűzre; azt a farkas nem 
szívelheti, attul maradoznak el rólunk. Most már nyugodtan haladhatunk 
odább. Ott kozák őrtanya lesz a parton.

[…]
Ödön több ölnyire előtte korcsolyázott Leoninnak, s az őrállomáshoz 

közeledve, egyenesen vágtatott a tüzelők felé.
Nem vette tán észre, vagy nem értette a nyelvet, amin azok kiabáltak elé; 

egyenesen iszamlott feléjük.
Pedig azok teljes torokszakadtábul kiabáltak eléje, hogy megálljon, térjen 

másfelé!
Leonin megértette a kiáltozást, s rémülten ordíta barátjára:
– Megállj!
Késő volt.
A következő percben Ödön eltűnt előle. 

45 rövid téli kabát, gyakran prémmel bélelik, hogy melegebb legyen
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Azon a helyen a vizahalászok46 nagy lékeket vágtak a jégben, miken 
át a halakat ki szokták kanyarítani. Azok a lékek esténként ismét simára 
befagynak, vékony, üvegnyi jéggel, s egy ilyen lékbe Ödön egyenesen bele-
futott; ott azután egyszerre leszakadt, és elmerült a jég alá.

Az elszörnyedés vészjajdulása hangzott fel a parton állók közül.
Csak Leonin nem jajveszékelt. Hirtelen megállítá magát korcsolyája sar-

kaival.
– Oda is veled megyek – dörmögé fogai közül, s azzal hirtelen lerúgta 

csizmáit a korcsolyákkal együtt lábairól, ledobta bekecsét és – utánaugrott 
a jég alá eltűnt barátjának.

[…]
Most lejjebb bocsátkozott Leonin, s még egy lélegzetet bocsátott ki 

ajkán. Egyike a légbuborékoknak hajlott ívet képezve szállt fölfelé, mint 
fehér vezércsillag, s eltűnt egy ponton szemei elől.

Az a szabadba talált.
Most egyszerre végső erejét összeszedve lökte fel magát Leonin; saját 

lélegzete vezérletét követve.
Ideje volt – mert már a harmadik buborék nem lett volna üres; az már 

a búcsúzó lelket is hozta volna magával.
A vékony jég a lék fölött ropogott. Az odarohanó halászok, kozákok47

egy főt láttak a széttört lap alól felmerülni.
Sietve ragadták meg csáklyáikkal.
Leonin, mielőtt maga kikapaszkodott volna, a jobbjában emelt testet 

rántotta fel a magasba.
– Ezt mentsétek.
Ez volt első lélegzetvétele.

A legidősebb fiú, Ödön életéből olvashattatok egy részletet.
Ödönt apja Oroszországba küldte, hogy diplomata karrierjét építse. 

Itt érte édesanyja levele, melyből értesült apja haláláról. Ugyan a cári 
udvarban nagy jövő állt előtte, anyja hívására azonnal hazaindul. Kalan-
dos útján barátja, Leonin segíti.

46 nagyméretű édesvízi halfajta, télen a folyókba vágott lékeken keresztül halásszák
47 orosz lovaskatona
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Akik igazán szeretnek (részlet)

Richárd dühös volt, a kardját verte a padlóhoz; Pál úr pedig olyan sze-
líden nézett rá, mint valami jó kedélyű nagyapó mérgelődő kis unokájára.

– Az egyik asszonyság a kapitány úrnak az édesanyja.
Pál úrnak megvolt az az elégtétele, hogy rettenetes haragvó kapitányát 

a düh forró lázából egyszerre az ijedelem merevületébe látta átfagyni. 
Az i� ú szemei elbámultak, ajka nyitva maradt, keze úgy állt meg, ahogy 
azt, kardját felkapva, a légbe emelte.

Richárd azt hitte, hogy álmot lát, mikor azután a vén szolga felnyitá az 
ajtót, s eléje tűnt az éj sötétéből először egy szelíd, szeretetteljes női arc, oly 
tiszteletre méltó, oly hódolatgerjesztő; és utána egy másik, kinek tekinteté-
ben gyermekszív, angyalszerelem sugárzik; mindkettő pórruhában, átázva, 
sárosan, kimerülten…

Amit Richárd nehány perc előtt olvasott azokból az elátkozott lapokból, 
a megtagadott mese, a hihetetlen álomlátás, előtte állt. Egy élő pár azokból 
az úrnőkből, kiket vérszomjú, vad csordák éjnek idején fáklyával, fejszével 
megrohannak, kiknek férjeit, testvéreit szemeik előtt lemészárolják, s kiket 
irgalmas pórnők48 álöltözetekben csoda módon megszöktetnek, s kik gya-
log, sárosan, rongyosan, mezítláb futnak tova égő házaik alul, ijesztő rémül 
jelenve meg más vidékek ismerősei előtt – új ismeretlenekül.

Ez a kép állt előtte.
Odarohant anyjához szótlanul, és átölelte, megcsókolta arcát, kezeit. 

Mily ázott volt öltözete!
Mily hidegek arca, kezei! Nem is kérdezett tőle semmit.
Editre pedig olyan félve tekintett. Mintha azt hinné, hogy ez nem az. 

Talán van még más arc, mely az övéhez oly nagyon hasonlít! Hiszen elkép-
zelhetetlen az, hogyan lehessen ő e percben itt! Félt megtudni, ki ez.

Nem szólt senki egy szót is, csak valami csendes hang hallatszott, amit 
úgy neveznek, hogy zokogás. A minden beszédnél többet mondó hang.

Richárd oly mondhatlan fájdalmat érzett szívében, mikor anyját így látta, 
így ölelte, hogy nem volt ura magának többé, arccal odaveté magát az asz-
talra, hol ama vészt hírlő lapok feküdtek, s keserűen nyögé:

– Hát ez mind igaz?!
Anyja belepillantott a lapokba.
– Egy ezredrésze annak, ami igaz! – monda fi ának. – Esküszöm neked 

arra a szeretetre, amivel szívemben hordoztalak mindig.
48 nem nemesi származású asszonyok
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– Ne esküdjél, anyám! Az, hogy te most itt vagy, rettenetesebb bizo-
nyítvány nekem minden esküvésnél.

És azzal elkezdte az asztalt ütni öklével.
– És most nem parancsol nekem sem Isten, sem ember többé. Egyedül 

te parancsolsz, anyám! Mit kívánsz tőlem?
Baradlayné e szóra megfogta Edit kezét, s odavonta őt Richárdhoz.
– Nézd, itt van az, aki nekem megmondta, hogy mit kívánok én tőled. 

Még ezelőtt egy órával magam sem tudtam azt kimondani.
– Edit! – suttogá Richárd elbámulva, s megtapogatá az eléje nyújtott 

kis kezet, mely nedves volt az ázott pórköntöstül49. Ez Edit keze, ez Edit 
arca. – De hogy lehet ez? Hát mi jön még, amitől egészen megtébolyodjak?

– Lélekcserélő idők járnak, fi am! – monda Baradlayné. Mindnyájan 
más emberek lettünk. Minden kőnek szíve van most, és fáj. Azt akarták, 
hogy annak, aki fegyvert visel, ne legyen. A szuronyerdőnek anyja van, akit 
úgy hívnak, hogy haza. Hanem ez az örök anya néma, nem kiálthat! Tud-
ták. Azt meg lehet ostorozni, meg lehet gázolni, testét szétdarabolni; nem 
kiálthat: „Fiam, segíts!” – De nem gondoltak arra, hogy minden egyes 
kardviselőnek van egy anyja otthon; és ha kétszázezer anya elkezd jajt 
kiáltani, azt majd meghallja a nagy gyermek! Kiáltottunk! A pórnő, az 
úrnő ment, írt, beszélt, ahol fi a volt. És meghallották szavunkat. És ez egy 
rettenetes parancsolat volt. Az anyák hazaparancsolták fi aikat. És a fi úk 
hazajöttek. Csak te nem hallottál meg minket.

– Hallgatlak, anyám. Minden szavadat őrzöm.
– Nézd, itt van egy fi atal leány, apácanövendék. Ez meghallja, mint 

beszélik el előtte titokban, hogyan akarják elveszteni kedvesét. Ravaszul, 
sátáni terv szerint. Akár tesz, akár nem tesz. Ha tesz, a vesztőhelyen, ha 
nem tesz, orgyilokkal. Már ki van ellene adva egyik részről a parancsolat, 
hogy elfogják; másik részről már töltve ellene az orgyilkos fegyvere. És 
a fi atal leány nem gondolkozik, mit tegyen. Nem sír, nem esik kétségbe. 
Vígságot tettet, megszökik őreitől éjfélben: éj közepén nekifut a sötét éjsza-
kának; fekete, koromsötét éjben végigfutja a város kísértetes utcáit, hogy 
feltalálja kedvesének anyját, hogy annak lábaihoz vesse magát, és így szól-
jon hozzá: „Asszony! Fiadat meg akarják ölni, rettenetes, gyalázatos halál-
lal! Siess! Keresd fel! Válassz számára valami szebb halált!”

– Edit! – rebegé Richárd, s a leányka hideg kezét forró homlokához 
szorítá.

49 egyszerű női ruha, a nem nemes asszonyok viselték
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– Én választottam, fi am.
– Mondjad, anyám!
– Van még mező, hol az ilyen fi ak, ha megáldozták magukat, anyjuk 

nem sír utánuk, csak édes könnyeket.
– Mit tegyek?
– Tanuld meg közkatonáidtól. A tábori jelszó, mellyel előőrseiden átjöt-

tünk, ez volt: „Nyergelj, fordulj!” Ha e jelszót kimondod, megtudod, merre 
mégy. Hogy eljutsz-e oda? Az kardod dolga és az Istené!

