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7. Hallattam az előtt egy koronn híredet, 
Néha (l)1 nem ismertem akor szemellyedet 
ügy kivanam látni ékes termetedet 
Mint az szomjú farkas az-hideg kut fejet. 

8. Az Angyali kepét szépen szoktak irni, 
Attól szemelljedet nehéz meg ismerni, 
Holtig mar te veiled akarak maradni, 
Erted nagy kenakot kész vagyok szenvedni. 

9. Merek ditsekedni gyémánt termeteddel, 
Noha szép szemelljed az nélkülis elkel, 
Zöldellő Cyprus vagy nem art néked az tel, 
Az Isten aldgyan meg hogy vellem jot tettel. 

10, Ezerszer meg halne(k) ha feltámadhatnék. 
Erted édes szivem kínokat szenvednek, 
Hogy sem mint személlyed en töllem tavaznek, 
Szép aszszonyságodnak szolgálnék ha tudnék. 

Vége. 

Az ének a XVII. századi barokk-lovagi költészet egyik nem minden szépség 
nélkül való darabja. Másolójáról, szerzése évéről és szerzőjéről semmit sem 
tudunk, de hogy XVII. sz.-i ének, az bizonyos. 

SZABÓ T. ATTILA. 

ECKARTSHAUSEN ÉS KATONA. 
Veit Weberen, S-ïhiUeren és Wielandon kívül a Bánk bán 1815-i kéz

iratának jegyzeteiben még egy német író neve fordul elö, a felvilágosodás 
népszerűsítő irodalmától utóbb misztika és alchemia felé hajló Eckartshausen 
Károlyé. Der Prinz und sein Freund c. 1789-ben Pesten megjelent könyvé
ből idéz Katona néhány sort. Eckartshausen u. i. hibáztatja a történetírókat, 
hogy úgy hízelegnek, mint az udvaroncok, noha ők szabadon írhatnák meg 
az igazságot. A Bánk bán előversengésében Mentor épen azt magya
rázza a költőnek, miért «nem szabad másoknak általa» az igazságnak érvé
nyesülnie. A jegyzet ezzel kapcsolatban idézi E. szavait, s ehhez fűzi ironikus 
rövidséggel : «Sokkal kisebb vagyok, semmint ezen Férjfiúnak szavaiban 
piszkálhatnék. Azonban — ö nem hallgatta vélem Mentor beszédit. Az 
Olvasónak eleget teszek, ha azt mondom, hogy E. Ur ezen sorokat 1789-ikbe 
írta; mi pedig most 1815-iket írjuk.»- IC. maga sem tudta még, mennyire-
igazat fog adni neki épen a Bánk bán esetében a korabeli cenzúra. 

Eckartshausen olvasásának is sok nyoma ismerhető fel a Bánk-bánban. 
így épen a nép szenvedéseinek megszólaltatásában még többet használ fel 
Katona Eekartsha"useu könyvének aphoristikus részleteiből, mint Veit Weber 
középkori jelenetéből.3 A hercegnek szóló baráti oktatásban a fejedelemnek 

1 Noha. 
2 Császár Elemér kiadásában, IK. 1913: 202. 1. 
3 L. IK 1931:38. 1. 
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attvalóival szemben való kötelességeivel kapcsolatban sok szó esik a 
szegények sorsáról. E mondásokból és példákból ad egyet-mást Katona.a 
középkori magyar paraszt ajkára : 

Eckartshausen, 164, I. 
Der mit eisernen Nägeln beschlagene 

Schuh des Taglöhners darf nicht die 
Parquetböden der Höfe betretten, er 
ivürde sie ja verderben, und die Höf
linge sind beschäftigt, ihn sorgfältig 
zu entfernen. Es liegt ihnen daran, dass 
der Fürst den nicht kenne, der doch 
alles für ihn ist. Die Reichen veriie-
x-en immer, venn Fürsten die Freunde 
der Armen sind. Sie müssen sich 
schämen, tvenn sie sich in goldiien 
Kleidern brüsten, von dem Golde 
ihrer Unterthanen erkauft, die in 
Lumpen gehen. Einst sagte ein Fürst 
zu Einem Cavalier : Graf! Sie sollten 
immer in der Trauer gehen. «Warum 
das, gnädiger Fürst ?» — Um zu zei
gen, dass Sie doch um die Ehrlichen 
zum wenigsten nach dem Aeusser-
lichen trauren, die Sie durch Ihre Er
pressungen in Grab gestürzt haben. 

