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VAS GEREBEN RADÁKOVITS JÓZSEF.

III.
A köznép ragaszkodása nemzeti nyelvéhez, bizalmat kelt 

Vas Gereben lelkében. Életösmerete megjósolja, hogy a bőszúállas 
vérszomja nem sokáig fog dúlni a védetlen nemzeten. Bujdosó 
társai közt szerte terjeszti e reményt. Furulyája művészi játékával 
s kifogyhatlan jókedvével oszlatja a bánatot s kétségbeesést. Tré
fálkozva fenyegetőzik azzal, hogy nem sokáig kárhoztatja pihe
nésre erejét, de mihamarabb megindítja a Nép Barát új folyamát. 
Közvetlen a vihar tombolása alatt enyhítgeti barátaival közös fáj
dalmát vidámságával. Jóslata azonban nem teljesült be egészen. 
Az ádáz düh egyesek ellen garázdálkodni megszűnt ugyan, de a 
haza fölött csak egyre csoportosúltak a felhők. Ezek láttára ugyan 
nem szűnik meg vigasztalni, lelkesítni társait, környezetéből 
azonban csak kevesen sejtették, hogy a lelkesítő bizalma a jövő 
iránt, mindinkább ernyed. Vidámsága lassanként elsorvad, élczei- 
ből kifogy, hallgatag leszen. Testi baj említgetésével rejtegeti lelke 
kételyeit. Untalan változtatja menedékhelyét. Csak néhány jó barát 
sejté, hogy önlelkét nem tudja megnyugtatni. Vigasztalásra szorul 
az, ki az elnyomatás első hónapjaiban vigaszt hirdetett. Egyik 
végletből a másikba hullott. Életúntság jelenségei tűnnek fel tet
tein, szaván. Míg azelőtt élczeivel a bujdosóknak kétségbeesését 
oszlatá, most azok kénytelenek őt vigasztalni. A jövő bizonytalan
sága elemészti életkedvet. Megtörve a bujdosás izgalma, a rejtőz
ködés nyomora tűrésével, elhatározza magát valamelyik hatóság
nál följelenteni. E szándékáról neje lebeszéli — kit fölkeresett 
egy éjjel elbúcsuzás végett. Többé azonban nem rejtőzik el oly 
gondosan, mint eddig. Nem is maradt titok ezentúl tartózkodási 
helye. Erről értesül a hatóság is nemsokára, épen midőn né
hány napig Deák Ferencznél Kehidán tartózkodott. A szomszédos 
község katonai főnöke bízatott meg elfogatása végrehajtásával. 
E megbízott azonban az elfogatási parancs kézbesítése után Vas 
Gerebenhez, egy parasztembert küldött azon tudósítással, misze
rint rejtekhelye fel van fedezve, s a parancs kiadatott elfogatásá- 
hoz. Kérte a tiszt, meneküljön azonnal Kehidáról, nehogy meg
győződése ellenére, s tiszti kardja elaljasításával a vett parancsot 
foganatosítni kényszerüljön. Deák birtokán rejtezkedő néhány
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bujdosó mihamar szétrebbent a szélrózsa minden irányában, ez 
üzenet tudomásul vétele után, csak Vas Gereben, épen kinek az 
üzenet szólt, nem akart kimozdulni helyéből. Vegre nehogy nejé
től s kis gyermekétől elszakíttassék búcsuvétlenül, de másrészt 
hogy házigazdáját is felmentse a motozók zaklatásaitól, megindult 
kora hajnalban, a tudósítás vétele után következő reggel. Alig 
ért Deák Ferencz birtokának határán túl, már is találkozott három 
fegyveres katonával, kik őt vidéki kisbirtokosnak vélvén, tőle Deák 
szállása után tudakozódtak. Rövid szóváltás után megbizonyosúlt, 
hogy őt keresik e fegyveresek. Családja viszontlátásának vágya 
erőt kölcsönzött a közönyösség színleléséhez, s a távolból megmu
tatván aházat, színlelt lassúsággal menekült tovább. Özvegy atyját 
keresi most fel, ki nemcsak nejét, de gyermekét is gyászolta mind
eddig. Néhány nap alatt kipiheni a megerőltetett bujdosás fára
dalmait. Elbúcsúzik apjától, nejétől, gyermekétől azon hittel, hogjr 
sohsem látják viszont egymást.

Néhány nap múltával jelentkezett Pesten a hatóságnál, s ott 
azonnal elfogták. A Nép Barát szerkesztőjének elfogatási híre né
hány óranegyed alatt városszerte elterjedt az érdeklődök körében. 
Barátai gyengéden értesítik nejét. A szerető hitves, ki könnyeivel 
nem tudta ismételve lebeszélni az önfeljelentéstől, önmagát kezdé 
hervasztani. Félje elfogatása életére végzetes csapás volt. Férje vá
ratlan kiszabadulása nem tudta behegeszteni lelke ama sebét, me
lyet elfogatásának híre ejtett. Rövid év múltán a hervadozó híres 
szépség, második fígyermekének éltet adva, elhúnyt.

Vas Gereben kiszabadulásáról többféle mendemonda kerin
gett. Ő maga is a szerfelett kiváncsiak érdeklődése kielégítésére 
több okot gyártott s bocsátott világgá. Legtöbbnek azt mondá: 
hogy biráinak szigorát megenyhité a vizsgálati iratok közé sorozott 
ifjúkori rajzok s beszélyek humora. Némelyek az aristokratia 
valamely befolyásos tagjának tulaj doníták kiszabadulását. Ezek 
közbenjárása nem valószínű. Befolyásuk csekély volt; Vas Gere
bent különben is köreikben nem ösmerték, közönyös állásukban 
az író sorsa nem érdekelte őket. Inkább felhozható a börtönök 
túltömöttsége, s a vád alapját képező Nép Barát mérsékelt szelleme, 
mint olyan, mi elősegíté kiszabadulását. E kettővel egyetemben 
az, hogy a hatóság az írókkal csak igen keveset törődött. Több 
gondot fordítottak a kényuralom közegei az írók megnyerése, 
anyagi javak által való elszédítésére, mintsem büntetésökre.
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Vas Gerebent a Nép Barát hasábjairól ítélve elég mérsékelt 
szelleműnek ösmerték, s családját a nyomor örvényénél állani 
tudták, tehát reményt tápláltak, hogy őt megnyerik a kormány 
hivatalos lapja számára. Mindenképen megközelítni próbálkoztak, 
de bár a nyomor napjai beköszöntének, tollát nem adta bérbe. 
Sőt közvetlen kiszabadulása után beállott azok sorába, kik tollúk
kal tiltakozni mernek az elrendelt hallgatás ellen. Jól megválasz- 
ták fegyvereiket. Míg élczeik s humoruk leple alá rejtezett értelem 
megtépdesé a komor felhőket, általános felvidámulást is ébresztett. 
A censorok rendszerint hiába keresték az élez fulánkjait, bár min
dig szúrt az, nem tudták föllelni. Az élez nemcsak a felhőket 
tépé meg, többet tett később, felvidítván a kedélyt, megtermé- 
kenyíté a reményt, s nevetségessé tette a félelmest. A hatóság 
közegeitől ki sem félt többé, de kaczagott rajtuk az egész társa
dalom. Vas Gereben ugyan rövid alkalmatlanság után kiszabadult 
h börtönből, de szünetlen rendőri felügyelet alatt hagyatott. Széna- 
téri lakásába ugyan nem merte elvezetni menekülő avagy bujdosó 
barátait, de egyik másik ösmerősénél mindig tudott számukra biztos 
helyet kieszközölni. Nappal többnyire le volt foglalva ideje a kenyér
keresésnek, estéit legtöbbnyire a gr. Károlyi-család levéltárnoká
nál, Valther Gézánál tölté. Itt gyűlt egybe Valther László, Valther 
Imre, Vas Gereben, Bártfay József, Heilinger József, Mórócz 
István, búsulni a haza sorsán, s megolvasni külföldön tengődő 
barátaik terveit, reményeit. Nem jelentéktelen tevékenységet fej
tett ki e kis baráti kör, a mennyiben több üldözött honvéd talált 
általok a menekülésre módot néhány év múltán.