– Úgy lesz!
Richárd az ajtóhoz lépett. Pál ott őrködött.
– Eredj – szólt hozzá csendesen –, tudasd az altisztekkel az új tábori 

jelszót: „Nyergelj, fordulj!”
A vén huszár nem szólt semmit, hanem futott.
– Az én kockám el van vetve – szólt Richárd visszatérve anyjához és 

kedveséhez. – De hát tiveletek mi történik most?
– Ki tudhatja azt? Mindennap él az Isten.
– Ti most már nem mehettek vissza a városba. Azt holnap ostromolni 

fogják minden oldalról. Ott vész lesz minden ponton. Én most már rögtön 
indulok, amíg sötét van; a zápor segít a harcvonalból eltűnnöm. Nem jó 
volna-e velem jönnötök a legközelebbi faluig, hol kocsit fogadhattok, s me-
nekülhettek Magyarország felé? Editet vidd magaddal, anyám.

Mind a két hölgy tagadólag inte fejével.
– Én, fi am, ismét visszamegyek a városba.
– Anyám! Gondold meg, hogy holnap be lesz véve a város, s hogy te el 

vagy árulva.
– Nem gondolok semmire. Nekem még egy fi am van abban a városban, 

s én visszamegyek érte; ha tűzbe-lángba lesz is borulva és ellenséggel meg-
töltve: mégis kihozom onnan a fi amat, ott nem hagyom nekik!

Richárd eltakarta kezével arcát.
– Ó, anyám, milyen törpe vagyok én veled szemközt!
És azután fájdalmasan tekinte Editre, mintha kérdené: „Hát veled mi 

történik, szélbe dobott virágszál? Hová mégy? Kihez térsz? Milyen napo-
kat vársz?”

Edit megérté a néma kérdés fájdalmas beszédét, s megszólalt. Eddig csak 
hallgatott.

– Miattam legyen ön nyugton, Richárd. Önnek anyja visszakísér engem 
a kolostorig. Én oda visszatérek. Ne aggódjék miattam. Megfenyítenek, de 

NT_98797_magyar_7.indd   217 2021. 04. 08.   9:10



218

Jelenet A Kőszívű ember fi ai című fi lmből

meg nem ölnek. És azután jó helyen leszek ottan. Várni fogok önre. Várni 
fogom, míg ön egyszer diadalkoszorúsan, győztesen eljön értem, s elvisz 
magához. Boldog leszek e várakozásban. Ha pedig azt rendelte az ég, hogy 
ön nálamnál szebb menyasszonyt talál, akit az udvarlói úgy hínak, hogy 
„szép halál”, akkor legalább tudni fogom, mikor nap nap után a hideg kö-
vön térdepelek, miért imádkozom.

Baradlayné e szóknál gyöngéd erőszakkal odanyomta fi a kebléhez a 
kedves gyermeket, s míg azok egy fájó ölelkezésben szerelmük szentségére 
felesküdtek, az anya reszkető kezét az égre emelve, kényszeríté Istent, hogy 
ha néz alá a magas égből, ezt a fogadást látatlanul ne hagyja!

Magyarországon kitört a forradalom, de a középső Baradlay fiú, Richárd, 
erről szinte semmit sem tud – amit pedig tud, azt nem hiszi el. A császár 
hű katonájaként segédkezik a bécsi forradalom alatt a rend fenntartá-
sában, és türelmesen várja, hogy szerelmét, Editet elvehesse. Ebben a 
lelkiállapotban érkezik meg édesanyja álruhában, hogy elmondja az 
igazat fiának.
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Egy nemzeti hadsereg (részlet)

Elmondom, ahogy megértem.
Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig; az ország 

egyik bércfalától50 a másikig verődött az vissza, s midőn 
másodszor visszatért, már nem volt jajkiáltás, hanem 
harci riadó!

Megnépesült a kitűzött zászlók környéke.
A földmíves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta isko-

láit, a családapa boldog tűzhelyét, s ment a zászlók alá.
Tizenhárom-tizennégy éves gyermekek csoportja 

emelte a nehéz fegyvert, mely alatt még válla meggör-
nyed, és hetvenéves galambősz férfi ak álltak a gyermekekkel egy sorba.

Nem kellett felpénzzel csalogatni senkit; egy nemzetiszínű kokárda volt 
az egész ajándék, amit a belépő kapott.

Úri családok elkényeztetett fi ai, mágnások, nemesek jöttek önként, s együtt 
sanyarogtak a parasztfi úkkal esőben, zivatarban, sárban, szemétágyon, 
rongyban és dicsőségben!

Egy ügyvéd itthagyta irodáját, kardot kötött, s a legelső csatában maga 
vitte a zászlót legelöl Pahrendorfnál a kartácszáporral szemközt. A végén 
ezredes lett. Sohasem tanulta a háborút.

Egy fi atal földesúr menyegzőjét megtartotta ma, másnap csatába kellett 
mennie; a római sáncokat ostromolták; ott első volt, ki zászlója élén felha-
tolt; lelőtték; még menyasszonya csókja meg sem hűlt ajkain.

A cisztercita barátok kolostorából három növendék kivételével min-
den kispap elment honvédnek. A prior51 maga látta el őket úti élelemmel, 
mikor szekérre ültek. Amint a refektóriumba52 visszatérve a honn maradt 
kegyeseket megpillantá, sírva monda nekik: „Ti gyávák, minek maradtatok 
itthon?”

Elmentek az ügyvédek; nem akart most pörlekedni senki. Elmentek a 
bírák; hisz nem volt senkinek panasza.

A mérnökökből lettek tüzérek, utászok. Az orvosokbul tábori sebészek. 
Ágyban meghalni nem volt most divat.

Híres korhelyekből híres hősök lettek. Csöndes jellemekből oroszlánok.

50 az országot körülvevő hegységek
51 a szerzetesek vezetője
52 a kolostori étkező
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Még a rablók is megtértek. Egy hírhedt rablóvezér amnesztiát53 kért 
magának és társainak, s százhatvan lovast állított ki a csatamezőre, kik-
nek nagy része a hazát védve nyerte el a halált, mit a haza rontásáért elébb 
megérdemelt.

Egy főúr maga egész huszárezredet szerelt fel; másik huszárezredet két 
hét alatt állított ki a jászkun főkapitány.

Nem volt fegyver. Vettek el az ellenségtől. Elébb kaszával, puszta kézzel 
kellett kicsikarniok a harc eszközét, hogy aztán küzdhessenek vele.

Egy közönséges székely földész kitalálta, hogyan kell ágyút önteni, fúrni, 
és ellátni népét csatalövegekkel. Vashámorok átalakultak golyóöntödékké. 
Elfogyott s nem volt kapható a gyutacs a puskához. Voltak gyógyszerészek 
a csapatoknál, kik papirosbul készítettek gyutacsokat, s azok is jók voltak 
a harcban.

Az egyházak odaadták harangjaikat ágyúércnek.
Egyetlen vezér száztíz ágyút vett el apródonkint az ellenségtől.
A szabadkai föld népe meztelen kézzel foglalta el az ellenfélnek fél mér-

földre hordó „bácsi” nevű öreg ágyúját.
A ma alakult zászlóalj már holnap gyakorlatot tartott, s egy hét múlva 

ment a tűzkeresztelőbe.
Mindenki testvér volt a trikolór54 alatt, nem gúnyoltak senkit tótnak, 

németnek; azok mind egy zászló alatt egy haza fi ainak vallották magukat.
A tiszt jó pajtás volt. Együtt evett, együtt ázott, egy szalmán hált a köz-

legényeivel, s tanították egymást hazaszeretetre.
Nem volt szökevény. Hová szökött volna? Minden ajtótul elkergették 

volna a gyávát.

A regény egyik emelkedett stílusú részletét olvashattátok. A bécsi udvar 
le akarta verni a szabadságharcot, erre válaszként megszületett a ma-
gyar nemzeti hadsereg. A szöveg hangulatából, tartalmából jól érezhe-
tő, hogy Jókai a szabadságharc egykori résztvevőjeként személyes em-
lékekre, élményekre támaszkodik.

A nemzeti hadseregről szóló fejezetben a hazaszeretetnek, a közös 
ügyért való hősies kiállásnak állít méltó emléket.

53 bűnbocsánat, kegyelem
54 háromszínű zászló, itt az író a piros-fehér-zöld magyar lobogóra gondol
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A haldokló hagyatéka (részlet)

Az orvos még egyszer ráköté, hogy viselje magát nyugodtan, s ne mo-
zogjon, mert kötelékei felszakadnak. Palvicz Ottó megígérte, hogy nem vet 
neki egy napot, és igen csendes ember lesz belőle.

Amint egyedül maradtak, az elkésett utas sietségével ragadá meg 
Richárd kezét, s mély érzelemre hangolt szóval mondá neki:

– Bajtárs, nekem egy gyermekem van, akinek holnap már nem lesz apja.
A haldokló arcát valami tűzpír futotta át e vallomásnál.
– Mindent elmondok neked. Időm rövid. Meg kell halnom. Titkomat 

nem bízhatom másra, mint egy nemesemberre, aki azt megérti és megőrzi. 
Ellenséged voltam. Most már mindenkinek jó barátja vagyok. Még a férgek-
nek is. Te élsz és győztél. Kötelességed ellenfeled hagyományát55 elfogadni.

