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VAS GEREBEN RADÁEOVITS JÓZSEF.

I.
Batthyány Fülöp herczeg enyingi uradalmához tartozó 

Fürgéd pusztán született 1823 april 7-én, kereszteltetétt Tót- 
kesziben april 9-én Badankovics Badákovits Mihály és Fitos 
Júlia fiúgyermeke (három évtized múltán Vas Gereben név a latt 
kedvelt iró), Badakovits József. Badákovits Mihály ez időben 
ispán volt Fürgédén. Miután az ispán és neje élete szünetlen 
munkában telik le, gyermekeiket esténként vagy elvétve ebéd 
idején láthatták csak. A szülők elfoglaltsága folytán a gyermekek 
nevelése az anya által betanított néhány imára s az apától hal
lott néhány adomára szorítkozott. Az imádságot főleg a leány* 
gyermekek tanulták meg rövidebb idő alatt, az adomák iránt pedig 
a kis Jóska tanúsított nagy figyelmet. Iskola volt ugyan Fürgédén, 
de tanítás csak télen. Ispán-Jóska télen is csak úgy ment oda, ha 
valami fortélylyal nem sikerült megszöknie. Mezei munka idején 
az iskolamester a gazdaságnál volt alkalmazva; a tanítványok tehát, 
az év három negyede alatt, egyedül a pusztai virtusokban nevel
kedtek. Nem mint az ispán fia bírta, de észszel s ügyességgel vívta 
ki hősünk az egy ivású nemzedék fölött gyakorolt fölényt. A szülők 
elfoglaltsága mellett nem csodálhatni, ha az élénk fiú csizmája 
mindig sáros, zsebe tömve kavicscsal; tengerihántás után szalmát 
gyűjt kazalba; foglalkozik, míg valami rúd vagy faág ruháját meg 
nem tépi. Miután a napi fáradalmak által kimerült apa nem bün- 
teté a posztó prédáiét, az anya kénytelenítve érzi magát vállalkozni 
az apa szerepére s megfenyítni viselt dolgaiért a gondatlant. A 
gyermeknek azonban a testi büntetésnél inkább fájt az anya köny- 
nye, ha ráhull újdonatúj létére is foltot igénylő ruhájára tekintete. 
Mintha nem elég keserűséget okoznának az anyának a fiú csínyei, 
megszaporították azt irigyei is, kik álmoskönyvből s kártyából rég 
kitanulták, hogy fia azaz Ispán-Jóska gazkölyök, az is marad, s nin
csen annyi imádság, mennyivel gonoszságát le lehetne imádkozni.

A szülők belátták a helyzet viszásságát, s csakhamar kisze
meltek egy szegről-végről atyafi ösmerőst Veszprémben, s ennél kial
kudtak József számára teljes ellátást. A fiú szilajságát néhány napra 
lelohasztá a meglepetések sora. Minden emeletes épületben legalább 
is oly nagy urat vél, mint az enyingi herczeg. Miért is nem lehetne
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úgy, mikor még a kofa is diákul szitkozódik s diák szóval kinálgatja 
áruit ? Legjobban megcsodálta azonban tanítóját Tujdert, ki ötven
két évig gyötörte bárom megye fiatalságát. Tujder nyegleségeit, 
kínzásait néhány hónap alatt megszokta az ifjú nemzedék: leikök 
elfásúlt vagy beszennyeződött abüntetések szakadatlan folyama alatt. 
Ispán-Jóska szorgalmával és furfangjával ki tudta kerülni ugyan 
többnyire Tujder virgácsát, mégis a szünnapok elérkezésekor a 
fürgedi földmívelők ugyan megbámulták a diák szót, mitől az 
Ispán-Jóska arczárói lehervadt a pirosság.

Miután a veszprémi iskolákból naponként bizonyos számú 
tanuló köteles volt istentisztelet alatt ministrálni, a szünidők alatt 
a  szokásnak hódolva, Ispán-Jóska hazaérkezését követő reggelen 
egybegyűjté a kortárs gyermekeket s misézett annyiszor azoknak, 
mennyiszer csak jutott egy-egy morzsa fehérkenyér az áldozáshoz. 
Ennek láttára anyja szivében ama vágy fogamzik meg, hogy fiát 
pappá nevelteti. Mégis igérteti fiával, hogy először az ozorai istván- 
napi búcsún fog prédikálni. Kicsordul a könnye azonvaló örömében, 
miként hatja meg az ő fia által mondandó szent beszéd a fürgedi 
béresnéket. Mint fogják azok suttogni, hogy az «Ispán-Jóska sorsát 
felvitte az Isten U szinte hallja. Mit sem törődik az anya azzal, 
hogy fia növekvő évei számával arányosan mindig hátrább jut az 
eminensek sorában, őt kielégíti teljesen az, hogy hittan és erkölcs
tanból változatlanúl l-es tanjegyet hozott fia haza.

1838. évben fejezi be Veszprémben a hatodik osztályt; már- 
már édesanyja reményét, vágyát teljesülni hiszi, — amidőn Br. 
Szepessy Ignácz pécsi püspök jóakarójuk halála után a megváltoz
tatott szabályok szerint állítólag a hatodik osztályból senkit sem 
vettek föl; legalább is Radákovits Józsefet nem. Radákovitsné 
sehogysem tudott abba belényugodni, hogy az ő fia hiába misézett 
légyen 6 éven által.

Az apa a gazdasági pályát ajánlja fiának, azonban a fiú orvos 
szeretne lenni, de az orvosi pálya végzéséhez öt évi költség szüksé
ges. Gyógyezerészséggel is beérné az ifjú — de miből vesznek gyógy- 
tárat ? Hiszen József iskoláztatása csaknem koldusbothoz szegé
ny! té a családot! Az apa ismételve szóbahozta a gazdasági pályát, 
melyhez nem kell költség, s a kommencziót el nem veri a jég. 
Az anya azonban nem tudta oly megadással tűrni az ispánsággal 
járó kedvetlenségeket, idősb fiából ő mást akart nevelni. A sok 
vendég midőn névnapkor, búcsú alkalmával kilátogat a pusztára,
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orvost, mérnököt, ügyvédet akart nevelni a fiúból, papot sem m iesetre 
sem. Az anya ezekkel szemben a papi pályát pártolja. Fia b á r  
nem érez e pályához kedvet, nem mond ellent. Hallgatását b e le 
egyezésnek tekintvén, az anya rábeszéli magát bármily áldozatra, 
csakhogy vágyát teljesülni láthassa.

A szomszédos községek lelkészei is jóakaratúlag pártolják az  
anya terveit. Radákovits Mihály kész mindent megkísérteni, hogy  
a  költséget előteremthesse, amint látja, hogy neje ragaszkodik 
kedvencz tervéhez. Elhatározzák Pécsre vinni a fiút, hogy o tt e l
végezvén a logikát, beléphessen a papnövelő intézetbe 1839 őszén.

A fiú most már az apró diákok közöl a nagyok közé kerül, 
kik már dohányoznak, bottal járnak, kávéházat látogatnak, s több 
efféle a kis diák szemében roppant fontos dolgokat müveinek, h a  
nem látja őket a pedellus, avagy pénzt éreznek zsebökben, az el- 
zárási órákért járó díj kifizetéséhez. Elhiszi, hogy nem jó hazafi 
s nem magyar ember az, ki nem pipázik. Alig telik el néhány nap, 
s pár darab rézpénze árán siet bebizonyítani azt, hogy ő magyar 
ember, s dohányozni nemcsak akar, de tud is. Jogász laktársa 
bevezeti az első kávéházba — s innen csak egy lépés az életisme
ret. Sőt lakótársa jogász létére is nyílt tereken néha együtt 
sétál vele, mit meg sem tudhat becsülni eléggé. Kvártélya csakhamar 
főhadiszállása lesz a minden csínyre kész vakmerőknek, kik közt ő 
bírja a vezérszerepet. Minden csínyre lakásából rontanak ki, s oda 
térnek vissza. Onnan oszlanak szerte — oda gyűlnek össze. Diák
köri csinyjeit ki sem jegyezte fel, mintkésőbb megjegyzé humorosan, 
kivéve az úristent, ki szokás szerint az ilyeneket csak holmi apró 
czédulára plajbásszal írja fel.

Szülei a család tagjai számának növekedése által többé nem 
áldozhatnak neveltetésére annyit mint eddig; többé nem részesül 
olv gondos ellátásban. Anyja özv. Árvaynénál fogadott számára 
lakást. Ez özvegynél többen bírnak lakást fiatalok — 8 nem egy rontá 
el a többit, de az összes az összest. Az elkövetkezett szünnapokra 
megérkező anya kénytelen belátni, miként vágya aligha fog telje
sülni. Fia, a philosophia hallgatója, kivéve a hit és erkölcstant, min- 
denből 2-od rendű osztályzatot kapott.