169. 1. Wenn ausserstes Elend ihn 
verleitet, das er um sein Weib und sein 
Kind dem Hungertode zu enlreissen, 
das Eigentum eines andern angreift, we
niges Geld zu seiner Rettung stiehlt, so 
wird er in Kerker geschlept, und ge-
tödtet. Grausam ! rufen Sie auf : denn, 
mein Prinz ! oft sprechen grosse Diebe 
das Todesurtheil über den geringern, 
und die Räuber von lausenden sind, 
morden den, den die äusserste Noth 
Räuber einiger Gulden machte. 

A második idézeten kívül a többi csak a Bánk bán átdolgo
zásakor került Tiborc panaszába (amazt s a továbbiakat az első kidolgozás 
szerint írom, mert az egy-két apróságban még közelebb állnak a megfelelő 
német helyhez). Ez mutatja, hogy Katonára oly erővel hatott E. könyve 
politikai szociális tartalmával s kifejezésmódja velösségéveí, példálódzások-
ban, ellentétekben és képekben való gazdagságával, hogy a Bánk bán átdol
gozásakor újra elővette s még egyszer alávetette magát hatásának. 

Az átdolgozáskor elmaradt elöversengésben a már említett jegyzeten 
kívül a recensensnek :— pályázatra küldött műnél különösen kockázatos — 
kigúnyolására is E. egy helye csábította. A 98. lapon írja a kritikusokról : 
«Diese, die bey einem Glase Wein über ein Werk urtheilen, worüber der 
Verfasser Jahre lang gedacht bat, sprechen jeder Schrift ihren Wert, und 
dem Verfasser Geist ab, wenn sie ihn nicht verstehen, oder wenn sie fürs 
Gegentheil bezahlt sind,» V. Ö. a Császártól kiadott szöveg 203. lapján: 

Tibortz a Bánk bán III. felvonásában : 

az ily 
szegény paraszt az Ur elébe nem 
mehet be többé — úgy rendelte Béla 
Király, 's merániak hasznát veszik — 
Hisz' össze karmolázná a' szegénynek 
patkója a' szép sírna padlatot! 

Tiborcz az első kidolgozásban : 

(IK' 1913: 269. 1.) Pirulni kellene 
nékik midőn az aranyos selyem 
övek verődnek a' lábszáraikhoz ; 
mert vérverejtékünk gyümölcse az. 
Lelkemre mondom egy halotti Fátyolt 
kötnének inkább a hasokra ; Leg
alább is úgy külsőképp gyászokat 
azon becsületessekért mutatnák 
kiket kiálhatatlan sajtolásaikkal 
a' sírba döntenek. 

Bánk bán III. felv.: 

ha egyj beteg Feleség, vagy egy szegény 
himlös gyerek megkívánván, lesújtunk 
egyj rossz galambfiat, tüsténtkikötnek; 

U. ott: 
és a' ki száz meg száz ezért rabol, 
bírája lészen annak, a' kit a' 
szükség garast rabolni kénszerített. 

i 
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Egy ollyan ember a' ki egy Pohár bor Szerző talán Esztendeig tőré az 
Mellett Ítéletét ki mondja, s el Eszét ; csupán azért : mivel vagy 
Tapodja minden érdemét egy ollyan Nem érti, vagy pedig haszont vadász. 
Munkának, a' min a' szorgalmatos 