– Elfogadom – ígéré Richárd.
– Tudtam azt, azért hívattalak. Tehát halld meg, amit rád bízok. Nekem 

van egy fi am, kit én sohasem láttam, s már nem is fogok látni. Anyja egy 
előkelő hölgy. Hogy kicsoda? Azt meg fogod tudni az iratokból, miket 
tárcámban találsz. Egy szép, egy szívtelen hölgy. Fiatal hadnagy voltam, 
mikor megismerkedtem vele. Mind a ketten könnyelműek voltunk. Atyám 
még élt, s nekem megtiltotta a házassági összeköttetést, ami egy nő önfe-
ledését orvosolta volna. Mindegy. Azért mégsem kellett volna neki a szívé-
ből kiszakítani egy darabot, s azt kihajítani az utcára. A leány, ki Isten és 
természet előtt nőm volt, elment anyjával utazni, s midőn visszajött, ismét 
leány volt. Csak annyit tudtam meg, hogy a veszendő lélek, akivel meg-
szaporodott a fölösleges lények száma a világon – fi ú. De hogy hova lett, 
hol dobták el idegen földön, azt nem tudtam meg. Később magam vívtam 
ki magamnak állást a katonai pályán; apám is meghalt, önálló lettem. És 
istenemre, nőül vettem volna azt a hölgyet, ha meg tudja mondani, hol 
van a fi am. Untalan ostromolt leveleivel. Találkozást sürgetett. Esküdött. 
Minden unszoló iratára azt feleltem: „Találja ön meg gyermekemet!” […] 
De én mégis rátaláltam. Éveket töltöttem el a keresésben. Egyik lába nyo-
mocskáját a másik után fedeztem föl. Itt egy keresztelőlevelet. Amott egy 
dajkát, egy iratot, egy pici főkötőcskét56; egy élő tanút; míg utolsó nyomára 
is ráakadtam. Ennél a nyomnál meg kell állnom és meghalnom.

55 hagyatékát, végrendeletét
56 megkötős sapka
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A kemény férfi  keble úgy küzdött nehéz gondolataival. Abban a kemény 
álarcban mélyen érező szív lakott. Richárd fi gyelve gyűjté minden szavát.

– Bajtárs – szólt a haldokló vitéz –, add kezedet rá, hogy te elmégy odá-
ig, ahova én már el nem jutok.

Richárd odaadta kezét a sebesült ellenfelének. Az ki nem bocsátá azt 
többet.

– Tárcámban megleled az iratokat, amik utasítást adnak, hol kell keres-
ned a személyeket, akik tovább vezetnek. A gyermek legutoljára egy pesti 
házalónő57 gondjára volt bízva; ezt egy bécsi zsibárustól58 tudtam meg. 
Pesten nem találtam a nőre, mert Debrecenbe költözött át, valamit szál lított 
a ti kormányotoknak. Oda én nem mehettem. De megtudtam, hogy az a 
nő kiadta a gyermeket valahova dajkaságba59. Hogy hova? Azt egyedül ő 
tudja. Hanem cseléde tud felőle még annyit, hogy az a falusi dajkaasszony, 
kinek keresetmódja ez, gyakran eljár az asszonyához veszekedni amiatt, 
hogy az élelmezésre fi zetett összeg nem elég; nyomorúságos, a gyermek 
rongyos és éhezik.

E szóknál görcsösen szoríták meg a haldokló ujjai Richárd kezét. A gyer-
mek rongyos és éhezik.

– Azt mondja, pedig igen szép gyermek; nehányszor elhozta a dajkanő, 
hogy bebizonyítsa, hogy még él.

Palvicz Ottó szemei megteltek könnyel.
– A házalónő mindig megnézte a gyermek mellét, azon egy szeder ala-

kú anyajegy van, hogy meggyőződjék azonosságárul. A gyermek nyakán 
egy zsinóron kettétört rézpénz fele csügg, másik fele az anyjánál van. Ha 
még el nem hajította azt is. A gyermek rongyos és éhezik. És már három-
éves. A zsibárusnő cselédje irgalombul ad neki fekete kenyeret; a zsibárusnő 
irgalombul fi zeti csekély tartásdíját, s a dajkanő kegyelembül tartja, mert 
anyja rég megfeledkezett róla. Bajtárs! A föld alatt is ennek a gyermeknek 
a sírását fogom hallani.

– Nem fog sírni, légy nyugodt!
– Ugyebár? Te fölkeresed őt? Pénzemet, mit tárcámban találsz, biztos 

helyre fogod tenni, hogy amíg felnő, s kenyeret tud keresni, meg ne haljon 
éhen.

57 olyan árus, aki házhoz megy, és ott árul
58 ócska, elavult, de még használható holmit áruló személy
59  a szülők kisgyermeküket rábízzák valakire, hogy nevelje helyettük, ezért rendszeresen 

fi zetnek a dajkának
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– Én fel fogom őt keresni, és gondom alá veszem.
– Megtalálod irataim között a felhatalmazást, hogy nevemet viselje. 

De azt ne tudja meg soha, hogy én ki voltam. Szegény katona voltam: Add 
őt valami becsületes mesterségre, Richárd!

– Légy nyugodt, Ottó bajtárs! Én fogadom neked, hogy úgy fogom őt 
tartani, mintha testvérem gyermeke volna.

Palvicz arcán az öröm rángó görcsei jelentek meg.
– Te megígéred. Meg is tartod. Akkor nekem nincs mit várnom ideáltal.

Richárd és Palvicz Ottó régóta halogatott párbaja végre megtörtént, 
és Richárd győzött. Palvicz halálos ágyához hívatja egykori ellenségét, 
hogy rábízza legfontosabb titkát és egy feladatot.

Végszó

Nagy idő múlt a nagy harc óta! – Húsz év. – Egy század ötöde: egy i� úkor.
Új sarjadék képezi az emberiség tavaszkorát, mely minden találkozásnál 

tudatja velünk, amit oly nehezen akarunk elhinni, hogy már megvénültünk.
A budai Várkertben buja zöldben nő a fű – s a zöld füvön, az arany verő-

fényen fehér báránykával játszik mosolygó arcú kisgyermek – s kék és fehér 
mezővirágokból koszorút fon a fehér bárányka nyakába…

…Jó az Isten! – Zöld füvet ád a harcáztatta földnek, fehér bárányt a zöld 
fűnek, ártatlan, szelíd angyalkát játszótársul a báránynak – feledés írját60

a mély sebnek – jobb idők reményét a szegény magyar nemzetnek.

A regény utolsó, néhány soros fejezete a Végszó. Mondanivalójában 
teljesen elkülönül a regénytől, nem része a történetnek. Ez a néhány sor 
az író személyes üzenete az olvasónak.

Húsz év elteltével tekint vissza a szabadságharcra. Bár azóta megtör-
tént a kiegyezés, a veszteségek még most is fájnak, a fájdalom enyhült, 
de el nem múlt. Mégis, ahogyan az egykori csatamezőt nézi, egy gyer-
meket lát, a jövő ígéretét, és vele a nemzet gyógyulásának reményét.

60 orvosságát
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A nag y palóc

Magamról:  „Istenem, de nehéz okos embernek lenni!”

Név: Mikszáth Kálmán

Álnevek: Scarron, Fáy László, Kákay, Kiscsolti Károly

Élt: 1847. január 16. – 1910. május 28.

Úttörő: ő írta ez első Jókai életrajzot, ez volt az első eset, 
hogy egy nagy író megírja egy másik nagy író 
élettörténetét

Meglepő: kétszer házasodott és mindkétszer Mauks Ilonát 
vette feleségül

Származás: kisnemesi családból

Tanulmányok: Rimaszombat, Selmecbánya, Pest

Beszélt nyelvek: magyar, latin, szlovák

Foglalkozás: író, újságíró

Munkahelyek: Szegedi Napló, Pesti Hírlap (újságíró), ország-
gyűlési képviselő

Stílus: realizmus, irónia

Családi állapot: házas, felesége Mauks Ilona, gyermekei János, 
Kálmán és Albert

Helyek, ahol élt: Szklabonya (szülőfalu), Rimaszombat, 
Selmecbánya, Pest, Balassagyarmat, Szeged

Mikszáth Kálmán
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Mikszáth Kálmán 1847. január 16-án született Szklabonyán (a mai 
Szlovákia területén), kisnemesi családban. A család palóc volt, de olyan 
sok tót (szlovák) élt körülöttük, hogy gyakran otthon sem magyarul, ha-
nem szlovákul beszéltek. Mikszáth palóc tájszólása egész életében meg-
maradt, kortársai úgy emlegették őt, mint a nagy palócot.

Palócok: északon élő magyar nép-
csoport, ma a Mátrától és a Bükktől 
északra élnek. Jellegzetes hangzású 
palóc tájnyelven beszélnek. Napja-
inkban a leghíresebb palóc telepü-
lés Hollókő, a világörökség része, 
ahol a hagyományőrző helyiek dí-
szes palóc népviseletbe öltözve vár-
ják az odalátogatókat.

Szülei kicsiny birtokukon gazdál-
kodtak, apja őt is gazdának szánta. 
A kisfiú taníttatása csak az édes-
anyának volt fontos, az ő nyomására 
került először Rimaszombatra gim-
náziumba, majd Selmecbányára.

Rossz tanuló volt, az is előfordult 
vele, hogy évet kellett ismételnie. 
A nyelvtanulás kifejezetten gyengén 
ment neki, ezért a külföldi szerzők 
műveit élete végéig magyar fordítás-
ban olvasta.