Vas Gereben fellépése a szépirodalmi téren nagyon közna 
pias kezdet. Lassan emelkedik csak azon színvonalig, hogy emlí
tésre érdemessé válik. Bár kedvezett néki a társadalmi, irodalmi, 
s politikai állapot, fejlődése mégis oly sokáig tart, hogy némelyek 
kétkedni kezdének tehetségében. A forradalom alatt megösmerte 
nevét a nemzet, s előlegezett néki népszerűséget, képességét azon
ban nem a forradalom heve, de az elnyomatás fagya fejleszté ki. 
Szorgalom és gondosság nem jelentkezik nála a bujdosás után 
sem, de némi tollgyakorlás után levetkezi a kezdő író modoros
ságát, s régi írásmódjával ellentétben, épen eredeti egyszerűségé
vel varázsolja el olvasói képzelmét. A mesgye, honnan meséihez 
alkatrészeket válogat, szűknek mondható, de épen abban nyilvánul 
tehetsége, hogy e kis világból is milyen változatos és mégis termé-
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szfites színeket tud feltüntetni. A népies iránt való előszeretet a 
bujdosást előzőleg írt müveiben is nyilatkozik, valódi szépségében 
azonban csak a bujdosás után tűnik fel ez. Munkáiban a magyar 
nép lelkiéletének buvárlója igen becses anyagot fog találni.

Midőn megszabadult az üldöztetés kellemetlenségeitől, ily 
nem remélt rövid idő alatt, első gondja családját Pestre költöztetni. 
A széna-téren lévő Novák házban bérelt ki egy kicsiny lakást — s 
itt szaporítja meg a kenyérkeresés gondjait szerető bitvese bete
geskedése. Bár a hű nő betegeskedése elkedvetleníti a munkától, 
kénytelen kenyérkereset okából írni. Rövid idő alatt a Pesti Röp- 
ívek, Hölgyfutár, Remény, Losonczi Phönix, s Romemlékben 
közlött elbeszelései, rajzai s humoros leveleivel érdemli ki a figyel
met s érdeklődést. Beszélyt általában keveset írt, annál több rajzot. 
Erezte, hogy e műfaj inkább megtűri az életfestés egyhangú mene
tét, mint az elbeszélés, melyben a leíró képesség még nem kielé
gítő. Megtanulta ezt az Életképek 1846-iki évfolyamában Bosszú 
czímü beszélye fogadtatásából. E beszély tárgya s a szereplők 
nevei a történetből vannak kölcsönözve jobbára, mindkettő helyett 
azonban a kezdő író áll elébünk, ki nemcsak a múltat nem tudja 
előtükröztetni, de elárulja, hogy a kép rajzolása idejében, a múltat 
önmaga sem ösmeri. Némely történelmi vonás betarkázza ugyan 
az anyagot, de nem födözi el a 40-es években íróinknál divatos 
rablóbeszélyekre való emlékezést. Az elbeszélés módja nem tudta 
a fogadtatás kudarczát szelidítni.

Miután érezte azt Vas Gereben, hogy türelme csak igen 
ritkán tart egy-egy beszély kidolgozásáig, elbeszélés helyett inkább 
műveli az életfestő rajzot, népies életképeket. Főleg ézekben tűnik 
fel megfigyelő erejének változatossága. Egyik sem szűkölködik vala
mely egyedi szépség nélkül s mégis általában egy tőrül metszet- 
teknek tűnnek fel. Mindegyikben inkább az író érvényesül mint
sem a tárgy. Mindegyikben gyöngyképen illesztve ragyog egy-egy 
eszme, jó ötlet, de az egész úntató. Mintha csak az író az egészet 
egy vagy két jóötlet keretéül teremtené: ötlete megörökítése elfog
lalja összes figyelmét, kerete rendszertelen faragvány marad. 
Rajzai csekély kivétellel vádolják írójukat azzal, hogy megvonta 
kidolgozás közben a nélkülözhetlen műgondot alkotásaitól. Gya
korta került a nyomdász asztalára az ötlet, felvillanása s papírra 
vetése után következő perczben. Prematur in annum elvét kiküszö
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bölte az élet gondja szótárából. Nem ritkán a nyomda asztalán írta 
rajzait, életképeit, versenyezve a szedő gyorsaságával.

Tős magyaros nyelvezete üdesége, népies alakjai eredetisége, 
nagy olvasó közönséget hódít népéletből merített elbeszéléseinek. 
Ki nem ösmerte azon időben a Koczagyerek, Isten keze, Két szom- 
szed. Javasszony, Egy falat kenyér, avagy az Éjjeli vendég, czímü 
elbeszélést? Országos hírű volt, az Egy falu két bakter, mely a 
Losonczi Phönixben jelent meg. E beszélyben igéző szépséggel írja 
meg egy pórlegény szerelmének történetét. Nem tekintve tudákos 
bevezetését, mely nincs szoros összefüggésben az elbeszéléssel, nem 
követhetek el igazságtalanságot, ha e müvet Vas Gereben összes 
munkái közül legkiválóbbnak Ítélem, s az e nembeli irodalmi reme
kek közé sorolom. Szépirodalmunk e nemben kevés hasonlót tud 
felmutatni.