Anyja a laktársakat okolja magában, 8 bár nehezére esik a 
költség, most egy kovácsnál fogad számára külön lakást a Budai 
városrész egy félreeső zugában. Itt elvonj a a házigazda leánya s egy 
barátnője a tanulástól, kikkel olvasgatni szokta az Auróra érzékeny
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történeteit. Majd belopódzkodik a szerelem szívébe s álmodozik holmi 
érzékeny történetekről. A vad hajsza, melyet anyja eltávozása után 
társai unszolásai által újra folytat, s hanyagsága több alkalommal 
kényszeríti a tanári testületet, hogy az élénk fiút intés és fenyíték 
által megjavítni próbálkozzék. Nem javult meg. Elvégre a pedellus 
sem zárja be — előre tudváo, hogy a bezáratás dijját úgy sem 
kapja meg. Végre 1840 február 26-án a tanári testület korhely- 
kedés, hanyagság stb. miatt kizártnak nyilvánítja. Hazament hi- 
▼atlanúl.

Ekképpen sokasítá meg jóbaráti bölcsessége a szülők gondját 
a pályaválasztás kérdésében. Vágyai utolsóját látja széttépetni a val
lásos anya. Vigasztalja férje azzal, hogy megpróbálja a gazdaságnál 
hasznát venni. Egyelőre a hallgatag apa elérni látszott terveit. Az 
ifjú érezvén hibája mélységét s meghatva az anya bánatától, 
bár irtózik a gazdasági pályától, hallgatag eltűri midőn besorolják 
az uradalmi kanczellária íródeákjai közzé gyakornoknak. A jó vagy 
balsors kiűzte az oskola falai közöl az életbe az ifjútytán hogy ott 
megtanulja becsülni az oskolát.

A gazdaságnál főnöke Farkas Imre (f 1882) enyingi tiszt
tartó nem sok hasznát vette eleinte sem, utóbb pedig az irodában 
nem is merte alkalmazni, mivel rendeleteiből gúnyt csinált. Az öreg 
Radákovits azt hitte, hogy a pedáns tiszttartó megtöri fia kópé- 
ságát, holott ellenkezőleg történt. Nemhogy kenyeret szerezni meg 
nem tanúit fia, de ellenségévé tevén Farkast, nemsokára ez kiveszi 
a Radákovits-család kezéből is a kenyeret. Míg az ifjú keblében 
megerősödik ama hit, hogy ő nem született a gazdasági pályára, s 
nem való oly főnök mellé, ki gyakornokával feltrancséroztatja a 
pecsenyét, de nem részesíti abban, — azalatt a tiszttartó minden 
erejét öszpontosítja ahhoz, hogy kitúrhassa az apát és fiút. Míg 
ez sikerülne, addig is szünetlen zaklatja őket. Főleg az ifjút üldözi 
szokatlan munka végbevitelével. A többi közt egy alkalommal sok 
ezer birkának fogát tapogattatja meg véle, azon tud vágyból, vajon 
mozog-e valamelyiké? Több napon által elhúzódott a szemle, 
végre egész komolysággal jelentheté az új gyakornok: nyugodtak 
lehetnek, egyetlennek sem mozog a foga. Hajolástól görbedező 
háttal írja meg felindulásában az ifjú A tiszttartó úr lábnyomai 
czímü humoros rajzát. A tiszttartó hátamegett vihogó gyakornokok 
tetszése által bátorítva, a tótkeszii öreg pap, a későbbi Matyi 
bácsi Pafkingos Hintájáról tart felolvasást. A jószágigazgató
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tiszttartót nem kevésbbé boszantja íródeákja kópéságainál vak* 
merőbb rajza. Néki az nem vigasztalás, hogy az ő • lábnyomai# 
után a tótkeszii plébános, majd Köntös az urasági biró, Hegyi 
a községi biró mint nevezetességek s Cserpedli urasági bakter mint 
komikus alak következnek, előőrsei Bolond Miskának, Borsszem 
Jankónak. Félúton nem tudott az ifjú megállni. Érezve helyzete 
tarthatlanságát s látva a módot, melylyel kitúrni akarják, kiadja 
hetenként egyszer a Kanczellaria és Uradalom Titkait. Ezek 
azonban nem lapok, de torzleírások. Folyóiratok csak annyiban, 
hogy időközönkint jelennek meg. Mintáúl a Rajzolatok humoros 
carricaturái szolgáltak. Ezeket azonban csípősségre felülhaladta.

1842 márczius havában türelmét vesztve Farkas, egy felter
jesztést küldött a bécsi uradalmi főkormánynak Radákovits József 
gyakornok ellen, vádolva ezt az uradalmi gazdálkodás ellen ide
genek előtt szó- és írásbelileg terjesztett ócsárló nyilatkozattal. 
Márcz. 11 -én Becsben kelt leírat által Szép György uradalmi ügy
viselő és Farkas Imre tiszttartó bízatik meg, vizsgálatot tartván, 
kimerítő értesítést küldeni. Miben állott az ifjú bűne? Felhozzák 
ellene, hogy Paur írnokot halállal fenyegeté, ha lovagias elégtételt 
nem szolgáltat néki. Paurban sejti a tiszttartó besúgóját. Emellett 
a tiszttartó elhallgatva saját sérelmeit, fennen hangoztatja az ura
dalom elárult titkai fontosságát. Súlyosítja vádját az, hogy az ifjú 
elkeseredésében korhely élethez szokva, némely accidentia-pénzt 
könnyelműen elvert.

Azon ígéret folytán, hogy nem leend sem néki, sem atyjának 
bántódása, Farkas ösztönzésére leköszön a gyakornokságról. April 
1-én ezt terjeszti fel Farkas Bécsbe levelében. Egy másik levelet 
gyalog szállítá el Enyingről Fürgedre Radákovits József, mely
ben viselt dolgai voltak leírva, nem nagy örömére szüleinek. 
Utána megérkezett csakhamar az enyingi zsidók üzenete, kiknél 
azután az öreg Radákovits ezer váltó forintot pocsékol el uzsora- 
kamatkép. A rossz nem jár egyedül. E csapások után, az ifjú 
dé vaj kodásai következtében csakhamar nyugalomba helyezik az 
öreg Radákovitsot oly csekély nyugdíjjal, mi épen szűkösen 
elég a családot megmenteni az éhhaláltól.

A nyugdíjazott Radákovits család általköltözködik Fürgéd
ről Nagy-Szokolyra. Itt tengődnek a szülők — soha nem említve 
magába zárkozott gyermeküknek, hogy ő oka mindennek. Nem is 
unszolják, hogy részt vegyen a munkában. Sejthették, hogy a fiú
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lelkében seb tátong — olyan, melyet maga ütött. Az atyai hajlé
kot elkerülve felkeresi a vidék értelmiségét, s második otthonává 
lesz a tótkeszii káplán cellája. A tótkeszii parochiához tartozó Nagy- 
Szokolyra viszont ellátogat gyakorta a lelkész Szegfű Mihály. 
E lelkész s véle Szász István helvét, Balog Imre ágost. nagy- 
szokolyi lelkészek néha nagyon is csípős szavakkal s komoly 
rábeszéléssel fáradoznak azon, hogy a zsellére égben lakó s 
nyugdíjból tengő szülőket mentse fel a gondoktól személyét 
illetőleg. Hosszú küzködés után, végre elhatározássá erősödött 
lelke vágya. Távozásra s küzdelemre határozza el magát.

A szülők gyengédsége, melylyel megoszták véle utolsó javaikat
— megnehezíti terve közlését. Bárha tervét életre valósága hű 
bizonyítékának látja is — mégis tétováz. Ismételve szívére tolúl a 
kímélet, míg végre barátai ösztönzései által felbátorítva győz 
önmaga iránt való kötelességérzete. Nyilatkozik; szüleit meglepi 
elhatározása és nem akarják elbocsátni körükből. Félnek önmaguk 
is a vádtól, hogy az ifjú magát tekinti e sanyarúság előidézőjének. 
Világos lesz előttük, hogy miért kerüli őket ? Miért nem oly vidám 
mint ennek előtte? s miért vágyakozik el körükből?

Midőn belátják a szülők, hogy a lebeszélés nem vezet 
czélhoz, legalább addig nem akarják elbocsátni körükből, a 
meddig valamely kis összeget össze nem kuporgatnak. Kölcsön ki 
sem ad nékik, hisz Szokolyon Ők csak oly jött-ment nép. Az 
ifjú látván azt, hogy utolsó tanulótársa is visszatért a tanodába, 
ő itt most visszakivánkozik oda, hol meg nem becsülte magát: az 
oskolába. Minden tartóztatás, kérelem hasztalan. Ő szembeszállni 
óhajt előítélettel és nyomorral. Jogi pályára indul s mindenáron 
ügyvéd akar lenni.