A gimnáziumban kezdett érdeklődni az irodalom iránt. Önképzőkörbe 
járt, és maga is írogatott. Leginkább a történetmesélést szerette, ezért 
az elbeszélő műfajokhoz vonzódott, a novellához és a regényhez.

A gimnázium elvégzése után Pestre ment jogot tanulni. A pezsgő 
pesti élet, az újságok, szalonok elbűvölték, titkos vágya volt, hogy pesti 
író legyen.

Palócok Hollókőn

Mikszáth gyermekkori otthona Szklabonyán
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Ennek ellenére kötelességtudóan hazatért, 
Balassagyarmaton gyakornokoskodott, es-
küdt lett Mauks Mátyás bírónál. Itt ismerte 
meg szerelmét, Mauks Ilonát, későbbi fele-
ségét. A bíró nem nézte jó szemmel Mikszáth 
közeledését, komolytalan embernek tartot-
ta, aki mellett lánya nyomorogni fog.

1873-ban vette feleségül Mauks Ilonát, elő-
ször Szklabonyán, a szülői házban laktak, 
majd Pestre költöztek. Mikszáth rengeteg 
újságnál próbálkozott írásaival, de stílusa 
annyira új, olyan más volt, hogy sehol nem 
volt sikere. Biztos megélhetés híján felesé-

gével nagy szegénységben, napról napra éltek. 1874-ben kiadta első 
önálló művét, az Elbeszélések című novelláskötetet, de a közönség 
figyelemre sem méltatta.

Az író nehéz döntést hozott: bár végtelenül szerették egymást fele-
ségével, nem akarta magával rántani az asszonyt a nyomorba, ezért 
1875-ben elváltak.

A válás után nehéz időszak következett. Aprócska albérletben húzta 
meg magát, jelentéktelen újságoknál dolgozott, amiből nem tudott 
megélni. Végül 1878-ban állást kapott a Szegedi Naplónál, így biztos 
jövedelme lett, helyzete rendeződött. Szegedre költözött, és miköz-
ben az újságnak dolgozott, szorgalmasan írta gyermekkori élményein 
alapuló novelláit.

1881-ben megjelent novelláskötete, A tót 
atyafiak, ami meghozta számára az írói si-
kert. Visszaköltözött Pestre, a Pesti Hírlap
munkatársa lett, közben már egy újabb no-
velláskötet, A jó palócok kéziratán dolgozott.

A Pesti Hírlapban leginkább karcolatai je-
lentek meg, a közönség nagyon szerette iro-
nikus stílusát, humorát. Cikkeit általában 
különböző álnevekkel írta alá, összesen 135 
különböző nevet használt. Kedvencei a poli-
tikai témák voltak, egy-egy nagyobb horde-
rejű ügyről oknyomozó cikkekben tudósított 

Mauks Ilona

A jó palócok, első kiadás
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– ilyenkor sokáig, akár napokig a helyszínen maradt, igyekezett minden 
érintettet megszólaltatni és hitelesen bemutatni az eseményeket.

A jó palócok megjelenése után az egyik legsikeresebb magyar író
lett, népszerűsége Jókaiéval vetekedett. Tagjai közé választotta a Petőfi 
Társaság és a Kisfaludy Társaság, majd később a Magyar Tudományos 
Akadémia is.

Megélhetése biztossá vált, ezért újra megkérte volt felesége kezét, 
és 1883-ban másodszor is nőül vette Mauks Ilonát. Nagy boldogságban 
éltek, három fiuk született. Mikszáth életének nagy tragédiája volt, hogy 
1890-ben legidősebb fiuk, János hatévesen meghalt. A csapást sosem 
tudta kiheverni, Jánoska alakját több novellájában is megörökítette.

Negyvenévesen országgyűlési képviselő lett, ettől kezdve rendsze-
resen jelentek meg parlamenti tudósításai karcolatok formájában. Nép-
szerűsége egyre nőtt, a korabeli újságok folyamatosan Mikszáth írásokat 
követeltek. A parlamenti lét, az ott megismert emberek újabb ihletfor-
rást jelentettek számára. Az elbeszélések mellett sorra születtek regé-
nyei, melyek mindegyike hihetetlenül népszerű lett.

1895-ben jelent meg leghíresebb, és egyben önmagának legkedve-
sebb regénye, a Szent Péter esernyője. A regényt a korabeli híradások 
szerint még Mikszáth életében tizennégy különböző nyelvre fordították 
le, olvasta például Theodore Roosevelt akkori amerikai elnök is. Számos 
feldolgozása született – készült belőle rádiójáték, film és színdarab.

Az 1904-es év pályája újabb fontos állomása: a Révai cég felkérte 
Jókai Mór életrajzának megírására, a hatalmas munkáért óriási tiszte-
letdíjat ajánlottak. Az életrajzot az egész ország kíváncsian várta, hatal-
mas sikert aratott.

Utolsó éveinek legnagyobb öröme volt, amikor 1905-ben birtokot vá-
sárolt szülőföldjén, Horpácson. Napjainkban itt található az egyetlen 
magyarországi Mikszáth múzeum, a Mikszáth Kálmán Emlékház.

1910-ben hatalmas ünnepségsorozat volt negyvenéves írói jubileuma, 
számtalan kitüntetést kapott. Szülőfaluját, Szklabonyát tiszteletére át-
nevezték Mikszáthfalvának. Az elismerések nagyon boldoggá tették, há-
lás szavakkal köszönte meg a közönség szeretetét.

Az ünnepségek után néhány nappal, 1910. május 28-án váratlanul 
meghalt, elvesztését az egész ország gyászolta.

Nevét számtalan közterület és több iskola viseli, emlékét a Mikszáth 
Társaság és a Mikszáth Kálmán újságírói díj őrzi.
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A néhai bárány (részlet)

Az napról kezdem, mikor a felhők 
elé harangoztak Bodokon1. Szegény 
Csuri Jóskának egész hólyagos lett 
a tenyere, míg elkergette a határból 
istennek fekete haragját, melyet a 
villámok keskeny pántlikával hiába 
igyekeztek beszegni pirosnak. […]

Hanem a harangszó, mely fön-
ségesen rezgett a viharban, egy kis 
eső híján, s az is inkább használt, 
mint ártott, elfordította a veszedel-
met. A kísértetiesen szaladó búzavetések és kukoricaszárak megállottak, 
lassankint kitisztult az ég s csak a megdagadt Bágy hömpölygő vize, mely 
szilajan, zúgva vágtatott a kertek alatt, mutatta, hogy odafönn Majornok, 
Csoltó környékén nagy jégeső volt, vagy talán felhőszakadás.

No, ha most ez egyszer ki nem csap az a patak s ki nem önti a bodokia-
kat, mint az ürgét, akkor mégis jó dolog keresztény katolikus falunak lenni 
– lutheránus vidéken.

Megnépesült a part s itt-ott megvillant egy-egy ásó vagy kapa. Az öreg 
Sós Pál még csáklyát is hozott. A gazdák barázdákban eresztették le a 
folyóba az esővizet. Csak aztán vissza ne térjen többedmagával! […]

Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, 
szakajtó, zsúp2 és ablaktábla. (Egész házakat mosott el a víz valahol!) 
Azután jött egy petrence3, utána pedig valami négyszögletes tuskót gurí-
tottak a habok…

A holdfény éppen oda vágódott. Nem tuskó biz az, de tulipános láda 
s nini, egész csuda, milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány.

Az ám, most, hogy ím a partnak hozza a szél, Tót-Pernye Jánoséktól 
egészen jól látszik, amint két hátulsó lábát alászedve, az első lábacskáival 
megkapaszkodik. Szép patyolatgyapjas4, két fekete folt van a hátgerincén, 
piros pántlika5 a nyakában. Nagyon szerethette valahol valaki!
1 régi falusi babona, hogy a harangzúgás elkergeti a vihart 
2 kicsépelt gabona után maradt szalma, összekötve tetőfedésre használták 
3 kicsi szénarakás
4 fehér színű
5 szalag
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Olyan türelmesen ül az ide-oda billegő jószágon, mintha jószántából 
hajókáznék, s ha mekken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehe-
tik is, ha a láda bolondjában utoléri a petrencét. Nincs valami messze… 
amott fordul ni a Périék pajtájánál! Nosza, szaladj hát utána, öreg láda!

Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg 
nem láthatták. Elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán Sós Pál uram 
fogta ki útközben a csáklyával… amint az majd kiviláglik reggel.

Hanem hát azt mondja őkigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta 
a jószágnak, ami úgy is van akkor, ha olyan módos, tekintélyes ember állít-
ja, ki már az idén is kevesellte a mezőbírói hivatalt, mert öregbíró lesz, ha 
élünk, esztendő ilyenkorra.

Ámbátor, ha már szóba jött az a bárány, mégis furcsa eset, hogy míg a 
felső végen mindenki tud róla, Sós Pálék kertjénél egyszerre nyoma vész, 
az alsóvégiek közül már nem látta senki.

Amennyi itt a rossz nyelv, még mindjárt másnap, ott a hálaadó misén 
is csak addig pihentek, míg az imádságos könyvek leveleit nyálazták, ahol 
pedig az Úr kímélő kegyelmét kellett volna inkább megköszönni, amiért 
nem sújtotta a falut… de amennyi itt a rossz nyelv, százan is kinyújtják 
lapátnak, hogy a mások becsületét hordják el rajta.