Míg a negyvenes években a népfelszabadítás vágya képezi 
az irodalomban az uralkodó eszmét s bírja a népszerűség helyét, 
az ötvenes években már a viszonyok fejlődésével egyetemben, 
elért ez irány eszme anépnevelés óhajának általánosodásáig. Politi
kai 8 irodalmi vezérférfiaink megdöbbenve kénytelenek a forrada
lom lezajlása után bevallani Önmaguknak, hogy a nép legnagyobb 
része csak termőföldnek tekinti ez országot, s a haza szó szent 
értelmét az sem nem érzi, sem nem érti, hogy a nép csak hírvágyat 
érez szülőföldje iránt, a honszeretet érzéséig fölemelkedni képtelen. 
Kénytelenek elösmerni azt, hogy a nép a nemzeti ügy iránt nem 
mutatott annyi érdekeltséget, mennyire szüksége volt a hazának, 
válságos viszonyai között. Mennyire lehet szüksége a hazának 
fiai érdeklődésére, azt ki sem jósolhatá meg, habár nem halt ki 
vezérférfiaink kebléből a remény! Mintegy eltitkolt jelszó terjed 
el zajtalanul a haza minden zugába azon szükség érzete, hogy 
a népet fel kell ébreszteni százados érdektelenségéből, szívébe 
munkakedvet kell ültetni, meggyökereztetni a honszeretet eszmé
jét. A volt jobbágy és volt földesúr közt létrehozott egyetértés 
által kívánták a nemzetet előkészíteni az esetleg bekövetkező új 
mérkőzéshez. Minél több felhő sötétíté el a nemzet egét, annál 
lázasabb hévvel fáradoztak a lelkesek az egyetértés s nemzeti 
közérzelmek edzésén. Legjelesebb íróink népies folyóiratot, nép
könyvtárt, népies füzeteket, népies kalendáriumokat szerkeztenek, 
avagy ezek számára népies beszélyeket, verseket, hasznos ösmere- 
teket írnak. Az ügyvédi pályáról letiltott Vas Gereben, hogy vala-
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mely vállalathoz szükséges tőkét előteremthessen, kiadta Parlagi 
képek czíme alatt, népéletből merített elbeszéléseit. A jövedelmező 
kiadásból anyagi viszonyai rendezése után is maradt annyi, 
hogy megindíthatá a Falukönyve (1851) czímü népies folyóiratot. 
E folyóirat czéljáúl kedvencz eszméjét tüzé ki, és pedig: kiirtani a 
nép szívéből a jogtalan hírvágyat s helyébe munkakedvet, hasznos 
ösmereteket s honszeretetet ültetni. Daczára, hogy e vállalat dúsan 
jövedelmezett, mégsem állott fenn sokáig. Valószínű, hogy Vas 
Gereben felüleletes szerkesztési modora idegeníté el e folyóirattól 
a közönség érdeklődését. Befolyással volt azonban, barátai emlé
kezése szerint, e lap beszüntetésénél Vas Gereben nejének halála 
is. Ezt igazolni látszik az, hogy 1852. évben alig néhány apróbb 
dolgozata jelent csak meg. Szélsőségekben hánykodó lelkének 
bánatát megoszlatja egy nemzeti ünnepély, a szabadkai színház 
megnyitása. Nevezetesebb színművészeink s íróink között Vas 
Gereben is hivatalos volt ezen ünnepélyre. A rendezők nemzeti 
ünnepélyképen nyitották meg a vidéken a nemzeti nyelv s művé
szet a pesti nemzeti színház mintájára épített templomát. Szaval
tak hazafias költeményt, énekelték a szózatot, nemcsak a színház
ban, de a nyilványos tereken is. Minden nevezetesebb család lakomát 
rendezett a vendégek tiszteletére. A hazaszeretet kitöréseit s az 
elnyomatás ellen kitört tiltakozásokat csak azok nem hallották, 
egyedül azok nem értették meg, kiknek hivatalos kötelességük 
lett volna azt kiszimatolni. Megszerették Vas Gerebent a szabad
kaiak úgy, hogy a díszpolgárrá választás is szóba jött, s meg is 
tisztelik ezzel, ha ugyan tudott volna bort inni. E bomemisszaság 
volt oka annak, hogy nem érte e megtiszteltetés. A jó szabadkai 
nép áldozatkészsége, melylyel új reményt gyújtott a haza oltárán, 
megéleszté Vas Gerebenben a lelkesülést. Újra visszatér életkedve, 
levetkőzi a csüggedést s munkához fog. Nem nagy térre terjedő, 
de annál több tanyán pihentető körutazást tesz az alföldön, mi
közben a szentháromság titkaképen elrejtezett népszellemet tanúl- 
mányozza.

Belefáradván ez utazásba, visszatér Pestre. Itt nehány lelkes 
főúr pártfogását kinyervén, újra egy folyóiratot indít meg Falusi 
Esték czíme alatt (1853.) E vállalata, bár mintegy 4000 előfizetővel 
bírt közvetlen megindulása után, kiállítása a legszerényebb igénye
ket sem elégítheté ki. Megfokozta a pártfogók elégületlenségét az, 
hogy rosszul volt irva és szerkesztve. Daczára a pártfogók sürgeté
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sének kiállítása olyan maradt, a szerkesztési felületességekről nem 
tudták az időszaki iratok megrovásai leszoktatni Vas Gerebent. A 
boszantó komázási modorban, melylyel polgári körből származó 
olvasóihoz beszélt, épen valami eredetiséget vélt rejleni. Kit az 
affektált népiesség el nem riasztott a per «kendi szólított olva
sók közöl, azt elriasztá a szájbarágó körülményesség. Untalan 
tudatlan csőcseléknek tekinté olvasóit Vas Gereben, kiknek nagyon 
is meg kell magyarázni a szót, ha meg akarjuk beszédünket értetni. 
A második előfizetési negyed alkalmával tetemesen csökkent az 
előfizetők száma, miáltal a pártfogókra súlyosodott teljesen a ki
adási költség. E főurak azonban látván, hogy sem a lap technikai, 
sem szellemi részét illetőleg javításra nem bírják rábeszélni a szer
kesztőt, megvonták kegydíjukat a folyóirattól. Vas Gereben elked
vetlenedve ezáltal, még kevesebb időt s fáradságot fordított a szer
kesztésre, minek természetes következménye lett az érdeklődő 
közönség elhidegülése s a lap beszüntetése.

Anyagi viszonyai ziláltsága lázas munkásságra kényszeríti. 
Nem utazgat országszerte tanyáról tanyára, plébániáról plébániára, 
de négy-öt lap számára irogat rajzokat, életképeket, hogy családja 
ne legyen nélkülözésnek kitéve. Miután azonban az ily apróságok 
csak igen csekély díjazásban részesülnek, három-négy vállalatot 
tervez. Eget-földet ígér bár, a kiadók nem akarnak véle alkura 
lépni a Falukönyve s Falusi Esték kudarcza után. Ily körülmények 
közt mint mentőeszközt szívesen fogadja el Szilágyi Virgil ajánla
tát, melyben ez a Budapesti Viszhang czímü szépirodalmi s politi
kai lapjához munkatársnak hívja meg. E lapnál mint főmunkatárs, 
azaz mindenesképen két és félévet (1853—56) tölt. Harmadik év
ben ő és Vahot Imre vette által Szilágyitól a szerkesztést és tulaj
donjogot. Vahot Imre és Vas Gereben két különböző jellem volt az 
összeférhetlenségig. Rövid idő múltán az élelmes Vahot kitúrta a 
szerkesztőségből Vas Gerebent.