Vezeklésre ítélé magát az ifjú, küzdelemmel óhajtván 
kiérdemelni a boldogabb jövőt. Elismétli magányában életét, s 
tudatára jön annak, miként életfonala kivezet az álmok világából. 
E rögtöni ébredés azonban nem csüggeszti el, bár lehangolja ama 
tudat, midőn először látja magát mindenkitől elszakasztva önerőre 
bízatni. Állapotával hamar tisztába jöhete: nem kiséri más mint 
a jelen bánata s a jövő gondja. Rokonai, ösmerősei gúnyos jóslá
sait csakhamar elfeledi, ábrándjai is eltűnnek hamarjában az élet 
rögös útjain. Egyet nem tud csak feledni, sem kitépni szívéből: a 
nélkülöző család képét.

Ellenáilhatlan ösztön kényszeríti kilépni a szülők köréből s
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jogásznak menni Győrbe. Miként él meg ott, hogyan tartja fenn 
magát, mivel igazolja amaz osztályokat, melyekről nincs bizonyít
ványa? Azt ő nem részletezi Jelszava: mindenáron jogászszá 
lenni. Nagy-Szokoly lelkészei által lelkében felismert jónak tudata, 
erőt ad a rossz leküzdésére.

Atyja fuvarosa beszállítja Veszprémig. Innen indul meg 
három húszassal gyalog Pápa felé. Városlőd domboldalán lehever- 
vén, elgondolkozik azon: váljon miként leszen ezután? A gondvise
lés a feleletet a jövendőre hagyta. Kétségbeeséshez vezető kétely 
ezerszer is bár susogja néki, hogy hagyjon fel a küzdelemmel — de 
nem tántoríthatja el. A lélek nem volt erőtlenebb a testnél s átélte 
a szenvedések tengerét. Midőn lépésről lépésre találkozik az élet 
kiméletlenségivel, megtanúlja áldani az anya hajdani szigorát. El
elfárad, de soha el nem csügged; mivel szünetlen szeme előtt áll a 
bevégzetlen pálya. Puszták viharától edzett testét-lelkét megviseli 
az élet vihara, de megsemmisítni képtelen. Legalólról kezdi az 
életet s vergődik felfelé. Az első napok ridegsége csakhamar elmú
lik. Szülői sorsa által keltett bánata körükből távoztával lelohad. 
Háttérbe szorúl a múlt, s a kétes jövő kérdése nyomúl előtérbe. 
Pápára alig ér s im az első házban irgalmas emberekre talál, kik 
hajlékot s kenyeret készséggel megosztanak véle. Itt nincs nyugta. 
Mihelyt a szokatlan lelkiharczot, fáradalmakat kipiheni, megindúl 
tovább. Erőltetett útja közben megtagadja a test a szolgálatot. 
S im egy pápai fuvaros sárgarépával telt szekerére ülteti s 
beszállítja jó szóért Győrbe. Fájdalmasan értesül itt arról, hogy 
hiába tette az útat, az oskolák ott nehány héttel előbb megkezdőd
tek, az academiára beiratkozni pedig bizonyítványa nem elégséges. 
Nem tud olyat előmutatni, a minő szükséges. Alkalmazást sem kap, 
a melynek segélyével megkezdhetné félbenhagyott tanúlmányait, 
tehát visszatér Pápára. Enyingi illetőségű Bocsor tanárt keresi fel 
első sorban, kihez állítólag Köntös, enyingi biró, mások szerint 
Bocsor hasonnevű rokona vagy testvérje ajánlatával állít be.

Iskolatársai emlékezései szerint Radákovits József Pápára 
visszatérése után csakhamar az Amadé család plenipotentiariusnak 
nevezett ügyvéde Simonfalvai József később Temesfalvay ügyvéd iro
dájában volt alkalmazva, mint imok. Saját szó és Írásbeli emlékezé
sei szerint, huzamosabb ideig zsidógyermekeket ezelőtt vagy után 
tanít és pedig állítólag Bocsor által ajánltatva. Állítólag itt reggel 
nyolcz órától délig volt elfoglalva s összes jövedelme a 31 tanítvány
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után 31 váltóforint volt. Elképzelhető, hogy mennyit kell nyomo
rogni oly kis jövedelem mellett, midőn hozzá még nem tudja a 
szerző takarékosan beosztani. 0  itt is csak olyan mulatni szerető, 
mint volt előbb s utóbb. A főiskolába csak mint benevolus auditor 
járt be, de nem volt beiratkozva. Tanuló társai közül a gyarlóbb 
lelküek elhidegülve szakítnak véle, midőn értesülnek arról, hogy 
a lenézett zsidónép közé keveredett. Ő áldja végzetét, hogy ide is 
bejuttatá. Meghidegült társait pótolja a zsidó családok becsülése, 
kiket kénytelen szolgálni, mivel előbb érkezett társai elfoglalták a 
jobb helyeket. Neki csak az maradt, mit senki elvállalni már nem 
tartott érdemesnek. Ez óv megtanítá szétfoszló ábrándjai helyében 
arra, hogy a munkának ára van, így tehát nem kell félnie a jövőtől. 
Vigasztalódással látja, hogy a sors még nem verte egészen a föld
höz. Több jeles tanulóval barátkozik, kiknek őszinte ragaszkodása 
elfeledteti a kenyérkeresetével járó kedvetlenségeket. Bárha sorsa 
azon pályára sodorta is, melyhez szükséges erő rég elemésztődött 
leikéből, mégis több mint egy évig él s tartja fenn magát Pápán.

Elkövetkeztek végre a szünnapok nem nagy örömére hő
sünknek. Nem kevéssé volt büszke bár önállóságára, bár kielégíté 
őt az egy óv alatt gyűjtött életösmeret, remény, oskolai bizonyít
ványa nem lévén, a tanulmányai után kérdezősködőknek csak 
szóval referálni nem tartá elégségesnek. És mégis kénytelen volt 
hazaindulni. A beállott nyári hónapok alatt beszüntetve lett a 
tanoda, honnan jövedelme jelentékenyebb része eredt. Az imokság 
csak kiegészítő toldalékot képezett, belőle még eltengődni is lehe
tetlen volt.

More patrio megindult gyalog, s belátogat jobbra balra az 
útszélen fehérlő tanyákra. így látogat be Pápáról jövet Sárvárott 
fekvő h. Estei Ferencz féle uradalomba. Itt értesül, hogy az uro- 
dalom írnokai közt van egy Radákovits Bódog nevezetű. Felke
resni ezt, összebarátkozni véle, s rokonná adoptálni első dolga. 
E napon nevezték ki Radákovits Bódogot a főherczegi urodalomba 
szép fizetéssel gyakornokká, mely öröm még inkább megnyitja szívét 
az élezés jövevény részére. Miután a pápai vendég elmondta, hogy 
miben jár, emez is elbeszéli, hogy mily öröm érte — s hogy többé 
nem szándékozik folytatni tanulmányait. Radákovits József agyá
ban ennek hallatára megvillan egy gondolat, melyet siet is telje
síteni. Radákovits Bódog ugyanis bizonyítványait az urodalmi 
igazgatóságtól nem vette vissza, azt hivén, hogy nem leend azokra
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szüksége. Bódog nevében József kikéri ez iratokat, s a Bódog név 
mellé Józsefet írva, iratkozik be Győrött jogásznak. A bizonyítvány 
birtokosa 1819-ben született ugyan, de ő oly erős termetű már 
ekkor, s oly kifejlett, hogy méltán lehet 3—4 évvel idősebbnek 
nézni. Ha azt tekintjük, hogy nemtelen czélra nem használta fel 
más bizonyítványát, s hogy égeté lelkét a vágy, mindenáron jo
gásszá lehetni s ügyvéddé képezni magát, úgy ha nem is bocsát
juk meg teljesen a fiatalos csínyt, de nem is dobunk követ arra, ki 
végbevitte. E csiny Radákovits Bódog tudta s beleegyezése nélkül 
történt. Neki is csak évek múlva jött tudomására József merész 
eljárása.