Hogy miért vonhatta magára a költő figyelmét E. könyve, azt címe 
megmagyarázza. Udvari ármányt jelenítvén meg, kapott minden olvasmányon, 
amely hozzásegíthette, hogy az udvari levegőbe beleélje magát; sőt a 
címről még azt is gondolhatta, hogy a herceg barátja afféle udvari csel-
szövények irányítója, mint sok regényben és drámában, s mint amilyen 
szerepet ö Biberáchnak szán. Akármit várt előre, amit benne talált, az is 
nagyjelentőségű volt számára : a felvilágosodott abszolutizmus e katekiz
musában, az ifjú herceg oktatásában, az udvari életnek s fejfedelem és alatt
való viszonyának sok vonatkozása keiül szóba. Ezenkívül a hercegi nevelő 
józan világbölcsesége s néhány példálódzása külön is visszhangot keltett 
Katonában. Az ö Biberáchja nemcsak intrikusa a Bánk bánnak, hanem mint 
a misztériumdrámák ördöge s a barokk drámák udvari intrikusai, a világos 
látás, a józan ész képviselője is, kit élcelődő bolcsesége sokkal rokonszen
vesebbé tesz, minden lelkiismeretlensége ellenére, az üresfejű hercegnél. Több 
oly cinikusan bölcselkedő mondása, mellyel egyszerre a helyzet és szereplői 
lényegébe világít he, Eckartshausen könyvéből való. A legfrappánsahbak : 

öO. 1. (az udvari pletykákról) Ger-
manikus, der sich versteckte, um zu 
hören, was man von ihm sagte, ist 
nicht allzeit nachzuahmen ; denn G. 
gab uns auch ein Beyspiel von einer 
besonderen Mässigung und Tugend, 
die noch wenig Menschen gezeigt 
haben. 

8é. 1. Alles, was der Eitelkeit schmei
chelt, gefällt einem galanten Frauen
zimmer ; sie hält die schändichste 
Ausschweifung für ruhmwoll, wenn 
nur etwas auszeichendes darinn ist 
— ein falscher Schimmer von Anse
hen, Grösse, Verdienst.'... 

U. o. Bey einem galanten Frauen
zimmer darf man sich nicht mehr 
Vorzugs schmeicheln, als bey einem 
Kaufmann. So heilig auch dieser 
verspricht, die Ware aufzubehalten, 
die man sich ausgesucht hat, so 
wird er sie doch mit Vergnügen dem 
Nächstbesten geben, der ihm mehr 
bietet. 

94. 1. Der Sehwarm sumsender 
Kleingeisterchen ist ebenso gross als 
das Mückenvolk, aber wo ist der, der 
glaubt, daß er auch dazu gehöre ? 

221. 1. Germanieust ki elrejté magát, 
Hogy majd ki lessé, mit beszéltének 
Felőlié, nem jó ám követni mindég : 
Mert a' szelíd Germanicus tudá az 
Ö Indulattyait mérsékleni. 

222. 1. Minden a' mi csak az Asszonyi 
Szív büszkeségének hízelkedik 
Már tettzik a' Fejér személynek. Ük 
A leg gyalázatosb kirugdalódzást 
Is még dicsőségesnek ismerik, ha 
Abban van egy kis Rendkívül való. 
Egy Herczeg — egy királyi Néne — egy 
Csillag-Kereszt—Nemes Szülök—Arany 
Lántz... 
222. 1. Az asszonyi 
Szivtül ne várjon többet önn' maga 
A' Férje is, mint egy becsületes 
Kalmártol: ez ha bár melly szentül is fel-
Fogadja a' ki választott Matériának 
A' Féretételét — Mégis hazud — 
Egész örömmel adja azt ki a' Leg-
Elsönek, aki érte többet ád. 