Ezen szerkesztőséggel elfoglalt idő alatt jelent meg a Buda
pesti Viszhang s más időszaki iratokból egybegyűjtve Darázsfészek 
(1855) 8 Tormagyökerek (1855) gyűjteménye. Azon időben e művei, 
ép úgy mint adomával s humoros elmefuttatással telt naptárai 
szerfölött kedveltek voltak. Mai nap e «humoros eimefuttatások s 
torzrajzok* a megváltozott idők folyamában értelmetlenek. Eltűnt 
a korral azon gyarlóság, melyet leleplezett, vagy jóízű tréfával
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csipdesett. Miután nem szenvedünk a megtréfált izletlenségekbenr 
nem is tudunk mulattatót találni ez élezekben.

E változást tapasztalhatá az iró köztetszéssel fogadott Régi 
Képek (1856) folytatásaképen néhány év múltán kiadott Múltak 
Emlékei (1859) fogadtatásában. Ez utóbbi is nagy terjedelemben 
ösmeretes volt, de a Regi Képek népszerűségében épen nem oszto
zott. E két utóbbi műben néhány sorban vagy néhány lapon van 
egy-egy kiváló férfiú jellemezve, kiválogatva a történelmi avagy 
társadalmi életből. Ha ösmerjük a nehézséget, melylyel jellemvonás 
avagy adoma találó elmondása jár, csak akkor tudjuk ez életképek 
jellem- és adomagyűjteményeiben a gyűjtő képességeit méltatni,, 
melylyel elénk tükrözteti egy-egy találó vonással nevezetességeit- 
Az idő megkisebbíté értékét ez életképeknek. Ma már egy férfiúról, 
kit mint történelmi avagy társadalmi nevezetességet akarunk fel
tüntetni, három-négy adoma vagy nehány sornyi életrajz-töredék- 
kel nem tanácsos előlépni. Azon kor nemzedéke azonban többet 
olvasott ki a sorok közöl, mint mi tudunk, három évtized múltá
val. Azon kor olvasóközönsége nemcsak elnéző volt a töredékesség 
iránt, de ez emelte érdeklődését. Nem ritkán szándékosan a közön
ség képzelő erejére bízta az iró a hézagok kitöltését, és pedig nem
csak oly helyeken, hol gondolatát Írásban elmondani a korviszo
nyok folytán nem volt lehetséges. Ma e hézagosság boszantó. Ez 
életképeknek nemcsak olvasóközönsége, de hatása is nagy volt-

Ugyanis az elnyomatás éveiben fölemelő volt az ősi nagyság 
vázlatos rajza is. Vas Gereben előadási ügyességén kívül fokozta a& 
érdeklődést az, hogy azok, kikről emlékezéseit irta, a közelmúltban 
éltek, és mégis a bemutatott életadatok újak, a jellemtörténetkék a 
nemzet nagy része előtt ösmeretlenek voltak. Midőn a történelmet 
8 nemzeti nagyságunkat megillető komolysággal előadni lehetetlen 
volt, jó szolgálatot tett Vas Gereben árny- és fényképeivel, midőn 
a magyar typusok emlékezetre méltó alakjaiban s tetteiben azt fel
tünteti. Ki alakjainak nemességét látta, nem kételkedhetett nem
zetünk életrevalóságában.

Adomagyüjteményei oly kedveltek voltak, hogy közvetlen 
megjelenésük után új kiadást kellett azokból rendezni sajtó alá- 
Bennök van megörökítve a magyar néphumor. Ez nem egyedül 
gyűjtemény értékével bir, mivel benne gyűjte egybe saját rögtön
zött adomái közöl is néhány százat. A közönség érdeklődése ujabb> 
kiadásaival csak növekedett.
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Mint egy kisebb lap munkatársa s más hiányában színi bí
rálója, gyakorta látta Szigligetinek népszínműveivel elért diadalát* 
s magában érezvén a népies elem iránt való előszeretetet és képes- 
séget, barátai unszolására több népszínmű tervezetét készíté el, 
azonban türelme épen nem tartott odáig, hogy e tervezeteknek 
kidolgozásához fogjon. Csak jószándék maradt nála az, hogy na
gyobb jelentőségű dolgozattal lépjen fel, s érvényesítse tehetségét, 
míg egy véletlenül kiejtett ígérete nem kötelezé egyik tervezete 
kidolgozásához. 1851-ben egy írók s művészek által látogatott mu
latóhelyen Vas Gerebennél szokásos nagy hanggal birálgatta egy 
baráti társaságban Egressi Béni: Két Sobri czímű népszínművét. 
E darab épen nem érdemelte meg a határozott elitélést, miután 
tűrhető sikerrel adatott elő, s az ahhoz írt zenei rész pedig nagy 
becscsel bírt, mi biztosítá a kedvező fogadtatást egyrészt, másrészt 
feledteté a színmű gyengeségeit. Pákh beleúnva Va9 Gereben 
hetyke ítéletébe, odaszólt néki, hogy «Valószínűleg Gereben, te 
olyat sem tudnál irni #. Vas Gereben fogadást tett, hogy ő két hét 
alatt ir jobbat. Azt nem tárták fenn kortársai, hogy csakugyan két 
hót alatt irta-e meg Két végrendelet czime alatt a drámabiráló bi
zottmány elé terjesztett s elfogadott művét. Valószínű, hogy nem 
irta meg két hét alatt, valószínű abból, hogy csak 1853-ban fogadta 
el előadásra a választmány Vas Gereben első színművét, melytől 
szerzője oly sokat remélt. Általában e mű sem nem jobb, de nem 
is rosszabb Egressi Béni népszínművénél. Olyan mindkettő, mintha 
szerzőjük csak fogadásból, s két hét lefolyása alatt irta volna meg.