Egerszegen atyjánál töltött szünnapok vége közeledtével Golub 
(későbbi Atády) Vilmos barátjával felkerekedve, elgyalogol Po
zsonyba, az országosülésen résztvevő győri püspökhöz Stankovits 
Jánoshoz, élelmezést kérni. Megadatott nékik. Most visszatérnek 
Győrbe s a kegyelemebéddel kezdik általkoplalni a jogi tanfolyamot. 
A püspök által nyújtott kegyelem koszt nem volt valami elkényez
tető — de fiatal embernek elég ahhoz, hogy éhen ne haljon. Ha oly 
hiányok voltak is, melyekre később Convictusi ebédek czime alatt 
emlékezik, azok bizonyára nem a püspök akaratából de a közegek 
visszaélése által történhettek. Számtalanok áldják máig a püspök 
emlékét, ki évenkint 30—40 fiatal embernek lehetővé tette a kimí- 
velődést. A convictusi szót nem szabad mai értelemben felfogni. 
Tulajdonképen ez csak egyszerű ebéd volt — melyet a püspöki 
lak egyik félreeső zugában tálaltak fel. Lakás, vacsora, s reggeliről 
minden egyes maga gondoskodott. A jótevő tulajdonképen csak 
azt akarta elérni, hogy az ifjak legszegényebb része meleg ételhez 
juthasson. De egyúttal kényszeríté őket a segély mellett, magukról 
önállóan is gondoskodni. A szerény ebédtől a szakács által meg
takarított só s fűszert pótolta a jóétvágy; hiszen legtöbb a 40 közöl 
24 órán által csak egyszer jutott eledelhez : a püspök asztalánál. 
Az idegenül elszakadozottakac jóbaráttá olvasztja egy csoportba 
Radákovits József élcze s víg kedélye.

A convictusi tagok legtöbbnyire jómódú mesterembereknél 
voltak szálláson. E családoknál vasárnap s ünnepeken egy-egy lúd, 
pulyka avagy malaczsült került az asztalra rendszerint. Radákovits 
József szállásadója nagyon megkedvelte adomázó «diák ifjurát,» 
de mivel azt hitte, hogy ezen convictusi diákurak püspökvári 
kosztja valami brillians, csakis ünnep és vasárnapon merte az
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ifjút ebédhez vendégül meginvitálni. Ama félénk kifejezéssel ma* 
rasztván: «ha meg nem bántanánk, maradna ma velünk szegényes 
ebédünknél». Hősünk jót nevetett magában az ilyen megbántásra, 
mert míg a convictnsban be kelle érnie a kiszabott adaggal: addig 
otthon kedvére lakomázhatott. E megbántás elbeszélése víg ha- 
hotát kelt a pályatársak közt. E megbántás ismétlésével pótolták 
maguk közt ily alkalomkor a megbántottat. Szünetlen sajnálkoznak 
távollétén, bár az ő jelenléte a leveskiosztás közben igen káros 
volt a körülötte sereglőkre. Szellemessége biztosítja neki azon he
lyet, hová a kiszolgáló rendszerint a leveses tálat letenni szokta^ 
Sajátságos furfanggal élt azonban ő a levesmerésnél. Ugyanis a 
merőkanállal elkezdé a levet a tálban nagy sebességgel forgatni 
körben, s mikor már a lé sebes iramodásba jö t t : hirtelen szem* 
közt fordítá a merő kanalat. Tette pedig ezt oly ügyességgel, hogy 
utánna halandó egyetlen tésztadarabot sem volt képes kihalászni* 
Jóízű élczeiért szívesen elnézték e műtétet azok, kiknek a sors va
csorával is kedveskedett. Ő a legszegényebb, egyszersmind legnép
szerűbb jogász Győrött. Yig kedélye, pattogó élczei által vezére 
lett az ifjúságnak. Ő határozta meg, hogy: melyik a legszebb lány. 
Néhány megye zsibongó fiatalságának ő mondja ki, hogy: ki az 
éljen! kit kell megtisztelni éjjeli zenével. Mit ő mond, azért él-hal 
az academia fiatalsága.

Ez időben jelent meg Nagy Ignácz «Tisztújítás» czímü szín
müve, magyar alakjai, tősmagyaros nyelve által az egész országban 
lelkesedéssel fogadtatva. A rákövetkező farsangon Radákovits 
Bódog József s Miksics Imre legalább 200 álarczos diákkal jelene- 
tezett e műből meglepetésként egy kortesmenetet. A bálterembe csu
torával, czigány s dudaszóval vonúltak be a fiatalok. Nem kevésbbé 
örömmel fogadta őket a közönség akkor is, midőn a Vaterland nevű 
győri közlönyt vették tréfa tárgyáúl. Radákovits s nehány szakálas- 
bajszos jogász meghagyta egy reggel a fiatalságnak, megjelölt idő
ben és helyen megjelenni. A kortestréfa sikerétől elmámorított 
fiatal nemzedéket, kötéllel sem lehetett azon este otthon tartani. 
A kiválasztott 50 pár diák potrohos németnek öltözve, vörös bunkós 
orr, s óriási pápaszemmel, méltóságos léptekkel vonult be. Minden 
egyes a Vaterlandok olvasá menetközben, német alapossággal 
járó lassúsággal. A zene elhallgatott, a táncz megszűnt, csend lett 
néhány pillanatra. A jelenlevők átérezték a carricatúra leple alól 
kicsillámló szikrát. Ez ünnepélyes csendet, s meghatottságot
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megtépi csakhamar a kaczaj s nevetés, éljenzés reszketteti meg 
az épületet. A Vaterland szerkesztője okulhatott volna ezen. 
Ez időtől előfizetői száma egyre fogy. Nemsokára nagy anyagi 
áldozatok mellett tengődik csak a lap. Elvégre szerkesztője eladja 
Dr. Kovács Pálnak s a Vaterland szellemet és czímet cserél, s a 
győriek általános pártfogolása mellett lett belőle a Haza. Győr- 
város magyarosodásában e caricatúrában elleplezett szemrehányás 
fordulópontot képez............

Daczára hogy nyelvre nézve a szomszédos nyugoti állam 
befolyásolja a Dunántúl városait, a fiatalság legnagyobb része ősi 
mód szerint dőzsölés közepette únja által éveit. Mulatsága ló, 
bor, kártya, pipa: tevékenysége garázda verekedésekre szorít
kozott, hol mesterlegények hátán gyakorolták karjaikat a közelgő 
korteskedés küzdelmeihez. Az idő elröpült a nélkül, hogy a későbbi 
korra valamely léleknemesítö tett emlékül szolgálhatna. A szellemi 
tevékenység lovak s ebek családfái megőrzésén szorgoskodott. A 
hányatott s tapasztalt Radakovits felül emelkedve társai színvona
lán, ez iránytalan tengődésnek végét akarja vágni. Enyingi próbál
kozásait most szervezett társaság bírálata alá akarja bocsátani. Iro
dalmi társulatot szervez, melynek hivatása izmosítni s csinosítni a 
nyers erőt. Segédkezet nyújt ehhez Golub Vilmos. Lapot is adnak 
ki Két Garasos Újság czíme alatt. Munkatársai Radákovitsnak e lap 
szerkesztése és sokszorítása körül a később felsorolandó ifjak mű
ködtek. Érdekes e lap annyiban, hogy először használja Radákovits 
Bódog József a Vas Gereben nevet hasábjain. E kör munkálkodása 
s hatása az ifjúságra nem csekély volt, bár a kostök s ostor hősei 
elszigetelve magokat, lenézték a szellemi foglalkozást, s szemé
lyükben a magyar társadalom elpuhulását ócsárolják. Gunyuk 
azonban nem tudta a haladókat visszaolvasztani maradi soraikba. 
A legnemesebb szenvedély, az önművelés vágya áthatja emezeket, s 
napi munkáik után, éji nyugalomtól elvont órákban összeolvasnak 
mindenféle szépirodalmi müvet.

A kortársak emlékezése szerint, Vas Gereben eleinte költe
ményekkel próbálkozott koszorút nyerni. Némelyek szerint később 
Czuczor Gergely tanár ajánlatára kezdi prózai dolgozataival a 
kísérletet, mi oly jól sikerült, mint Enyingen. Mellette Golub 
Vilmos, Karácson János, Tüllman (Fátyolfi) s Miksics Imre 
irodalmi dolgozatai érdemelnek figyelmet. A körnek kísértő rossz 
szelleme Molnár Miska ex-franciscanus jogász volt, ki iszonyú
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dagályos irályú fantasztikus dolgozatait kívánta felolvasni s 
dicséretben részesítni. Ez keseríté el napjaikat, mivel á bírálat 
nem használt irályának, a meghallgatás pedig felbátorítá még 
hosszabb mü készítésére.

Utolsó ülésüket 1844. jun. 16-án vasárnap délután a megye
ház nagy termében tartják. Szépirodalmi ünnepen számolnak be 
évi munkásságukról. Megjelentek a főtanoda fő és aligazgatója, a 
megyei alispán, megyei tisztviselők, előkelő hölgyek, világi és 
egyházi tekintélyek ez ünnepélyen.