Nyomban nekiestek a gyanúsítással Sós Pálnak: csak ő húzhatta ki, senki 
más, a ládát! Hanem ’iszen, az Isten nem alszik, rossz tűz el nem alszik, 
nem marad ez annyiban. Kerül annak gazdája akárhonnan!

Súgtak, búgtak, hogy (ugyan ki szopja az ilyeneket az ujjából?) ennyi 
meg annyi tömérdek régi ezüsttallér volt a ládában.

Ami igaz, igaz, lehet az öregnek is tarka macskája, mert a „nagyitalú”6

Mócsik György, a gózoni szűcs olyasfélét mondott a minap ittjártában, 
hogy ebben a dologban, ha nem volna lakat az ő száján… Ki tudhatja hát? 
De az már egyszer mégis bolond beszéd, az ezüsttalérokról.

Nem volt abban a ládában egy veszett garas sem, hanem (ma már tudjuk) 
benne volt a szép majornoki Baló Ágnes kelengyéje7: három perkálszok-
nya, négy szélből az egyik, hat olajos kendő, nyakbavaló kettő, ezüst-csatos 
mellény, tíz patyolat ingváll s azonfelül a mente, meg egy rámás csizma, 
újdonatúj, még a patkó se volt ráverve. Szegény Baló Ágnes, benne volt 
abban a ládában mindene!

Hogy az ár elmosta a csőszházat, elmosta a házasságot is. Gúnya nélkül 
nem léphet az oltárhoz szégyenszemre. Már mindene megvolt, pedig beh 
6 szeret iszogatni
7 a férjhez menéshez szükséges holmik, amiket a lány magával visz a házasságba

229

NT_98797_magyar_7.indd   229 2021. 04. 08.   9:10



230

keservesen, mint cseléd, szerezte, minden 
ruhadarabot egyenkint. Szüretre lett volna 
meg a dolog, legalább úgy mondta az utolsó 
szombaton maga a vőlegény, – de most már 
vagy lesz valamikor, vagy sem.

Bezzeg a búbánat venné fel a Baló Mihály 
házát, ha a ház megvolna, s ha nem éppen 
amiatt venné fel, mert a víz felvette. Ágnes majd kisírja két ragyogó sze-
mét, pedig legalább ő vigasztalná azt a szegény Borcsa gyereket, kinek a 
báránya veszett el gonoszul, a tarka Cukri bárányka, akivel együtt játszott, 
együtt hált… Jó, hogy a cudar Bágy elöntötte a rétet is… Úgy sincs már, aki 
selyem füvét megegye, mert a kedves, édes Cukri bárány oda lett…

Milyen szépen rázogatta farkát még az utolsó nap, ugrándozott ott künn 
a verőfényben, Borcsa picike tenyerét hogy megnyalogatta, jámbor szemei-
vel nyájasan bámulta, mintha érezné, hogy utoljára látja.

De hátha megkerül, hátha visszahozzák?
Jött is hetek múlva valami nesze az úszó ládának, amelyiken egy bárány 

ült, makacsul, mintha őrizné. Látták Csoltón, sőt még Bodokon is, körül-
belül éjfélre vitte odáig a haragos folyó.

No ez, ha úgy igaz, nem lehetett más, mint a Baló-lányok kincse!
El is indult Baló Mihály azonnal. Majd kikeríti ő a lányai igaz jószágát, 

ha térdig kopik is a lába.
S így esett meg az a csúfság Bodokon, hogy a legmódosabb ember házát 

kikutatták. Istenem, de csak nagy úr is a törvény! Maga volt ott a bíró, meg 
a tizedes, mert Baló Mihály a pletyka után indulva, a hatalomhoz fordult.

De nem volt foganatja: semmit sem találtak a Sós-portán. Bosszúsan 
indult haza Baló, lányai egész a határig eleibe jöttek, ha vásárba lett vón, 
se várhatnák jobban.

– Megvan-e a bárány? – kérdé Ágnes fojtott hangon. Jaj, dehogy is mer-
né a ládát kérdezni előbb! Még tán el is ájulna, hogy hirtelen azt hallaná, 
hogy megvan.

– Se a bárány, se a láda. Pedig mindent kikutatott a bíró annál az ember-
nél, akire gyanakszom.

Apróra elbeszélte, amit tudott. Ágnes a szép fejét rosszallóan csóválta.
– Kend, az erős, a hatalommal ment ellene, most én megyek, a gyenge 

– szólt dacosan – és a furfang lesz a fegyverem.
Csak a gyermek nem szólt. Pedig még ő is ott volt: a leggyengébb.
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Egy hétig járt oda Ágnes, kutatott, fürkészett, fűt-fát kikérdezett, 
Gózonban is megfordult, hol egy leánya van férjnél Sós Pálnak, hátha ott 
lesz a ruha? De nem ment semmire, sőt még tetejébe meg is betegedett, 
kocsin kellett érte menni Bodokra.

Hát lám, hiába volt az Ágnes útja is. Nem segített sem a hatalom, sem 
a furfang. A gonoszok ereje nagyobb ezeknél.

Hanem ha tán elindult volna az igazság, nem álruhában, nem kerülő 
úton, nem pallossal8, hanem csak puszta kézzel?…

Le kellett most már mondani a reményről is. Kár volt akár egy szalma-
szálat is keresztültenni ebben a dologban; mert csak rosszabbra fordul.

Nemcsak a hozománya van oda a szegény Ágnesnek, hanem most már 
az egészsége is.

Ahogy érte mentek, vánkost és dunyhát téve a kocsiülésbe, Boriskát is 
magával vitte az öreg, hadd lásson egy kis világot ő is. Nyolc éves innen-
onnan s még nem volt ki soha a faluból, nagyon anyás… vagy mit is beszélek, 
hiszen régen nincsen már anyja szegénynek!

Nagyobb volt az ijedelem, mint a betegség, amint, nehogy a kocsi meg-
rázza, gyalog mentek mind a hárman a kövezett nagy utcán keresztül, hogy 
a haranglábnál majd felülnek. Ágnes olyan könnyedén lépdelt, hogy akár 
hazáig kibírná. Bizonyisten, kár volt a kocsiért!

Hát amint a Csorba Gergelyéktől befordulnak, a Kocsipálék csűre mögül 
egyszer csak szembe jön az egész elöljáróság meg a főemberek, köztük Sós Pál 
uram is, ünnepiesen felöltözve, újdonatúj ködmönben9, mely panyókára fogva10

lógott a válláról. Igaz biz’ a – az új templomot szentelték itt föl a mai napon.
– Nézd, Boriskám, nézd meg jól azt a hosszú hajú, magas embert – súgja 

kis húgának Ágnes –, az vitte el a Cukrit.
Éppen a községházához értek őkegyelmeik, s minthogy Sánta-Radó 

Ferenc uram azt találta megjegyezni a födélre, hogy új zsúp kellene rá, 
megállottak a falu hatalmasai s műértőleg nézegették az ócska eszterhajat11. 
Már csak különös az, hogy minden kopik a világon, még a községháza is!

Borcsa félénken nézte meg azt az embert, nagy kék szemei tele lettek könnyel.
– Ne rángass hát! – förmedt rá Ágnes s eleresztette a kezét.
– Nem én… csak megrezzentem… Mintha a Cukrit láttam volna felém 

szaladni a levegőben.

  8 széles pengéjű hosszú kard, a középkorban a hóhérok fegyvere volt
  9 meleg felsőkabát, amit a juh gyapjas bőréből készítettek
10 nem bújt bele a kabátba, csak megkötötte a nyaknál lévő zsinórokat, ezek tartják meg
11 a háztető kinyúló alsó része
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Eközben ők is odaértek a faluházához. Baló Mihály uram dicsértesséket 
mondott és tovább ment, Ágnes nemkülönben. De nini, az a bolond gyerek, 
a bizony odamegy egész közel s még meg is szólítja azt a hatalmas embert. 
Ejnye no, mire való az!

– Bácsi! – szólt csengő, szelíd hangon. – Adja vissza a bárányomat!
A tanácsbeliek összenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú lányka?
– Adja vissza a bárányomat! – ismétlé s a vékony gyermeki hang úgy 

süvített a levegőben, mint egy parittyakő.
Sós Pál odanézett fanyarul, azután megigazította hátul palócosan fésűre 

fogott12 deres haját s nyájasan kérdé:
– Miféle bárányodat, fi acskám?
– Az én Cukri bárányomat, a két fekete folttal a hátán, piros pántlikával 

a nyakában. De hiszen tudja maga nagyon jól…
– Nem láttam én a te bárányodat soha – szólt szemlátomást kedvetlenedve.

– Takarodj innen, azt mondom…
Aztán odafordult a tanácsbeliekhez:
– Biz ez már régi fedél, bíró uram, becsurog biz ezen…
– Be ám – de a kelmed fedelén is nagyon becsurog, úgy nézem. Aligha-

nem lyukas az valahol, Sós Pál uram.
Fülig vörösödött őkigyelme a bíró gúnyos vádjára.
– Esküszöm, bíró uram, ebben a báránydologban…
A gyermek bámészan nézte a jelenetet, amint ingerülten hátrább taszítá 

ködmönét s kezét elővonván alóla, felemelte két húsos ujját az égre.
– Esküszöm kendtek előtt, itt a szabad ég alatt, az egy élő Istenre…
A gallér-zsinór megereszkedvén a rántásban, magától oldózott s a nehéz 

új ködmön kezdett lassan-lassan lefelé csúszni, mígnem a csípőktől egy-
szerre lecsapódott a földre.