A drámabiráló választmány által előadásra ajánlott Két vég
rendeletet, Egy alföldi csárdás czíme alatt 1854 február 4-kén 
nyújtja be Komlósy Ferencz könyvtáros a császári királyi rendőri 
vizsgálatra. A rendőri vizsgálat egy évnél tovább tartott. Két sort 
törölt ki csak a rendőri igazgató, mi igazolja azt, hogy nem rend
őri okok, de egyedül csak boszantás miatt tartották ott oly sokáig 
a kéziratot. 1855 február 22-ről keltezett engedély alapján kioszta
tott a szereplőknek s ugyanezen évben még elő is adatott. E kisér* 
letének határozott bukás lön sorsa. Mi abban némi becscBel bír, az 
élénken emlékeztetett Szigligeti kedveltebb müveire, mi eredeti e 
műben, az határozottan rossz és elvetni való. Alapeszméje szegény 
voltát legjobban kimutatja tárgya. (A nemzeti színház kézirattárá
ban őrzött eredetiből.) Vitai gazdag földesúr, néhai bátyja vagyoná
nak tútora, két unokaöcscsel bír, kiknek egyike Erdősi Lajos köny-
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nyelmü pazarló, de jószivű, másika Vitai Endre ravasz, dölyfös 
fondorkodó. Felhevülve Lajos könnyelmű pazarlásán, Vitai földesiir 
elárúlja boszankodása közben, hogy nagybátyjuk a két unokatest
vér egyikét kitagadta. Endre megdöbben e titoknak hallomására, 
•és sejtvén azt, miként néhai nagybátyja több végrendeletet írt, kü
lönböző időben, szeszélye szerint különböző egyéneket nevezvén ki 
általános örökösül, minden módon arra iparkodik, hogy megsemmi
síthesse a legutolsó keletű végrendeletet, melyben sejtelme szerint 
Lajos neveztetik örökösül. Szítja Vitai haragját Lajos ellen, de 
egyúttal fondorkodó hízelgései által oly Írásbeli ígéretnek kiállítá
sára bírja Lajost, melynek értelmében az átengedné az örökség 
felét Endrének, ha netán a végrendelet szerint kitagadtatnék. Lajos 
szerelmes lévén kis bugába, Vitay Hermina leányába, csakhogy 
megszabaduljon bátyja Endre hízelgéseitől s háborítlanúl élvez
hesse Hermina viszontlátása örömeit — átengedni kész a félva
gy ont, s eltűri atyja zsémbeléseit. Vitay nővére, Berkiné képviseli 
a védszellemet a szerelmesek körül, jóakaró figyelmeztetései da
czára is azonban Lajos egyre ingerli pénzkérései által, bárha Vitay 
nővére figyelmezteti, hogy nem tanácsos ingerelni a földesurat, 
■annál inkább, mivel körülötte oly ember forog, ki épen nem óhajtja 
Lajosnak javát. Fél Berkiné, hogy Endre Lajosnak vesztére tör. 
Ezeket a gyanúsításokat a szerelem által elvakított Lajos képzelt 
rémnek nézi. Endre ily képen biztosítván magának az örökség felét, 
kísérletet tesz a másik fél megszerzéséhez. Belátván tán azt, hogy 
írott végrendelet megváltoztatásához nincs joga a tutornak, nem 
fondorkodik többé Vitaynál Lajos ellen, de e helyett egészen vélet
lenül Sobri csodakulcsához jut, elég ügyetlen módon. Ezen kulcs
nak az a jó tulajdonsága, hogy minden (?) zárat felnyit. A csoda
kulcs feltalálása megmenti azon fáradságtól s költségtől, hogy 
Tiaszlenyomat után, néhány krajczárért, kulcsot készíttessen ma
gának a vasszekrény felnyitásához, melyben a kérdéses végrende
letek őriztetnek. Nem is jut eszébe előbb megsemmisíteni a vég
rendeletet, mint a végrendelkező halálának évforduló napján, 
midőn nagyszámú vendég s ezek cselédsége tömegesen érkezik a 
különben néptelen kastélyba. Alig nehány óranegyeddel előbb 
intéz merényletet egy év lefolyása után, a szekrény ellen, midőn a 
családtagok már egybesereglettek meghallgatni a végrendeletet. A 
•csodakulcscsal felnyitja a zárt, de az untalan fel s alá szaladgáló 
-cselédség léptei által megzavartatva, annyi ideje marad csak, hogy
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a szekrénybe zárt két végrendelet közül a szeptember 1-én kelt 
végrendeletet, melyben Lajos neveztetik általános örökösül, meg
nézegeti, s meglátja a julius 1-én kelt őt kinevező végrendeletet. 
Nincs ideje bezárni a szekrényt s eltávolítani a kulcsot, mivel egy 
szabó, ki az urasági huszár számára készítendő ruhához jött mér
téket szerezni, nagy kedvet érez, az úr távollétében, épen a báró 
földesúr szobájába tolakodni mértékvétel végett. Ha a cselédszo
bában, avagy tornáczon vinné végbe ezt, fájdalom, akkor nem 
volna módja az írónak folytatni színművét. Ugyanis az iró min
denáron meg akarta menteni Endre kezeiből azon iratot, melyben 
igéri átengedni a vagyon felét s melyre a darab más irányba tere
léséhez nélkülözhetlen szükséget érez. Környezete által igen sok
szor emlegetett óvatosságának meghazudtolásaképen az átengedő 
iratot dobja oda a szabónak, hogy ez mértéknek darabolja fel. 
Mint kinek többé nincsen arra gondja, váljon a kulcs nem leszen-e 
árulója, avagy a szabó nem nézegeti-e meg a hivatalos alakban 
kiállított iratot, eltávozik a szobából. Miután a szabó libériához ké
szül mértéket venni, a fraktól irtózó huszár megszökik a szabó 
kezei közöl, a kinek tehát semmi oka feldarabolni az Endrétől 
kapott iratot. «Emlékezet okáért elteszi a szabó mértékéhez szol
gáló iratot* s eltávozik Pista huszár a kastélyból.

A szabó és huszár távozása után újra belép Endre, s kilopva 
a szekrényből a Lajost kinevező végrendeletet, 8 ismét oly otromba 
óvatosság nélkül, ugyanis nem gyűri zsebre, de az asztalra dobja 
Vitay s a gyászoló család közeledő léptei zaja által háborgatva, az 
asztalra dobott iratok helyett egy árendás csárdás bérszerződését 
dobja a kandallóba, hol tűz ég, daczára annak, hogy nyári időt 
élünk. A végrendeletet megnézetlenül a csárdás viszi el magával.

Az egybesereglett család és népség nagy bámulatára, midőn 
Vitay előadja a szekrény kulcsát a végrendeletet hivatalosan ki
hirdetni meghívott községi jegyzőnek, általános csodálkozásra az 
Endre által a szekrényben feledett kulcsot megtalálják a zárban. 
Ki sem gyanakodik a szobában egyedül talált Endrére, még Ber- 
kyné sem, ki azelőtt úgy nyilatkozott, hogy 'alattomos ember 
Endre, olyan, ki mindig titkot fürkész, s ok nélkül zaklat szóért, 
melyet annak idején hasznára fordíthat.* Endre, hogy magáról 
elháríthassa a gyanút, éktelen lármát csap. Elkezd jajveszékelni s 
elhiteti, miként a szekrényt más nem lophatá meg, mint a frakk 
elől a kastélyból eltávozó huszár, Lajos legénye. Ezzel a rövidlátó
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gyanúsítással megássa saját vermét. Feltalálja ugyanis Vitay a 
kibonyolítás szálát. Endre ösztönzésére elkezdik az eltávozott hu
szárt üldözni. Endre jól felfogott érdeke bizonyára ügyes szerzőnél 
•elősegítené a huszár távozását, míg itt ellenben Endre, nehogy vala
mely bonyodalom jöhessen létre, az összes szolgákat üldözni küldi 
a szökevény után, a helyett hogy saját érdekében a netán mások 
által tervezendő üldözést fölöslegesnek tüntetné fel, hiszen ehhez 
elég módja lehetne, miután Vitay szavaiból mindannyian tudják, 
hogy ott pénz nem létezett. Hogy váljon iratcsomó elveszett-e vagy 
nem, azt ki sem tudhatja. Más hiányában felolvastatik a hátra
hagyott végrendelet, melyben Vitay örömére a végrendelkező azon 
óhaját is kifejté, hogy Vitay Hermina legyen neje az általános örö
kösül kinevezett Endrének. Endre örömét nem rontja meg az irát 
alján levő következő jegyzet: «Ezen végrendeletemet szept. 1-én 
megváltoztattam*. Azon hitben,hogy elégette a szeptember elsején 
kelt végrendeletet, Endre a lopás elkövetőjére vezető kulcsot ma
gához vevő Vitayval kocsira ül Pista huszár nyomozására.