Radákovits Bódog József olvasta fel először az Életképek 
8 Darázsfészek czímü humoros vázlatait, melyből főleg az első
nek a diákéletből merített tárgya általános derültséget idézett elő. 
A csata meg volt nyerve. Mindenki üdvözölni siet a csinos ifjút. 
Később Yörösmartytól Petikét s Petőfitől Szeget szeggel nagy 
komikai erővel általános tetszés közt szavalja. Harmadszor 
fellépve az emelvényre, elmondja a zárbeszédet.

E beszédről a Vaterland elragadtatással nyilatkozik s nagy 
államférfiúi pályát jósol az ifjúnak. Másik kútfőnk Dr. Kovács Pál 
levele. Kovács szigorúan hangsúlyozza Radakovits társai gyenge
ségét, míg Radákovitsnak szép jövőt jósol a humoristika terén. Tíz 
szereplő közül 8-at csak megemlít vagy elítél. Az egyetlen Kará
cson Jánost emeli ki szavalásáért. Főleg a nap hősét Radákovitsot 
ünnepli, humora eredetisége, nemzeties jellemsajátsága s magya
ros zamatáért. Dr. Kovács Pál a Honderű 1844-iki 850. lapján írja 
le az ünnepélyt s Radakovits diadalát. Kovács e levele hősünkre 
nagy befolyással volt.

Érezve Kovács jóslata s ítélő szava fontosságát, személye
sen siet az ifjú megköszönni az irodalmi világba való bevezetést. 
Alig tud örömébea szóhoz jutni, midőn Kovács szóval elmondja 
néki, hogy nagy a hite ahhoz, miként belőle a nemzet legjelesebb 
humoristája fog fejlődni. A Honderű őt illető számát úton-útfélen 
mutogatja ösmerőseinek, barátainak. Ez időtől fogva rögzött meg 
Golub Atády Vilmosban ama hit, hogy Radákovits B. József a leg
nagyobb magyar író leszen nemsokára.

Az ünnepelt ifjú szüleinek dicsekedve küldi meg az első 
alkalmatossággal a lapot, melyben ösmertetve van az ünnepély. 
Ő maga alig tudja bevárni az oskolai év végét. Szökni szeretne 
Győrből, hogy láthassa megvigasztalt apja örömét. Atyja örömmel 
fogadta a lapot, de nem hallgatta el azon nézetét hazaérkező fia
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előtt, hogy ő is a könyvirást azon mesterségek közé sorolja, 
melyet ha nem is a dologkerülők, de a könnyű életet kedvelők 
keresnek. A két éves jogi tanfolyam végzése után hazaútazik 
atyjához Egerszegre, hol az a szokolyi lelkész Balog Imre ajánlata 
folytán ez időben kasznári tisztséget kapott. Az ügyes és csinos ifjú 
csakhamar számtalan befolyásos egyén barátságát nyeri meg, kiknek 
egyike, hogy tanulmányait folytathassa, ajánlja joggyakornoknak 
a hg. Eszterházi-uradalmak főügyészéhez Sopronba. Elfogadtatott. 
Sopronban azonban nem érzi jól magát, mivel «ott minden növény 
megterem, csak a hazaszeretet fája nem lel tápot#. Főleg az 
bántja, hogy a nők nem tudnak magyarúl. E magyartalanság ellen 
lövelt csipkedéseit a «Pesti Hírlap* s «Életképekben# megjelent 
soproni levelekben gyűjti egybe «Magyarbors# álnév alatt.

Döbrentei Gábor s a Kis János által alapított önképző kör 
nehány lelkes tagján kivül nincs más ösmerőse. Győrött a társa
ság s tanulmányai foglalták el ideje legnagyobb részét, most 
apróbb rajzok Írásával űzi el unalmát. Diákköri élményeiből 
néhány megjelent e rajzok közöl az Életképek 1845. évi folyamá
ban. Igen sikerűit a Vándorbot, s Gschaeft életkép a diákéletből s 
a népies tárgyú Rabvallatás. Apróbb levél számtalan jelenik meg 
tőle «Torma, Tüske, Soproni, s Magyarbors# név alatt Franken- 
burg lapjában, ki felösmervén az ifjú tehetségét, szerkesztői üzene
teiben nagyobb beszélyek Írását sürgeti. Mint rendesen fiatal íróét, 
úgy az ő leveleit is terjengős unalmasság jellemzi. Helyes ma
gyarság hiánya, sőt helyesírása miatt bár csaknem újra kellett lap
jában írnia a szerkesztőnek, mégis szívesen fogadják sorait, a szer- 
keztőségben; figyelmet érdemelt ama néhány jó ötlet, mely 
leggyengébb műveiből sem szokott hiányzani.

Hosszas sürgetés után elvégre beküldi Sopronból az Élet
képeknek Bosszú czímű történeti beszélyét, melyet a szerkesztő 
elnézvén sokszoros gyengeségeit, jeles történeti beszélyként közöl 
olvasóival. E beszélyke megjelenésével a győriek előtt jól ösmert 
Vas Gereben névvel lép fel. Frankenburg jóakaratú biztatásai 
daczára azonban Vas Gereben érezte müve hiányait. De fejlődésére 
mégis üdvös volt a Bosszú kudarcza, mivel müve hiányaiban 
felösmerte a tért, hol számára nem terem babér. Általános 
tetszéssel fogadták azonban tanulókorából és a népéletből merített 
Nevelőintézet, Nevelő kerestetik, Szüretelünk, Biróválasztás, Kuko- 
riczafelezés czímű humoros rajzait. Ezek fogadtatása jeleli ki a
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mesgyét, melynek keretén belől legszívesebben mozog s hol egye
dül terem számára az elösmerés.

Kovács Pál jóslata teljesült. Az ifjúból csakugyan páratlan 
eredetiségü népies humorista fejlődött. Kovács példájára a honi tár
sadalom tömkelegéből meríti tárgyát. Bámúlja Kovácsot. Legfőbb 
vágya azt útolémi, kinél először húzza a konvencziós czigány a 
sirvavigasztaló magyar népdalt, kinek műveiben először magyaros a 
magyar; ki rajzaiban első példát nyújt arra, hogy a magyar embert 
is le lehet írni olyképen, hogy az az elmét és szivet gyönyörködtet
hesse. Vas Gereben bírt Kovács egészséges humorával — s a haza- 
szerte derengeni kezdő verőfény kedvezőleg hat fejlődésére.

Bevégezvén a jogot, félbenszakadt a sors kísértése; az irodalmi 
fogadtatás, sanyarúsággal terhelt életében ez első kedvezés a sorstól, 
nem részegíti meg. De felösmerteti véle azt, hogy az élet küzdelmei
ben útat törni nem egyedül a tanulás fog, de a sanyarú viszonyok közt 
is épen maradt jókedélye s élettapasztalata. 1846. évi május 7-én 
juratussá felesküdni Sopronból Pestre jön, s meglátogatja Fran- 
kenburg Adolfot, kinek szíves biztatásai után mindgyakrabban 
találkozunk nevével az Életképek hasábjain. Ez időtől Frankenbur- 
got tekinti mintaképül, ennek «Darázsai» mintájára ir Ő is Dará- 
zsakat, nem nagy szerencsével.

Mint felesküdt királyi jegyző Pozsonyba megy az ország 
nevezetességei gyűlhelyére. Kortársai által terjesztett jóhírnév előzi 
meg s szerez számára tisztelőket; mindenütt úgy ünnepük mint 
nagyreményű fiatal írót. A juratus tömeg féktelenségig csapongó 
sorait s kedvenczhelyeit elkerüli. Sem el nem vegyül közéjök, sem 
vezérré lenni nem akar, bárha sok alkalom kínálkozott is erre.

Yahot Imre meghívására 1846 deczemberében Pestre jön s 
a Pesti Divatlap czímű szépirodalmi közlöny belső munkatársává 
lett. Yahot siet lapjához lekötelezni az ifjú írót, szíves előzékeny
sége azonban alighanem ártott Vas Gereben fejlődésének. Vahot 
szívélyes biztatásai elszédítik egy kissé az ifjút — s beáll az 
elkapatás kora. A kortársak nevetik önhittségét, de ki sem akad 
környezetéből, ki le merné lohasztani képzelődése által teremtett 
köreit. Nem volt sem valódi jóbarátja, sem elkeseredett ellensége.

Ki némileg tud bánni a tollal e korban, az bizonynyal sati- 
rát ir s humoristának nevezi magát. Az úgynevezett humoristák 
nagy száma daczára mocsár maradt a magyar humor, olyan, mely
ből a fejletlen ízlésüek meríthettek csak élvet. Yas Gereben is
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az áramlattal úszik. Ő is humorisál; sőt szerencsés képviselője a  
magyar néphumornak, bárha gyakorta magán viseli a kor ízetlen
ségeit. Jóérzéke azonban öntudatosan lecsiszolja ez idegenszerű
séget, s felszabadítja a német humor nehézkes járma alól. Humo
rát főleg a magyar elmaradottsága ellen élezi, szegletességünk 
lecsiszolásán fáradozik. Néhány év múltán ő maga visszaretten ez 
útról, látván azt, miként vásik le a magyar népről mindaz, mi az 
elmúlt időkhöz hasonlóvá tenné.