Boriska sikoltva egy szökéssel termett a leesett ruhadarabnál.
Mindenki ránézett. Még a vén Sós Pál szájában is ott akadt a következő 

esküszó. Jó is, hogy ott akadt.
– Cukri, kis báránykám! – kiáltott fel a leányka fájdalmasan.
Lehajolt. Fejecskéjét odaszorította, ahol a bélésen két barna folt látszott.
Ügyes szűcsmunka és szép tisztára mosott báránybőrből volt az egész 

bélés, hanem az ismerős közepe mégis a legkülönb.
A kis Baló Borcsa könnyhullatásával még tisztábbra mosta.

12 hosszú, hátul összefogott haj
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A néhai bárány A jó palócok című novelláskötetben jelent meg, műfaja 
novella (a novella műfajáról nemrég tanultunk).

Az író egyes szám első személyben meséli el a történetet, ezzel sokkal 
személyesebbé téve az olvasó számára.

A műben keverednek a romantika és a realizmus elemei. Roman tikus 
például a történet elején a falusi babona, hogy a harangzúgás elkergeti 
a vihart, vagy a balladai homály, ahogyan az események egy részét 
magának az olvasónak kell kitalálnia. A falu és a szereplők ábrázolása 
viszont pontos, életszerű, ami inkább a realizmusra jellemző.

A történet főszereplői a Baló család és Sós Pál. A megáradt Bágy 
elviszi Balóék házát, benne mindenükkel. Gyanítják ugyan, hogy Ágnes 
kelengyéje és Borcsa Cukri báránya Sós uramhoz került, de bizonyíta-
ni nem tudják. Ráadásul Balóék szegény emberek, míg Sós Pál módos 
gazda, a hatalmat képviseli a faluban.

A novella csattanója, hogy Sós Pál bűnösségét Borcsa, az ártatlan 
kislány bizonyítja.

233
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Lapaj, a híres dudás (részlet)

Komor őszi éj van. A csípős szél hideg 
esőcsöppeket vagdos a Lapaj arcához, 
de azért nem siet a kunyhója felé, ha-
nem gondosan kémleli a tájat. […]

Hallgat, fi gyel. Semmi nesz. […] De 
mégis valami olyast hall messze, ami 
hasonlít az emberi léptekhez, melyek 
besüppednek a locs-pocs ban, oly han-
got adva nagyban, mint a lúgzó kád 
potyogó csöppjei.

A léptek elé siet. Nagy gyakorlata 
van az iránykiismerésben: a kunyhó tá-
járól jő valaki a folyóvíz felé. Istók ta-
nácsosnak látja megállni egy mogyoró-
fa-bokor mögött, nehogy saját lépteivel 
futamodásra serkentse a veszedelem elé 
siető tolvajt, amint hogy nem is lehet más ebben a cudar időben, mikor 
künn lenni csak az eb nem átall, meg a csősz.

Sugár13 női alak suhan el a bokor mellett; szemei még az éjben is villog-
nak, mint két szentjánosbogár, karcsú termetére ázott fehér lepedő simul, 
két lecsüggő vége fodrozva libeg-lobog a szélben. Hol megáll habozva, 
majd futva indul meg; a szél nagyot kacag a háta mögött.

A szél nagyot kacag s Lapaj a nagyujját hevenyészett sípnak a szájába 
dugva, olyat sivít utána, az öreg Fátra14 azt hiheti hirtelenében, hogy ott a 
gőzmozdony szaladgál.

– Hohó! Állj meg! Ki vagy? Mit viszesz?
A nő visszafordul, messziről úgy látszik, mintha roskadoznék, a fehér 

lepedő csücske a földig ér, de újra fölmagasodik és reszkető, lágy hang jő 
meg feleletnek:

– Magamat viszem csak. Magamat, magamat.
És aztán mohón hozzáteszi:
– Ha nem hiszi, nézze meg a kötényemet, lepedőmet. Nem loptam én 

semmit, utamat ne állja.

13 sudár termetű
14 a Kárpátok hegyvonulat egyik része
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Lapaj közel ment hozzá s fürkészőleg néz ki kalapja széles karimája alól, 
de semmi gyanús jel, amiben megfogózhatnék a hivatalos eljárás, mely a 
megmotozást rendeli.

– Ne állja utamat – ismételi a nő keserűen, lepedőjét kiterítve és meg-
rázva –, messze út az, hosszú út az.

Hát hiszen Istók nem bánja, akármilyen hosszú is. Szó nélkül fordul meg 
s visszafelé baktat.

A nő tétovázó léptekkel áll eléje s görcsösen kapaszkodik a halina lelógó 
ujjába.

– Álljon meg egy szóra, csak egy rövid szóra, édes Lapaj bátyó. Ismer-e 
kend engem? Tudja-e, ki vagyok?

A csősz fejét rázza feleletül, hogy nem ismeri. De hát minek is ismerné, 
ha semmit sem lopott?

– Nézzen meg hát engem – rebegi fojtott hangon, egész testében remeg-
ve, vacogó fogakkal, melyek olyan fehérek, mint az alabástrom15. – Oh, 
nézzen meg engem, hajamat, szememet, halovány arcomat s mondja el 
majd neki, őneki szegénynek, hogy én milyen voltam…

Az öreg Istóknak sohasem volt ilyen esete: sötét éjszakában deli, sugár 
leány hozzásimul, félig vállára roskadva és azt mondja neki:

– Oh, nézzen meg engem!
Ez már olyan dolog, amire nem lehet határozatot hozni anélkül, hogy az 

ember rá ne gyújtson.
És az sem csoda, hogy Lapaj megzavarodott kissé. Ilyen szép fehér-

cselédet16 még soha nem látott. Hollófekete varkocsa17 fölbontva omlik 
le a fehér lepedőre s halvány arcára fájdalom van festve; fekete szemében 
a kétségbeesés, remegő ajkán egy láthatatlanul ott lebegő imádság. Ruhája, 
a zöld szoknya, fehér kötény veres rojtokkal, a tót nép ezredéves, soha nem 
változó divatja, ázottan tapadt a kecses idomokhoz.

Lapaj azonban nem bírt fogékonysággal az ilyesmi iránt.
– Hát aztán? – kérdé mogorván, ismét szikrafogdosásra tévén készü-

leteket. – Mit nézzek rajtad? Menj Isten hírével és semmihez ne nyúlj 
útközben! Meg ne dézsmáld a fi atal uraság barackfáját a »Tövises«-ben, 
mert meg van olvasva!

– A fi atal uraságét? – kacag föl a leány fájdalmasan, görcsösen. – Verje 
meg őt az Isten, amikor ébren van és amikor alszik!

15 a fehér márványhoz hasonló, könnyen formálható kőfajta
16 asszony
17 hajfonat
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– Ne kísértsd az Istent, leány! – mond Lapaj. – Annyit mondhatok ne-
ked, hogy az is az urakkal tart. Az is csak olyan csősz, mint én, csak hogy 
nagyobb területre kell vigyáznia. Meg is teszi emberül. Hagyd békesség-
ben! Eredj utadra.

– Megyek már, megyek már. A jó Isten áldja!
Roskadozva tett néhány lépést.
– De mondja meg neki, hogy én milyen voltam.
Lapaj önkénytelen dörmögé érdes medvehangján:
– Ki az ördögnek mondjam meg?
A nő meghallotta. Megállt egy percig. Felelni akart, de hirtelen mást 

gondolva, sebes futásnak eredt, föl a dombnak, mely alatt a víz foly, s onnan 
kiáltott le szívszaggató, éles hangon, melyet nyögve adtak odább egymás-
nak a bércek:

– Bocsássa meg, amit tettem! Amit kendnek tettem…
A csősz megnyomkodta a tüzet pipájában és azt gondolá magában: »Hát 

mégis lopott az istentelen? Pedig milyen jó ábrázata van! És még nem 
átallja rám kiáltani, hogy meglopott. No, megállj! Kerülj csak még egyszer 
a szemem elé!« […]

No hiszen, kerüljön csak még egyszer a szemem elé.
Hanem hát bizony az sohasem történik meg.
Egy velőt hasító sikoltást csap füléhez a szél: a haragos folyó nagy locs-

csanást hallat utána, összecsapó habok tompán, vadul hörgik, hogy egy 
szomorú történet lett most eltemetve.

Lapaj lábai dermedten gyökereznek a földbe. Tudja, mi történt: a leány 
beugrott a vízbe. Kiveszi szájából a pipáját, lekapja a széles kalapot a fejéről, 
odahelyezi azt a lucskos földre s rátérdelvén, a folyó felé fordulva, elmondja 
a miatyánkot csendesen, vigyázva, hogy meg ne akadjon benne.

A szél is megfordul most s panaszos nyögéssel viszi az ima szavait a hul-
lámkoporsó felé. Egyszerű halotti szertartás, de Lapajtól elég ennyi is. Leg-
alább ne menjen pogánymódra a másvilágra a szegény leány, kit az imént 
még lopással gyanúsított. […] 

Még némi megelégedést is érzett szívében, amiért a leány ártatlansága ily 
hamar kiderült. A csúfolódás is, mely annyira bántotta, most már elveszté 
élét, megszűnt sértő lenni, bár még egyre megmaradt rejtélyesnek.
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Istók azon vette magát észre, hogy gondolkozik s hogy visszaidézi a lány 
szavait. Mondta, hogy hosszú útra megy (Igaz a!), megátkozta a fi atal ura-
ságot (már hiszen ezt sem valami nehéz megfejteni), de hogy mit kelljen 
megbocsátania s kinek mondani el, minő volt, melyen szeme, szája volt, azt 
nem bírta megmagyarázni.