A felolvasott végrendeletet Berkyné toldja meg ezen szavai
val : Ha Hermina részt akar birni a vagyonból, úgy szerelme elle
nére is férjhez kell mennie Endréhez. Furcsaságképen a szomszédos 
község csendlegénye Vitay földesurat saját csárdájában lekötöztefci, 
miután nála látja azon kulcsot, melyet Ő Endrének adott, mint 
Sobri ismertető jelét. E kulcs vezeti nyomra Vitayt. Kisül Endre 
turpissága. Az elfogott Pistával megkerül «az emlékezet okáért# 
általa féltve őrizett lemondási levele Lajosnak. Megkerül egyúttal 
a csárdás által elvitt szeptember elsején kelt végrendelet is. Endre 
tehát Lajos lemondási levele által a Lajos ígérete által biztosított 
résztől is megfosztatik méltó büntetéseképen gaztettének. Az új 
végrendelet foganatosítása által Lajos leszen általános örökös s 
Hermina férje. Endre osztályrésze általános megvetés.

Akár a darab meséjét, cselekvényét, szerkezetét s jellemraj
zát, akár csak a helyzet s társalgási komikum szempontjából te
kintsük is a darabot, abban minden íz, úgy mint az egész arra 
vall, hogy a szerzőnek semmi tehetsége sincsen a drámairáshoz. 
Nagyon csekély előnyt képez csak egy*két életkép a magyar nép- 
életből, nehány magyaros pusztai élez s magyaros nyelv. Kevés ez 
nemcsak ellensúlyozni, sőt mentegetni is a sokszoros hiányokat. 
Az események sorozata, nem az egybetorlódott személyek jellemé
ből s ezek -körülményeiből származik le tárgyilagos következetes
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séggel, de a cselekvény ötletes elhatározások, indokolatlan, oly  
esetleges mint valószínűtlen tettek ügyetlen bonyodalma. Az 
egész mü egy oly iró mesterségesen összeállított torzalkotása, ki 
sem nem tanulmányozta a műfajt, melylyel próbálkozott, sem meg 
nem mérlegelte a torzalkotás becsét, akár tudatlanság, akár elbiza
kodottságból. Elég legyen néhány furcsaságot kivonatolni. El nem 
hallgatható az, hogy a földesurat, a bárót, saját csárdájában kötöz- 
teti meg, a szomszéd község pandurkáplárja, ki mint a csárdás
leány kérője untalan a csárdásnál megfordul, közel a kastélyhoz. 
Ép ilyen eset az, hogy Endrét a csárdás maga és a pandurkáplár, 
de a vidékbeli nép sem ösmeri, holott Vitay kastélyában lakik, s 
népkinzásairól híres. Érdekes a néhai hagyományozó is. Ez a he
lyett, hogy eltépné a megváltoztatott végrendeletet, midőn másikat 
irt, könnyebbnek találja ráimi, hogy megváltoztatás folytán érvény
telen. Azelőtt irt végrendeleteinek tömegével miért nem bánt ily 
kíméletesen. Azokról nem lévén szó, kétségkívül megsemmisítheté. 
A darabban általában nincsen egyetlen alak, ki önmagához követ
kezetes lenne, s mint jellem figyelmet érdemelne.

Az Alföldi Csárdásnál sokkal silányabb a Kvart élyos Huszár, 
melyet 1855 elején, három szakaszba osztott népszínmű czíme 
alatt nyújtott be a nemzeti színház drámabiráló választmányához. 
Nehány hét alatt elfogadtatott előadásra s átadatott a rendőrigaz
gatóságnak felülvizsgálat végett. Előadást nem ért, nem tudható, 
váljon a drámabirálóknak a szerző iránti jóakaratuk, vagy a szerző 
megváltozott Ítélete folytán történt ez. Annyi bizonyos, hogy az 
előadás elmaradása szerzőnek előnyére szolgált. Tárgya a követ
kező : Kényes Márton és Szekeres András földmivelő két szomszéd, 
gyermekeiket akarják összeházasítani. Kényes Márton Imre nevű 
fiának tudta nélkül, de nevében, szintúgy a fösvény Szekeres leánya 
nevében ötszáz forint bánatpénzt ígér, a községi jegyző mint hites 
személy előtt, azon esetre, ha ígéretét meg nem tartaná. Alig hang
zik el a szerződés, máris kijelenti Kényes Imre, hogy ö legjobb 
pajtása, Hatos Gyurinak szeretőjét semmi szín alatt nőül nem 
veszi. Nem akarja sem a leányt, sem barátját, sem magát boldog
talanná tenni. Néhány óranegyed után katonákat szállásolnak el a 
faluban, s a harczosok kapitánya szigorú parancsban elrendeli 
azok elfogatását, kik éjjel lövöldözni mernek. Minthogy pedig a be
szállásolás tél idején történik, a falusi népség, házaiban kuczorog- 
ván, nem hallja meg e rendeletet. S miután a nép a kapitány aka-
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rátáról mit sem tud, nem csodálhatni azt, hogy egynémely paraszt, 
és pedig mint első megnevezendő a fukar Szekeres, elcseni a hozzá 
beszállásolt katonának karabinját, hogy azzal megszerezhesse a vár- 
megye által tél idején a jobbágyakra kivetni szokott 100 varjufejet* 
Nehogy a 100 vaijufejért kivetni szokott ötven forintnyi birságot 
megfizetni kénytelen legyen, az elcsent karabinnal kioson saját 
háza végébe varjút lesni. Lelő egyetlenegyet. De alig ocsúdik ma
gához a karabin durranása által okozott ijedtségből, máris a hely
őrséget képező nehány huszár elfogja a kapitány parancsolata sze
rint s fogságba helyezi a csendháborítót. A foglyot a kisbiró, azaz 
Hatos Gyuri édes apja kamrájában helyezik el a foglárok, elhelyezés 
közben pedig ráijesztenek a huszárok, hogy készüljön másnap reg
gelig el a halálra. A halál emlegetésére magába térő fukart azonban 
kimenti'leányának kedvese, Gyuri, s elősegíti a képzelt halálbünte
téstől való menekülést. E mentés veszélyeztető fáradalmai jutal
mául, a fukar odaígéri a házából kitiltott Gyurinak leánya kezét. 
Meg is tartá szavát, s a szerető pár egyesül. A bánatpénz nem okoz 
gondot, miután Kényesnek fia beállott huszárnak. (Kivonata a 
nemzeti szinház kézirattárában őrzött eredeti szöveg után készült.)