A Pesti Divatlap, Életképek s Jelenkor munkatársa Vas 
Gereben ez időben ; az előbbi két lap részére beszélyeket, rajzokat, 
a Jelenkorba újdonságokat ir. E mellett elkészül az ügyvédi 
vizsgálatra is. 1847. évi vizkereszti törvényszak alatt «dicséretes® 
jelzéssel tette le az ügyvédi vizsgát. Ugyan ez év február 23-án 
esküdött ügyvédnek. 300 szám alatt kikapott ügyvédi oklevelében 
a Bódog név már nincs bejegyezve.

A felkaroltatás, népszerűség, vágyai teljesülése szertelenné 
iejlesztik elbizakodottságát. Fiatalos hévvel meg akarja javítni a  
világ menetét. Beleköt olyan, uracsokba, kiket tisztességes ember 
már észre Bem vesz, s kiknek megjavítása vagy fékezése tulajdon
képen a rendőrség feladatai közé tartozik. Néhány szédelgő 
uracsról a Jelenkor újdonságai közt írt lelepzése a kellemetlensé
gek hosszú sorát fordítja fejére. A színház előcsarnokában 
támadják meg először, hol a legdühösebb támadásoktól csak a  
rendőrség menté meg. Másnap julius 15-ke körül lakásán keresik 
fel a botrányhajhászók; miután a megtámadókat nem tekintheti 
párbaj képesnek, az elégtételt sürgetőt a kapitányság által távolit- 
tatja el lakásáról. Folytonos fenyegetőzés s zaklatás közt múlik 
el az augusztus és szeptember hónap. Elvégre a szédelgők kikerü
lése s állandó tűzhely megalapítása végett Szombathelyre majd 
novemberben Győrbe telepedik által.

Megunhatá a hányódó életet, másrészt széles ösmeretsége 
által a bőven jövedelmező ügyvédi pályán a jóllétet hamarabb 
remélheté elérni, mint a szerényen dijjazott írói téren. Győrött 
csakhamar nagyszámú per lebonyolításával bízzák meg — melye
ket mint jeles jogász szerencsével vezet. E pályáról azonban 
elkívánkozik vissza oda, hol ugyan vagyon nem, de dicsőség terem, 
az írói térre. Tán melegen érző szíve is beleszólt a pályaválasztás 
kérdésébe ? Családja múltja, állapota, életküzdelmei mind befolyás
sal voltak a kor viszonyaival egyetemben életelvei fejlődésére. Ő a
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nemesi családok népnyúzó periratai helyett népvédő és népszaba
di tó beszélyeket, rajzokat, s czikkeket teszen közzé a pesti s győri 
lapokban.

Eendez Győrött felolvasásokat a színházban — november 
17-én már, tehát közvetlen az átköltözés után. Az első beszély 
Beszéljünk feltett kalappal víg elmefuttatás; elszórt jó ötletei, 
metsző gúnyai 3 finom csipkedései a nagy számú hallgatóságot jó 
hangulatba hozták. Sok taps s éljenzés fogadta a felolvasást. 
A közönség türelmetlenül várta a második felvonás végét, hogy 
újra hallhassa Vas Gerebent. Második darabja már nem volt 
humoristikus, de szilaj nyargalózás ezerféle tárgy s eszmén keresz
tül. Az igazság itt daróczban lépett fel, bunkóval vervén bekötött 
szemmel a társadalmi osztályokat s személyeket. A visszatetszés 
elég érthető alakban nyilatkozott: mi jó tanulság lehete arra, hogy 
máskor több finomsággal lépjen föl. Fiatalos heve később is az 
élet hibái s ferdeségei korholása közben nem ritkán nyilatkozik 
ily visszatetsző módon. A collegiumi s juratus modort levetkezni 
teljesen, s a társasélet szűk korlátjai közé magát beélni — élete 
végéig nem tudta. Életküzdelmei kiképezék erejét, de nem finomí- 
ták meg.

II.
A bécsi s pesti márcziusi napok hullámai élénk mozgalmat 

idéztek elő Győr városában is. Alig terjedt el híre a pesti mozgal
maknak, máris Vas Gereben s néhány ügyvéd népgyűlést hirdet, 
melynek hangulata tanúja annak, hogy az osztrák és magyar fő
városokkal közvetlen összeköttetésben álló Győr és vidéke, meny
nyire által van hatva a kor erjesztő eszméi által. A polgári őrsereg 
néhány nap alatt megalakul s begyakoroltatik. A népgyűlésekre 
közel s messze vidék lakosai beözönlenek, sőt Radakovitsot több 
község meghívja népgyülések rendezésére. Fejtegetéseinek kinyo- 
matására kérik fel, hogy azok is okulhassanak belőle, kik a távol
ság miatt személyesen meghallgatni nem jöhetnek. Győrmegye 
állítólag 5000 példányt rendelt meg Öreg ABC vén emberek szá
mára czímű folyóiratából. Bay Antal megyei főbíró ezer példányt 
oszt ki jobbágyai s a szegényebb falusi nép közt. Márczius és 
április hóban összesen 4 szám jelent meg. Ezekben népies nyelven 
bizonyítgatja a közteherviselés szükséges voltát; méltatja a ne
messég áldozatkészségét. Kimutatja, hogy ha a nemzet valamely
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osztálya kivonja magát a terhek alól, elleneink úgy elpusztítnak, 
hogy Bírásó sem marad közülünk; tehát áldoznunk kell kivétel 
nélkül. Magyarázza az úrbérről szóló, és azt pótló szerződések 
alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok, dézma, 8 pénzbeli 
fizetések megszüntetéséről szóló törvényt. Az egyenlőségről, nem
zetiségről szóló értekezései után a nemességhez fordul s részre- 
hajlatlanul méltatja ez- osztály áldozatkészségét. Végre kérelmet 
intéz nemzetéhez, hogy a felszababulás emlékezetére, minden 
magyar ültessen kertjébe 3 gyümölcsfát. Hogy ezek árnyékában 
elmondhassa idővel házinépének, miképen volt i 848 előtt s mi
képen azután. Királyi Tanácsadó czímmel jelent meg külön 
kiadásban Budán, néhány hét múltával csekély változtatással az 
Öreg ABC.

Május 7-én, midőn Legény Katiczával, Győr legszebb leányá
val eljegyzési ünnepélyét tartá Vas Gereben, egy levelet kézbesítének 
néki, melyben a központi választmány által kiküldött bizottság egy 
megindítandó néplap munkatársának hívja meg. Győr lakosságától, 
melynek szívében gyökerezett népszerűsége, s menyasszonyától, ki 
szerelmét birta, elbúcsúzván, másnap megindul Pestre elfoglalni 
a felajánlt helyet. Nagy meglepetés várta Pesten. Arany, kinek 
Petőfi 1848 május 5-én keltezett levelében megajánlá a szerkesztői 
állomást, azt nem fogadta el, így tehát Vas Gerebent szemelik ki a 
néplap szerkesztőjéül. Mint szerkesztő ugyancsak azon tisztelet
díjat kapja, mit Aranynak ajánltak fel. Évenkint 600 forintot, 
azonkívül ingyen kapja a közoktatási minisztérium segélyalapjából 
nyomatott 1000 előfizetési példány előfizetési összegét, minden 
levonás nélkül. Ez utóbbi a legszerényebb átlag szerint 3—4000 
forintot meghaladt évenkint. Az ezen felül nyomatott példányok 
előfizetési ára szintén a szerkesztőé, a nyomtatási költségek le
vonása után. A munkatársak czikkeinek díjazásához biztosíttatott 
a szerkesztőnek évenkint 2000 frt, azaz mintegy 40 frt ívenkint.

Midőn Vas Gereben Pestre ért, már kijeleltetett a nyomda s 
félig-meddig be volt rendezve az iroda. A többit reá bízták. Csak 
három feltételt szabtak eléje: legyen a lap kormánypárti, népies, 
s adja ki mielőbb. Programmja nehány nap múltával alig küldetett 
szét s máris az előfizetők nagy tömege tett megrendelést az ország 
minden vidékéről.