Ami azt illeti, nem is sokat törte rajta fejét. Nem volt barátja a rébusz-
találgatásnak18. […]

Nos, a szép leányt is elvitte a folyóvíz. Azon ugyan nem lehet változtatni 
többé: hiába kérné vissza tőle akárki…

Bőrig átázva ért kunyhójához s még egyszer végignézve tág birodalmán, 
a határon, igazi megelégedettséggel vonult kunyhójába »szárazt váltani«, 
ami nála abból állott, hogy a nagy kalapról és a halináról19 lerázta a csurgó 
folyadékot s az utóbbi öltönyt megfordítva vette magára.

Mivel odakint is sötétség uralkodék, nagyon világos dolog, hogy a kuny-
hóban még sötétebb volt. A dudát tehát találomra egy szögletbe dobta 
s hozzálátott az elébb vázolt átöltözéshez. […]

E nevezetes öltönyt hámozta le tehát Lapaj legelőbb testéről és hatalma-
san megrázta, úgy hogy a rajta levő mocsok szétfreccsent minden irányban, 
ami nem lett volna magában olyan nagy baj, ha senki sem veszi zokon.

Az alább előadandó körülmények következtében azonban Lapaj e műve-
lete igen sérelmesen ütött ki s e sérelem a kunyhó hátsó részéből nyilatko-
zott hatalmasan felhangzó – gyermeksírásban.

Lapaj ijedten ejté ki kezéből a halinát és szájából a pipáját. Az elébbinek 
nem lett természetesen semmi baja, hanem az utóbbi fényesen megpecsé-
telé fönnebbi elméletét a mulandóságról.

De mi volt ez a szerencsétlenség jelenlegi ijedelme – s meglepetéséhez 
képest?

Eleinte el akart futni, mint az eszeveszett, de fölemelvén a halinát s meg-
tapogatván benne az aszalt gyíkot, visszanyeré bátorságát s derékszíjából 
egy faggyúgyertya-darabot kotorászott elő, melyet csak nehezen sikerült 
meggyújtani, mert keze reszketett.

Midőn végre mégis világosság lőn, a hórihorgas, erős Lapaj egy gyermek 
gyávaságával indítá el tekintetét a végzetes hely felé, honnan a sírás meg-
szűntével lassú, szabályos szuszogás hallatszék.

Egy pólyába takart gyermek feküdt a kunyhó hátában fölhalmozott füvön.

18 rejtvényfejtés
19 durva gyapjúból készített, erős szálú fehér színű szövet
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A piciny lény széles, duzzadt orcácskái mozogtak, parányi szája össze-
csucsorítva csamcsogott s szabadon hagyott kezecskéi céltalanul mozogtak 
ide-oda a vöröscsíkos párnán, melybe erősen be volt kötözve. Nagy sze-
me némi kíváncsisággal tapadt 
Lapajra, míg könnyei vagy talán 
a halina rá freccsent esőcsöpp-
jei üdén fénylettek piros képén, 
mint a harmat a virágon.

Lapaj még sohasem látott 
ilyet.

– Hm! – dünnyögé és fejét 
csó válta. – Ezer mennydörgős 
men nykő! – mondá aztán fönn-
han gon és még jobban csóválta 
a fejét.

Tán még mai napig is csóválná, ha kis vendége újra sírva nem fakad.
– Nos, hadd ordítson a poronty, van elég oka rá. Anyja ott úszik a hullá-

mok között, ő maga pedig szintén nem fekszik aranyos bölcsőben.
Ezt gondolá hősünk s visszaesve szokott egykedvűségébe, ledőlt a kunyhó 

előrészébe kissé pihenni; de bizony ő unta meg hamarabb hallgatni, mint a 
csecsemő sírni, minélfogva nem tehetett egyebet, mint hogy karjára vette, el-
kezdte lógázni20 jobbra-balra s dúdolt neki valamit, hogy elaltassa. A szél ka-
cagva süvített be a hasadékon: Hahaha! A mogorva Lapaj gyermeket ringat.

A kis gonosz azonban oda sem hederített a ringatásnak, még jobban sírt. 
Lapajnak majdnem fogyófélben volt már a türelme, midőn eszébe jutott, 
hogy a duda hangja betömné a száját. Fújta hát neki a szebbnél-szebb nótá-
kat, olyan kedvvel, odaadással, mintha kilenc falu hallgatná.

A parányi teremtés csakugyan elnémult rövid időre s ujjacskáival játszo-
gatva kaparászott a Lapaj arcán, miből az észrevette, hogy a csecsemő kezei 
jéghidegek, minélfogva nagy tenyerébe vette azokat s leheletével melengeté.

– Átkozott poronty! Nem szeretném, ha itt fagyna meg a nyakamon!
Eközben virradni kezdett s a gyermeket többé nem szórakoztatta a duda: 

sírása olyan volt, mint az őszi eső, nem lehetett kivárni a végét.
– Az ördög vigyen el engem, ha bírok evvel a kis lánykával. No, no, no… 

ne sírj, édes morzsácskám!
A mogorva Lapaj megtanult hízelegni.

20 ügyetlenül ringatta
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– Ne, te, ne. Csom, csom! Látod-e a napocskát, amint kel? Látod, az jó, nem 
sír. Te se sírj hát! Csingilingi csin! Szeret téged a Lapaj bátyó, ha nem sírsz.

De a hízelgő szónak sem lett foganatja s Lapajjal az a csuda történt, 
hogy komolyan elkezdte törni a fejét: mi baja lehet a gyermeknek, s azt 
– becsületére váljék a tudományának – ki is találta. Éhes az istenadta. Sőt 
annyira belejött a leleményességbe, hogy amint a távolban kecskéket hajtó 
fi út pillantott meg a »csapáson«, egy talpraesett gondolata támadt s letevén 
a gyermeket karjairól, utána futott, kevés vártatva utólérte s magával hozta 
kecskéivel együtt a kunyhóhoz.

– Hallod-e, Matykó – mondá a fi únak –, itt hagyod a jószágot és sietsz a 
faluba vissza, s elmondod a bírónak, hogy a vén Lapaj tisztelteti és azt izeni: 
a határban semmi baj, nem lopott el senki semmit, de bezzeg belopott vala-
ki egy csecsemőt a kunyhójába. Minthogy a gyerek eleven s agyonütni nem 
lehet, rendeljen őkelme valami vénasszonyt anyjául, aki azt tőle mai napon 
átvegye. Siess! Öreg ozsonnáig megfordulj!

A pásztorfi ú készségesen iramodott útnak, megtisztelve érezvén magát, 
hogy a falu dolgában járhat. Istók megfejte a kecskéket s a tejet a kis lelenc-
cel szürcsöltette föl, ami bizony sok galibával járó foglalatosság; de neki 
most mindez hatalmas mulatságnak tetszett, sőt midőn a jóllakott gyerme-
ket kihozta a melegítő napfényre s az ott elkezdett mosolyogni, a vad csősz 
úgy érezte, hogy őt nem a nap, hanem belülről melegíti most valami.

– De furcsa, bolondos kis jószág ez!
És aztán egyszer, mikor a furcsa kis jószág úgy tett karjaival, mint a ma-

dárka a szárnyakkal: kiterjeszté, hogy velök a Lapaj nyakába repüljön, meg 
nem állhatta, hogy oda ne vegye s meg ne csókolja piros kis orcáját, amitől 
az még egyszer pirosabb lesz, mert a tövises álla megszurkálta. És lám, még 
csak nem is sír miatta.

Lapaj nem adja a világért, hogy nem sír.
– Így, így, kis mókuskám! Így szeret téged a Lapaj, ha nem sírsz. Hajsó! 

hajsó! Ugye te is szereted a Lapajt?
A csecsemő nagy, okos szemét ráveti, mintha értené a kérdést és aztán 

egy édeset hunyorít velök. […]
Ozsonna21 táján híven megérkeztek, akiket már nem is várt: a kecskéért 

a fi ú, a gyermekért felsőbb rendeletre egy öregasszony. […]
A töpörödött anyóka, a falu bábája, már messziről elkezdett kiabálni:

21 uzsonna
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– Hej, Lapaj fi am! Hahó, Lapaj fi am! […] Hát hol van a prücsök? Hadd 
vigyem el a nyakadról, édes fi am; remélem, csak megemberelsz hálából 
egy-két káposztafővel; hoztam nekik tarisznyát is.

– A gyermek alszik – mondá Lapaj, egy galagonyabokor felé mutatva –, 
nem lehet fölkelteni.

– Micsoda? Nem lehet fölkelteni? – sipított az anyóka, egyetlen kiülő 
agyarát Istókra vicsorítva. – Tán bizony én várjam, míg fölébred? Ejha, 
fi am, de nagyra vagy vele! Princ-e vagy princesz?22

– Leány, Agnisa néném, leány. Félre innen! Nem engedem fölkelteni. 
Csak az imént aludt el, szegényke!

És a vad ember ellökte az asszonyt s gyöngéd tekintetet vetvén az alvóra, 
mellé ült s csendes pipaszó mellett hallgatta annak szabályos szuszogását.

– Mi lelt téged, Lapaj fi am? Megbolondultál! […] A vén Agnisa nem 
olyan ostoba, hogy itt vesztegesse az időt. Aztán a falu messze van; éjfél 
lesz, mire Hlinára beérek. Vagy talán be sem érek ma.