De hát miért kvártólyos huszár a mű czíme? Avagy hol 
maradt az ? Kérdezi valaki. Megfordul az is egyszer-kétszer a szín
padon, ő beszéli rá Kényes fiát belépni a huszárezredbe; no meg 
az ő karabinján fordul meg az egész darab. Azzal, kit a szerző, 
mint a mű főtényezőjét nevezett meg, csaknem úgy vagyunk, 
miként a közönség volt Munkácsy: Tündér Ilonájával. Ez ország
szerte nevezetes hölgyről írt és elnevezett egy tüneményes szín
müvet Munkácsy, de kidolgozás közben elfeledett a czím hősének 
szerepet osztani, s hogy mégis az általa kedvelt czím megmarad
hasson, az utolsó jelenet utolsó szavát elmondani a függöny legör- 
dülése közben előlépteti Tündér Ilonát.

Tárgyát egy Katonaregula czímü beszélye képezé, melynek 
ügyes és élénk párbeszédeit változatlanul írta át színmüvébe. Más 
jót avagy kielégítőt nem lehet találni e műben. A történet oly 
töredékesen van egyberakva, hogy nem minden fáradság nélküli 
foglalkozás annak összekötözhető szálait csoportosítni. Jellemről, 
avagy jellemzésről szó sem lehet. Az alakok oly köznapiak, oly 
közönségesek, mintha egyáltalán érezni s gondolkozni nem tudná
nak. Sokkal alacsonyabb műveltségi színvonaluk a szereplőknek, 
hogysem belehetne őket bocsátni a dráma templomába. A szerző
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minden tette lépten-nyomon tájékozatlanságot árul el. Sőt mintha 
saját képessége iránt érzett elfogultság fokozná a színmű gyenge
ségét, nem is dolgozta ki azt kellően. Képessége hiányai által elő
idézett hibák 8 hézagokat megsokasítá az, hogy nincs türelme. 
Müve harmadik szakasza, melyben tulajdonképen a cselekvény a 
fejlődés kezdetének jeleit mutatja, épen el van hamarkodva. Ott a 
lélekváltozás nemhogy nincsen indokolva, igazolva, de egyszerűen 
kierőszakoltnak mondható. .

Leghuzamosabb ideig Kovács Pál szépirodalmi müveinek 
hatása tűnik fel irály, tárgy és irányra nézve Vas Gereben művein. 
Eleinte egyszerűen utánozza Kovácsot, sőt később is némi önálló
ságra vergődve már, mindig előszeretettel meríti azon társadalmi 
osztályból alakjait s jellemeit, melyekből a bemutatás érdeme 
Kovácsot illeti. Sőt a Kovács által nyitott kincses bányát nagy 
szerencsével aknázá fel. A jó táblabírák, alispánok, kortesek nemesi 
szögletességeivel azok jó tulajdonait is megörökíti. A forradalom 
harczát egy évtizeddel megelőző Kovács nem megörökítni, de 
népszerűtlenné tenni akarja kortársai csiszolatlanságát. Némi 
elleplezett gúnyt nem tud az író elnyomni — észrevétlenül. ítél 
Kovács a kortárs kíméletlenségével. Véle szemben Vas Gereben a 
múlt embereit kiakarja ragadni a feledés homályából. S két nagy 
szerencsével végbevitt újítással szaporítá meg szereplőit. Kovács 
Pál férfias modorú női helyében meghonosítá a női eszmények 
változatos másait, s a sallangos, hetykélkedő nemes mellé beto- 
borzá az elnyomott, egyszerű jobbágyot. Tagadhatlan, hogy ez 
elnyomott néposztály képviselve volt Vas Gereben előtt is, de ezek 
szereplése, nem annyira az írók jóakarata, mint inkább ösmeret- 
hiánya miatt gyarló, s nem ritkán még a valóval ellentétes. Vas 
Gereben örökíté meg e félreösmert avagy nem ösmert néposztály 
kiváló jellemvonásait s népszerűsíté a művelt közönség körében, 
azok egyszerű, de magasztos erényeit.

Míg Vas Gereben ifjúi képzelme nem elég gazdag, egy-egy 
jelenetet hódít el s olvaszt be művébe, mesterétől, Kovács Páltól. 
A sok közül elég egyre utalnom, a nemesek hadnagya ama jelene
tére, melyben Csillári Antal hívei sejtvén szavazás közben 
kisebbségöket, azt hozzák ajánlatba, hogy jó lenne az adózó, azaz 
nem nemes népből annyit behajtatni a nem adózók közé, mennyi
vel le lehet szavazni a szabadelvű pártot. Ez indítványt Csülári 
veszélyesnek véli, s annál inkább elejteti, mivel igen sok ellenpárti
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nemestől tagadtatott meg előzőleg jogtalanul a szavazási jog. 
E jelenetet átvette Vas Gereben, s jó szerencsével folytatta is. 
Nála az ajánlatot, bár szintoly veszélyes következményeket von
szol maga után, nem ejtik el. Ellenkezőleg szavazni hurczolják a 
börtönök hőseit, nemest és parasztot egyaránt a Régi Jó Időkben.

A nép nyelv jellemzetességével együtt eltanulta Vas Gereben 
Kovácsnak azon tulajdonait is, melyek nem szolgálnak előnyére. 
Elég leszen a kellemetlen szokássá izmosult hiányok közül egyet
lent megeráütni, mely Vas Gerebennél elváltoztathatlanul termé
szetté vált. Ep úgy, mint Kovácsnál, Vas Gereben alakjai bár 
különféle társadalomból vannak összeválogatva, mégis egyformán 
gondolkoznak, mozognak s beszélnek. Mindkettőjüknél valamely 
gróf nem használja inkább a választékos beszédmodort, mint 
huszárja. Nőalakjai szintén mintaképei lehettek Vas Gereben előtt, 
a hol müveit nőt kell rajzolni. Parasztnőt általán igen szépen 
tud előtüntetni Vas Gereben, müveit osztálybeli nőalakjai jellem
zésétől többnyire kitér, avagy eszünkbe juttatja azok Htása, Kovács 
alispánja leányát a müveit Líviát, ki parasztosabb a nemesek 
hadnagya Klára nevű leányánál.