Miután munkatársat drága pénzért sem tudott szerezni Vas 
Gereben, hozzáfogott a lapszerkesztéshez munkatársak és szak-
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ösmeret nélkül. Nem lehet csodálni tehát, hogy a tapasztalatlan 
ifjú lapja hiányos 8 egyoldalú. Dolgozott ő ugyan évekkel azelőtt 
több pesti lapnál, anélkül azonban, hogy a szerkesztés gondjaiba 
beavatták volna. Egy jó tulajdona volt csak: mint kezdő író, a régi 
irók tanácsát nemcsak meghallgatta, hanem meg is fogadta, ha 
azok egyéni meggyőződésével nem ellenkeztek. Arany János, kinek 
számára Petőfi Sándor a szerkesztőtárs czímét s a fele jövedelmet 
lefoglalta, jóakaratú tanácsaival kereste fel leveleiben Vas Gerebent, 
serkentvén azt a lap hézagosságainak kiegészítésére. Aranynak kö
szönhetjük a néplap irányának emelkedését s tartalma változatos
ságát. Arany nemcsak munkáival, nemcsak jótanácsaival támogatá a 
néplapot. Leveleivel toborzott Vas Gereben segítségére munkatársa
kat azok körében, kik a néplap hivatását felfogták. Vas Gereben is 
iparkodott barátai körében munkatársakat találni, miáltal a lap 
tárgyköre bővült s szaporodott az érdeklődők száma. A programm 
egyoldalúsága kiegészíttetik. Irányczikk, politikai helyzet ismer
tetése, törvénymagyarázat, történetírás, országgyűlési szemle, 
földmívelés, vidéki s külföldi tudósítások, mulattató s hazafias 
költemények, közérdekű s országos hirdetések rovataira osztatott 
fel a lap. Költeményeket Arany János, Bulcsú Károly, Czuczor 
Gergely, Gaál József, Garay János, Lévay József, Petőfi István, 
Petőfi Sándor, Székács József s Tompa Mihály közöltek a néplap
ban. Prózai részét Vas Gereben, Arany János s Golub Atády Vil
mos tolla töltötte be.

A szerkesztői iroda, hol junius 4-én a Népbarát első száma 
jelent meg, augusztusig a rostélyutczai Hrabovszky-ház földszinti 
helyiségeiben, auguszt. a b. Orczy-ház 2-ik emeletén rendeztetett 
be. A hetilap ára 7 frt 30 kr. bankóban egy évre. Legelső előfize
tője a vallás- és közoktatási miniszter Eötvös József, ki 1000 pél
dányt rendelt meg olyformán, hogy hazáuk szegényebb községeinek 
elöljáróihoz czímeztesse azokat a szerkesztő. Később a honvédelmi 
bizottmány is több száz példányt rendel meg, s megküldeti a köz
ségi jegyzőknek, azon meghagyással, hogy azok felolvassák nyil
vános tereken a népnek, nehogy a nemzet alsóbb rétegei bujtoga- 
tók által a haza állapota felől elámíttassanak. Azon reményben, 
hogy a magyar nép körében elért eredményhez arányosan, a nem 
magyar ajkú lakosok körében lappangó idegen ajkú bujtogatókat 
is sikerülhet leálczázni, elhatározta a néplapot b. Eötvös József, 
német, tót, oláh, szerb s horvát nyelven kiadatni. Csaknem egy-

Digitized by v ^ o o Q i e



idejüleg jelentek meg e lapok Vas Gereben lapjával. Szövegük ta r 
talma; iránya s tárgya csaknem azonos. Vas Gereben lapja volt a 
vezérlap, a többi eredeti czikkei mellett igen gyakorta Vas Ge
reben; lapjából közöl fordításokat s szabad átdolgozást.

A német néplap «Der Volksfreund* szerkesztője Cziglervolt. 
Legnagyobb részben számonként árusíttatott el. Vidékre mintegy 80 
példány küldetett csak. Megszűnt 1848-iki deczember utolsó napján. 
A tót «Prjatel Ludu* (Népbarátja) szerkesztője Mácsai Lukács, fő
munkatársa Debreczenben Szeberényi Lajos. Sokkal elterjedtebb 
volt, mint a német néplap, a vidéken mintegy 534 előfizetővel bírt. 
1849 júniusában szűnt meg. Vidéken 596 előfizetővel bírt az oláh 
«AmiculuPoporului» s a borvát «Pucki Priatelj*, amaz Pap Zsig- 
mond, emez Bujanovics Iván szerkesztésével. A szerb néplap alig tu
dott a vidéken 275 előfizetőt találni. (Szerkesztője neve előttem 
ismeretlen.) Nem eléggé sajnálható, hogy b. Eötvös József terve nem 
érte el feladatát. Ennek oka kis részben bizonyára a szerkesztők 
jóakarata nélkül, alkalmas írók s fordítók hiányában kereshető, 
részben abban, hogy a néplap megindítása alkalmával hazánk 
idegen ajkú lakosainak elöljárói, lelkészei, tanítói legnagyobb 
részben alattomos bujtogatók által máris hazaellenes érzülettel 
árasztattak el. Ezek eltántorulása után, csak nehány lelkész s elöl
járó maradt, ki meggyőzni igyekezett a népet a magyar nemzet 
iránt való jogaikról s kötelességeikről. Számuk elenyésző csekély 
volt a tömeggel szemben. Hiába küzdtek, az eltántorultak túlkia
bálták őket. A műveletlen nép inkább követte a romboló •paraszt
messiásokat*, mint azokat, kik a türelem s béke szavait hirdeték. 
Ha e közös orgánum által megértettük volna egymást, tán nem 
jutunk oly sok csalódáson keresztül velük közös gyászba.

A Népbarátja a kormány alapelveit tolmácsolta s egyúttal a  
mérsékelt érzületnek kifejezője volt. Mérsékelt józansága által vált 
a nemzet legnagyobb osztályának közlönyévé, szemben a szélső
ségig szilajkodókkal, kiknek sok közlönye, de annál kevesebb híve 
volt. Szerkesztője a néphez szólt népiesen, de nem aljasult le, s 
nem harczolt szitkozódásokkal. Tárgyilagosan tette érthetővé a 
jelen küzdelmei okát, megillető komolysággal tárgyalja azon ele* 
met, melyet a megváltozott viszonyokhoz általidomítani kelL 
Józanságával szelidíté azok hevét, kik szavuk erejével is megront
hatni remélték az uralkodó elemeket. Felvilágosítja azokat, hogy 
csak ingerelnek, s nem ingatnak, annál kevésbbé építnek. Nem
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hivatása uj utakat keresni, de azt, mely jónak bizonyult, hangos 
szóval jelzi, melyen elérhetünk a jelentől a jövőhez. Tájékoztatja a 
nemzetet, reményt éleszt, s kitartásra ösztönöz. E néplap volt 
irányadója népünknek, midőn egyrészről a rémület rettegtetett, 
más részről a túlzás csábja vonzott.

A bujtogatók leálczázásán, nemzeti hatalmunk, jogaink s kö
telezettségeink lelkiismeretes megvilágításán kívül a Népbarátja 
mint engesztelő a nemes és pór osztály között jelentékeny szer. p- 
körrel birt. A köznépbe való beolvasztás által végeltünéssel fenye
getett nemességet kelle védelmeznie a túlzók ellenében. Beláthatlan 
zavarok forrása lett volna a túlzók követelése, ha az nem ellen- 
súlyoztatik. Nem lehetetlen, hogy az új szellemmel egybeütköző 
hagyomány, érdek s jellem, midőn lemondása után is ócsárolják, 
netán megkísérli a korszellem által népszerűtlenné törpített elő
jogaiért a küzdelmet. Vas Gereben nevelése s életküzdelmei által 
túlzó demokrata, de ez érzelmeket eltitkoltatja véle belátása. 
A nép méltatlan szenvedései iránt szíve fogékonyabb mint azoké, 
kik a népimádás divatos tanait hirdetik, s küzdő fegyverei is ne
mesebbek.

Mig e küzdelmek folytak, bekövetkezett a nagy válság: a 
meghasonlás Bécscsel. A Népbarát eddig a nemzetet uralkodójával 
egybefüző lánczszemeket edzé, a bécsi cselszövények nyilvánossá 
léte után nem oszlatja többé a szenvedélyt. Felhívásában kinyil
vánítja, hogy itt az idő : keljen fel vészes medréből a nemzet! De- 
czember 24-én jelent meg utolsó száma az első évfolyamból Pesten; 
mivel a magyar kormánnyal Debreczenbe menekülni kényszerül 
a Népbarát ez év utolsó napján, nem jelent meg a 31-ik szám. 
Utolsó számában hozza az első határozott izgató szót, felhiván vé
dekezésre a nemzetet: «a császár ellen, ki a magyart igába akarja 
fogni*.