223. 1. A' repkedő kitsinke Lelkek oly 
Sokan lehetnek a' világba, mint 
A' Szúnyogok ; de vallyon hol van az 
Az ember, aki,, abban elhitetné 
Magát» hogy 0 közikbe tartozik. 
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95. 1. Es ist Schade für einen 22ó\ 1. Kár illyen csinos Főért, hogy a* 
schönen Kopf, darinn kein Hirn ist; Velő hibáz belölle : benne van 
er hat oft alles : Augen, die sprechen, Szép két szem a' melly hódítón beszél ; 
Lippen, die sprechen, eine sehr ge- Szép Ajkak a* melíyek beszéllenek ; 
schwätzige Papageyenzunge, und alles 'S még egy nagyon beszédes, ép, piros 
was spricht. — sagt: es fehlt mir Szajkói Nyelv ; és minden, a' mi csak 
am Verstände ! Beszélhet, azt beszélli : hogy 

' Az ész hibázik, cí Fejetske kong. 
Eckartshausen hercegét mentora a történelem tanulságaival is meg

ismerteti ; ennek a résznek egy mondatát írja ki Katona az idézett jegyzetben. 
De a költő fejlődésében ennek a fejezetnek jelentősége is sokkal nagyobb : 
a történetírás feladatáról való felfogásának egyik gyökei'e ez, vagy legalább 
itt találta velős formulázását a felvilágosodás néhány idevágó gondolatának 
is. Két lappal a Katonától idézett mondat előtt szól E. hódítók magasz-
talásának igazságtalan voltáról : «Man bewundert den, der sie verwüstet 
und würdiget den, der sie fruchtbar gemacht hat, kaum des Andenkens.» 
Katona ugyanezt mondja Kecskemét.. története Élőbeszédének VII. lapján: 
«A' ki tartományokat pusztít, halhatatlanságot nyer — a' ki virágzóvá 
teszi, alig érdemesíttetik egy két sor írásra.» Egy lappal utóbb idézi E. 
azt a Horatius-versszakot a halhatatlanságnak a megörökítéstől való függé
séről, melyet K. is hasonló vonatkozásban idéz az Előbeszéd III. lapján. 
A felvilágosodás gondolatvilága a szellemi mozgalmakon még csaknem 
egészen kívülálló Kunságból jött Katonát — abban a korban, mikor az 
irodalomban a romantika, a, közéletben a forradalom nyomait is eltüntető 
visszahatás jutott már uralomra — mint első drámáinak némelyike is-

• mutatja, egészen magával ragadta. Afféle népszerű iratokban jutott elsősor
ban hozzá, mint amilyenek Eckartshausen könyvei — a jozefinus kor marad
ványaként a mi könyvtárainkban különösen sok ilyen volt —• és az előző 
évtizedek szépirodalmában, köztük Kotzebne drámáiban és Veit Weber 
regényeiben. 
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CSENGERY ANTAL IFJÚKORI KÖLTEMÉNYEI. 
A szabaságharc utáni politikai életben jelentős szerepet játszó Csengery 

Antalról sokan tudták, hogy mint diák Debrecenben tanult, de arról kevesen 
tudtak, hogy a neves államférfiú ifjú korában költészettel is foglalkozott. 

Csengery 1840-ben — egy évvel a kollégiumi Önképző Társulat meg
alakulása után — jött Debrecenbe. Az Önképző Társulat — éltető lelke 
Péczely volt — képviselte a 40-es évek legelején a politikába mindjobban 
belemerülő Debrecenben a szépirodalmat. A Társulat ,költői' magasabb régiókba 
nem emelkedtek. Egykorú bíráló, Szilágyi István, azt mondja, hogy e 
Társulat lírai termékei mindenkor megállhatnak a szigorú kritika tribunálja 
előtt, de mai szemmel nézve az ifjúság költői tevékenykedése eredményét, 
Szilágyi nézetével ellentétbe kerülünk. Azt találjuk, ha volt is valami érdeme 
az ifjúságnak a szépirodalom terén, azt nem a költői termékek belső értéke, 
de íróik nemes törekvése szerezte meg. 