– Legalább nem ma lesz akkor a világ vége – mondá nevetve Lapaj, tá-
maszkodva az ezredéves közmondásra, mely a világ végét arra a napra teszi, 
midőn az országban örökösen elszéledt hlinai tótok mind együtt lesznek a 
falujokban. Ez elmélet szerint csakugyan örökkévaló a világ.

– Ne tréfálj az öregekkel, Lapaj, mert megbánod. Ne űzz hát belőlem 
csúfot, ne tartóztass föl, add ide a porontyot, mert ha engem dühbe hozol, 
kikaparom a szemedet.

S könnyen meg is tette volna, amit ígért, ha a gyermek véletlenül tárgy-
talanná nem teszi a vitát azzal, hogy fölébredt.

Lapaj fölvette a bokor árnyékából és odanyújtotta a vénasszonynak. 
Szinte szomorú volt az arca, mikor ezt tette, keblében sajátságos érzelmek 
zajlottak, lelkére valami lehangoló, fárasztó köd nehezedék.

A kisded nyugtalanul mozgott új helyén. Ijedten nézett föl az őt átfogó 
aszott karok birtokosára s annak arcától nyomban ríva fakadt. Kezét kiter-
jeszté Lapaj felé. Hozzá kérezkedett.

Az ellent nem állhatott, hogy még egyszer karjára ne vegye. A boldogtalan 
kis teremtés megszűnt sírni s szorosan odasimult a vad ember kebléhez. Tán 
tudta, érezte, hogy onnan mélyen rejtett melegség sugárzik ki. Kezével átka-
rolta nyakát oly erősen, hogy az szinte érezte a szorítást. És mikor az asszony 
erőszakosan akarta lefejteni, egy sikítással fonódott össze még szorosabbra.

22 herceg, vagy hercegnő
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Lapaj meg volt indulva és nem bírt szólni semmit, csak a kezével inte-
getett Agnisának, hogy ne nyúljon a gyermekhez. Homlokán kidagadtak 
az erek, szíve hangosan dobogott s szemében egy könnycsepp jelent meg –, 
egy könnycsepp.

Mialatt átölelve tartá könnyű terhét, szeme merően szegződött a földre, 
a néma fekete rögre, mintha attól akarna tanácsot kérni, ki az eldobott 
búzaszemre ráborul, fölneveli.

És az bizonyosan meg is mondta neki, amit kérdezni látszott tőle.
Nyugodtan lépett Agnisához s kezét annak vállára helyezvén, a meg-

indulástól lágy, de határozott hangon mondá:
– Mást gondoltam, anyó. Visszamehet kend.
– Hogy érted azt, Lapaj fi am?
– Úgy, hogy a gyermeket nem adom. Nekem adta az Isten; legyen az 

enyém!
S azzal elfordult az ámuló asszonytól és csendes, nyugodt léptekkel bal-

lagott be kunyhójába.
Az elhatározó szó ki volt mondva. Apa lett. Apai gondok komoly felhője 

ült ki homlokára. Édes gondok, nehéz gondok! Édesek a gazdagoknak, 
nehezek a szegényeknek.

Addig csak hagyján, míg az éj be nem állt, míg a gyermek éhes nem 
lett és nem fázott, hanem aztán?… Lapaj kétségbe volt esve. Hiába kínálta 
az általa használt ételneművel, hiába takargatta be a halinával; az nem kel-
lett neki, ez nem melegítette eléggé. Egy kecskét és néhány párnát kell 
szereznie minden áron, ha a föld alól kaparja is ki.

Hanem könnyű azt elgondolni, amit kikaparni igen nehéz. Egy kecske 
és párnák! A gyermeknek mindig lenne friss teje és meleg ágya.

Éjfél után majdnem folytonossá vált a nyöszörgés s Lapajból kínos elha-
tározást facsart ki.

Fölkapta a kis leányt a karjaiba, a dudát vállára s először életében őrizet-
lenül hagyván a határt, majdnem oly sebes és oly nagy léptekkel indult meg 
a falu felé, mint a tót mesék siető óriásai, kik az egyik hegyről a másikra 
hágtak.

Hajnalban már ott kopogott az Éliás zsidó ablakán, ki ijedten riadt föl 
a dörömbölésre.

– Kicsoda kend, odakünn? Minden jó lélek alszik ilyenkor. Mit akar kend?
– Nyiss ajtót, Éliás, én vagyok, a Lapaj.

241
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– Nyitom már – hangzott belülről –, dehogynem nyitom. Ejnye no, mi 
járatban van kend ilyen korán reggel? Nini, hát ez a gyermek? Ilyen növény 
is terem már a lazokban?

– Az ám! De most ne kérdezősködjél, hanem gyújts tüzet a kályhában és 
adj tejet: szaporán járjon a lábad!

Csakhamar vidám tűz pattogott s a gyermek jóízűen szürcsölte a tejet.
– Éliás! – mondá Lapaj komoran, ujjával nagyot bökve az asztalon fekvő 

dudán – eladom.
– Mit ad el kend?
Lapaj a világért sem bírta volna kiejteni a száján azt a fájdalmas szót 

most, csak reszkető kezével mutatott ismét a dudára:
– Ezt itt! – szólt tompa, fojtott hangon.
– Micsoda? A dudát adja el kend? Most, mikor a kutyának sem kell 

már? Akkor kellett volna verni a vasat, mikor tüzes volt, mikor vevő volt; 
most már ütheti bottal a nyomát. Öt garas nem sok, de az is kidobott pénz 
volna a kend dudájáért.

Istók arcán iszonyú levertség tükröződött e szavakra, szomorú pillantást 
vetett a kicsikére, fejét lekonyítá és mélyen sóhajtott.

– Pedig – hebegé szaggatottan, kalapját mélyen szemébe nyomva – azt 
hittem, Éliás, azt gondoltam, hogy megveszed. Nincs semmi egyebem, 
nagyon olcsón odaadnám.

– Nos! Ugyan mit kérne kend érte?
– Két párnát, egy derékaljat és – tette hozzá nagyfélénken, mintha már 

maga is sokallná – egy eleven anyakecskét.
Éliás az emberbaráti jóakarat gúnyájába (rosszul állt neki) öltöztette 

ravasz, rőt arcát.
– Tudja mit, kend? Mondok valamit kendnek. Mivel szeretem és tiszte-

lem kendet, s mivel ilyen korán reggel még a zsidó esze nem tiszta s mivel 
tegnap nagyon összevesztem a feleségemmel, úgyhogy most dacból erőnek 
erejével tönkre akarok jutni, adja ide kend a tenyerét, kész az alku.

A kívánt dolgok csakhamar elő voltak teremtve. Istók könnyezett, mikor 
a dudától el kellett válnia örökre. Az ajtóból még egyszer visszatért, még 
egyszer elfújta a legkedvesebb nótáját utoljára.

Olyan szépen hangzott, mint soha még a gyermek arcára vidám, játszi mo-
solyt ültetett. […] Oly szép, ragyogó, oly üde volt ez a mosoly, hogy Lapaj láttára 
egyszerre elfelejtett nótát, dudát, mindent, fölkapta a gyermeket az egyik 
karjára, a párnákat a hóna alá, s vidáman ügetett velök a »lazok«-ba.
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Szép őszi reggel volt. A gyermek az egész úton gagyogott a karján vala-
mit, a kecske, mely előttük ment, mintha felelgetne rá, egyet-egyet mekegett 
közbe, míg ő maga olyan szívesen hallgatta mind a kettőt, mintha értené.

A Lapaj, a híres dudás A tót atyafiak című novelláskötetben jelent meg, 
műfaja novella.

Főhőse Lapaj Istók, a mogorva, emberkerülő vén csősz, aki magá-
nyosan él a határban. Lapajnak egyetlen kincse van, a dudája, amin 
gyönyörűen tud játszani, és amitől soha nem válna meg. 

A véletlen úgy hozza, hogy egy szépséges lány Lapaj kunyhójától nem 
messze a folyóba öli magát, újszülött csecsemőjét pedig Lapaj kuny-
hójában hagyja.

A történet utalásaiból lehet tudni, hogy a kisbaba apja a fiatal uraság, 
aki azonban az apaságot nem akarta vállalni, a kétségbeesett lány pedig 
szégyenében véget vetett az életének.

A kisbaba érkezésével kezdetét veszi Lapaj fejlődéstörténete. Az em-
berkerülő remete ragaszkodni kezd a gyermekhez, a novella csúcspont-
ján pedig eladja féltett kincsét, a dudát, hogy gondoskodhasson a cse-
csemőről.
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Összefoglalás – Mire emlékszel?

Jókai Mór

Jellemzői
• romantika
• regények

A kőszívű ember fi ai – történelmi regény, 
vagy családregény?
• a szabadságharc eposza
• a Baradlay család története
• az önfeláldozás regénye

Szereplők:
• Baradlayné
• Baradlay Ödön – Aranka
• Baradlay Richárd – Edit
• Baradlay Jenő
• Rideghváry
• Plankenhorstné
• Alfonsine

A nagyenyedi két fűzfa 
– novella
• Rákóczi-szabadságharc
• kurucok – labancok 
• romantikus és népmesei

Szereplők:
• Gerzson professzor
• Klárika
• Áron
• József
• Trajtzigfritzig
• Bórembukk

Mikszáth Kálmán

Jellemzői
• realizmus
• irónia

Műfajok
• novellák
• regények
• karcolatok

Művek
•  A tót atyafiak – Lapaj, a híres dudás

– novella, fejlődéstörténet

•  A jó palócok – A néhai bárány 
– novella, az ártatlanság győzelme
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