!849-ik évi január hó első napján délután 4 órakor külön 
vasúti vonattal menekülnek Pestről azok, kik magukat compro- 
mitáltaknak tekintik. Az ellenség körmei közöl szerencsésen kisik- 
lanak ugyan, de belé sodortatnak a megfagyás és éhenhalás ve
szélyébe. Szolnokon január 4-ig elakadnak, ott gyülemlik össze a 
menekülő nép. Szolnokról 4-én délután indulnak beláthatatlan 
hosszú kocsisorral. Valóban szomorú menetet képezett a rosszúl 
ruházott, dermedt vándorlók csoportja, elakadt szekereiknek ki- 
vonszolásával küzködvén egy-egy kátyúnál, hogy a keskeny úton
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a következő szekerek is tovább juthassanak. Január 5-én érnek 
Debreczenbe. Vas Gereben Schveizer bútorkereskedőnek vendég- 
szerető családjánál bérel egy szobát lakásúl s egyúttal szerkesztőségi 
helyiségnek.

Debreczenben aggodalmak közt telt le az 1849-ik év első 
hónapja, mivel rossz hírek érkeztek mindenfelől. Főleg a pesti 
menekültek közt vált általánossá a rémület. Ezek legnagyobb 
része azon hittel szállott fel a menekülőket szállító vonatra, 
hogy néhány nap múlva családjához visszatérhet. Egynémelyik 
el sem búcsúzott övéitől, csakis a kormány menekülése hirére 
sietett ki az állomáshoz. Azok kik néhány óranegyeddel előbb 
értesültek, fölöslegesnek vélték fehérneművel s meleg ruhával 
terhesitni a visszautazást. Kevesen sejték csak, hogy e kirán
dulás néhány hónapig is elhúzódhatik. Debreczen lakosainak 
szívessége elfelejtetni törekedett bár a számüzötteket kedvetlenítö 
híreket, a lakás s élelmi szerek drágasága, ruhanemüek nélkülö
zése, elhagyott családjaik sorsa, nyugalom hiánya s a jövő kérdése 
azonban megmételyezik a menekültek reményeit.

Ezalatt a Nép Barátja Debreczen város nyomdájában állítta
tott ki ugyanazon alakban mint Pesten; csak a jelige változott meg 
homlokzatán. A viszonyok által kényszeríttetve, Vaa Gereben «Ki 
mint vet, úgy arat* jelige helyett oárts az ellenségnek ahogy tudsz* 
közmondást veszi fel. Megváltozott azonban a lap iránya is. Miután 
Vas Gerebent a kormány több irányban használja, mig ez elfog
laltság tartott, Atády Golub Vilmos irta tele a lapot. Atády a leg
szomorúbb napokban, hitétől áthatva hirdeti, hogy Isten a sza
badságért küzdőket elhagyni nem fogja. A kicsiny hitüek félelmét 
siet eloszlatni rendithetlen hitével. E mellett izgat oly merészen, 
mint ki meg van győződve arról, hogy nincs ok aggodalomra.

Föl nem tudta fogni, miért látja el magát az ő mintaképe Vas 
Gereben oly sokfelé, használható útlevéllel ? miért váltja be pa
pírpénzét veszteséggel is aranyért ? miért növeszti meg szakállát ? 
s miért forgatja oly szorgalmasan a franczia nyelvtant ? Miután 
attól lehete tartani, hogy megostromolják a szerkesztőséget, ha 
annak idején a lap nem jelenik meg, ezek megoldása helyett a lap 
megírásának szenteli idejét s teleirja lelkes buzdításokkal. A mily 
tántoríthatlanúl remélt a jobb jövőben, épúgy szítá a boszú lángját 
akkor, midőn az általa megjósolt győzedelmek hire bizalmat ger- 
jeszte a népben. Nem éri be azzal, hogy a haza örökségéből kita-
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gadtassanak a méltatlan cselszövők, de véres háborút óhajt, melynek 
lángjai közt «elolvaszthassák a koronát*. Atády izgató szelleme 
utoljára azon czikkben jelenik meg, melyben az április 14-ik: kép
viselői gyűlés határozatát ismerteti. E czikk a Nép Barátja Debre- 
czenben megjelent utolsó számában foglaltatik.

Amint Vas Gereben Pestre követi a kormányt, a régi me
derbe téríti vissza a néplap irányelveit. Miután személyesen több 
időt tölthet lapjánál, eltűnteti a Debreczenben elhatalmasult izga- 
tási áramlatot lapja rovataiból. Felveszi újra a régi jeligét s a 
békítő szerepet. Ez azonban nem tartott sokáig. Félben szakasztá 
a politikai válság. Junius 30-án jelent meg a Népbarát utolsó száma, 
melyben a szerkesztő nem is jelzi a válság közeledtét s máris a 
25-ik számot nem volt ideje kinyomatni. A catastropha váratlanul 
állott be. A kormány Szegedre menekült, de nem vitte magával köz
lönyeit. Azokra már nem várt megoldandó feladat. Fegyvernek 
kellett megdönteni azt, mit a sajtó megoldani nem tudott.

A Népbarát szerkesztője elbúcsúzván nejétől s gyermekétől 
menekülni próbál. Sok oka volt a meneküléshez. Politikai titkos 
megbízatásokban többször használta fel a kormány. Lapja után 
pedig az egész felelősség terhe reá nehezedett, mivel az 1849-iki 
évfolyam 9-ik számától kezdve Arany neve nem szerepelt a laptu
lajdonost s szerkesztőt megnevező rovatban. Menekülését és buj- 
dosását komájával Deák Ferenczczel, kezdi meg, kivel az általános 
zavarban együtt jutnak el Tolnába. Jó emberek által kalauzolva, 
elhagyatott földeken keresztül jutnak Felsőőrsig, hol Vas Gereben 
egyik régi jóakarója Köves János a plébános. Vas Gereben egye
dül osont be a községbe, megtudni, váljon azt, kivel utazik nem ér
heti e veszély. Köves János készséggel ajánlkozott ellátni s kipi
hentetni a menekülőket, de ajánlatát nem lehetett elfogadni. Háza 
nagyon is «nyilt* papi ház volt, semhogy oly férfiaknak menedé
kül szolgálhatott volna. Köves János tehát gabonás zsákokkal ter
helt kocsira ültet! vendégeit, s ekként szállítja által Őket a Sión 
V.-Hidvégen keresztül Felső-Nyékre. Julius 8-án lépett be Vas Ge
reben Komáromy Istvánhoz, a felsőnyéki plébánoshoz. Ez megle
petve, de szívesen kérdé: «Szerkesztő uram, mi járatban van?* 
Vas Gereben válaszolá: «Kedves barátom, én Deák Ferenczczel 
jövök. Itt künn vár az udvarban.* Komáromy kisielett az udvarba 
s a pitvar előtt álló Deák F. így szólítá meg: «Kedves plébános 
úr! Hallásból tudom, hogy magyar és jó hazafi. Önhöz mint ül

Digitized by L j O O Q l e



558 VÁLI BÉLA.

dözött menekülő jöttem el, hogy önnél biztosságban legyek.* Mig 
a vihar annyira mennyire lecsendesült s apái ősi fészkébe vissza 
nem térhetett, itt időzött Deák Ferencz.

Vas Gereben rövid ideig tartó pihenés után bujdosott tovább. 
Mintegy 10 hónapig lappang Dunántúl hazafias nemessége, lel
készei s gazdatisztjei házainál. Legtöbb időt tölt Enyingen a kor
társ jobbágyok lakásában, Egerszegen apjánál, Sárvár mellett Alsó- 
Pátyon Nagy István (Matyi bátyám név alatt megörökített földesúr) 
birtokán s Deák Ferencznél Kehidán. Bujdosása közben meghatja 
lelkét egy egyszerű pásztorfurulya hangja, mégis vigasztalja, s há
lából megtanul furulyázni. Idősebb korában^is e furulya hangjával 
élénkíti eszméletét. Dr. V á li  B é la .

Finn népdal.1)

Mély erdőbe madár dalol,
Dalol, dalol, lombok alól.
Miket mondasz, szép madárka,
Miket dallasz szép danádba ?
Hogyha dallod, eljő hozzám,
A ki után vágyakoznám :
Sáros földre selymet teszek,
Mocsár fölé bársonyt veszek,
Piros ruha piszkos földön —
Posványt csupa posztó födjön !
Bevezetném tág terembe,
Melynek fala tölgyfa lenne,
Küszöb meg a padló tölgyfa —
Az vón’ minden ajtófélfa !
Fenn a falon szép liliom,
Halpikkely a boltozaton;
Arany asztal azon fölül,
Ezüst székek köröskörül;
Uj kövekből volna kályha,
Konyhán új kemencze állna,
Arany zablás paripája 
Lenn a hidnál várna rája —
Míg őt magát bevezetném,
Magam mellé leültetném,
S óh be csüggnék ott a nyakán,
Beh szivemhez szorítanám ! R. A.

*) Kanteletar, II. 77. Lintunen leliossa lanloi.
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