Kovácscsal egyenlően befolyásolja ifjúkori küzdelmei szín
helye, a Dunántúl nehány kellemes vidéke, gyermek- és ifjúkori 
életének környezete. Atyja, anyja, testvérei, nehány rokon, néhány 
jóbaráti indulattal viseltető ösmerős, egyik másik lelkész képezi 
emlékeinek kedves üdülő előterét. Hátterét a képnek szintén saját 
életéből teremti meg képzelete. Ott van az ispán és családjának 
létküzdelme, a jószágkormányzó elviselhetlen dölyfe, kérlelhetlen 
boszúvágya stb. Magános óráiban, ha elfeledkezett a jelenről, 
megélénkült a múlt. A lezajlott ifjúi évek csak nélkülözést s lelki- 
próbáltatást termettek bár számára, mégis előszeretettel nem előre 
szeret nézni, hanem hátra. Tán oly mélyen írta be leikébe a 
könyörületlen sors keze ifjúkora napjait, hogy idősebb korában is 
azokkal foglalkozik legtöbb kedvvel. Tán hogy e visszaemlékezé
sekre fordított ideje ne vesszen hiába, mint jó gazda a dús aratás 
után, összegyűjti azt is mit véletlenül elfeledett. És e gyüjtelék ép 
oly kedves előtte, mint a kévékbe vert. Úgy tekinti, mint talált 
kincset. Majd rendezni kezdi, később megkísérti értékesítni. A ked
vező fogadtatás s a fáradozás hasznossága új keresésre ösztönzi. 
Mint a méhe gazdagon megrakodva tér messzeföldről vissza övéi
hez, meghozza azt, mit a múltból gyüjte. Sokszor s igen huzamos
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ideig tartózkodik Pesten való megtelepülése után a dunántúli 
megyék plébánosainál s főpapjainál. Ezeket öt-hat új adomával élén
kített adomái kifogyhatlan tömegével elmulattatva, megfigyeli a 
szóbeszédben egybetorlódó népkifejezést, népjellemvonást s népies 
szokásokat. E lelkészek közvetlen érintkeztek a néppel, mely egye
dül irányukban közlékeny; kihez fordulhatott, a népszellem for
rását keresni indult mint jobb forráshoz ? Azok ajkáról azonban 
nemcsak a népiest leste el, de a nemzeti hagyományokat is elsajá- 
títá. Amahhoz jóérzéke utalta, s ott megtalálta az eszközt, mivel 
olvasói szívét elbűvölheti. Nemzeti hagyományainkat hogy el nem 
szabad feledni, arra a kor inti. Midőn a jelenről beszélni tiltva 
van, a jövő pedig kétes, legjobb a múltról beszélni. Abból kifejt
heti miként búsulni, kétségbeesni ráérünk időmultán is, de az 
önismeret tovább nem nélkülözhető. Ez önismeretben remélte a 
nemzet vigaszát. Nem tévedett. A mely fának oly ép törzsöké, 
mint a magyar nemzetnek, annak ágai hogy nem lehetnek korhad
tak, az az egész nemzet hitévé vált. E hit kifejlődésében nagy 
része van Vas Gereben müveinek. Ezekben ő két czélra fáradozott.
Patriarchalis életünk körében akarta feltüntetni a nemzet külön-/
böző társadalmi osztályait, s a nemzeti fejlődést rajzolni. • Es ezt 
valóban a tárgyhoz méltó ecsettel sikerült neki megörökitni 
regénysorozatában.

IV.

A regénysorozat első részét képezte az író terve szerint 
A Régi Jó Idők czímü.korrajza (1855.). Nem képezi azonban e 
regény szerves összefüggésben levő ciclusnak első tagját. A regény
sorozat, mint később időrendben megállapítok, Vas Gereben követ
kező regényeiből áll: «Régi Jó Idők*, «Nagy Idők, Nagy Emberek*, 
•Nemzet Napszámosai*, «Egy Alispán*, «Tekintetes Urak*, ((Jura
tus Élet*. Azon szempontból azonban, hogy Vas Gereben itt fel 
nem sorolt müveiben is hasonlóképen képviselve találunk törté
neti vagy korrajzi elemet, e sorozatot meg lehet szaporítni. A Régi 
Jó Időkhöz csatolt előszóban mellesleg említett terv szerint 
1809-től 1849-ig terjedő kort hat regényes korrajzban szándéko
zott feldolgozni. Belefáradt alighanem e tervbe. Ezt sejteti az, 
hogy már a sorozat első tagját képező kötetben átfut a megjelölt 
időn, s az eredeti tervet elejtvén, más-más szereplők ténykedései-
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ben mutatja be képeit. Míg az úgynevezett ciclus tagjai értékéből 
mit Bem von le az, hogy nem képezik összefüggő lánczolat tagját, 
azalatt tetemesen kisebbíti értéküket az, hogy az író kezdő szor
galma, s kitartásával épen nem dicsekedhetnek ez utóbbiak. 
A Régi Jó Időket kísérleti műnek tekinthetjük, mely a szerzőnek 
mintegy önfelfogása áttekintéséül szolgált. Számtalan alább részle
tezendő hiányai mellett is méltán legkedveltebb Vas Gereben 
nagyobb müvei közül. Mint regény épen alkotására nézve a leg
gyengébb, az összes közül, miután e mű bírálata után Vas Gereben 
az elméleti szabályok szerint iparkodik müveit megépítni. De mint 
olvasmány a legbecsesebb, mivel a rosszul kivitt műszabályok 
merevsége, többi müveinek értékét míg megkisebbítik, azalatt 
itt a keresetlen természetesség mintegy elfelejteti a szerkezet 
hiányait.

Fáradságos és hálátlan munka Vas Gereben müveinek tár
gyát körvonalozni, egy fejezet szűk keretébe foglalni oly sokféle 
munkásságnak tartalmában a szertebolyongó gyökereket is olyan 
módon metélni fel, hogy szerves egésznek tűnhessen fel, s tetszetős 
is legyen az író kedveltető elbeszélése nélkül is. Lehetetlen eléggé 
óvakodni a teijedelmességtől, ha a cselekvényt jól-rosszul össze
fűző fonalakat felakarjuk tüntetni. Ha nem kellene attól tartani, 
hogy olvasóim legnagyobb része még el nem feledte Vas Gereben 
mai nap már alig hozzáférhető müveinek tartalmát, úgy szívesen 
mellőzném az újabban általánosan szokásos, de fölösleges közlését 
a tartalom kivonatának. Tájékozásul azonban megjegyzem, hogy 
rövidség okáért az alább következő Borokban csak a főcselekvény van 
körvonalozva, a regény tulaj donképeni tartalma nélkül. Ez okból 
fejlődő két következményre kell még felhívnom olvasóim figyel
mét. A kivonat ily neme előnynyel és hátránynyal jár azon íróra 
nézve, kinek müveit tárgyaljuk. Előnyére szolgál a kivonat annyi
ban, hogy a szertebolyongó, buján bokrosodó episodoktól megme
télve előadott főcselekvény sokkal egységesebbnek tűnik fel, mint 
az a műben található. Ellensúlyozza ez előnyt az, hogy a lemetélt 
episodok, melyek épen semmiképen avagy csak erőszakoltan hoz
hatók összefüggésbe a főcselekvénynyel, elhagyatván, a főcselek
vény saját érdekkeltési magva sok erőt veBzt a mellőzött episodo- 
kat nélkülözvén. Azon esetben, ha e mű az eredeti terv szerint 
« Korszakok» czímmel jelent volna meg, nem volna jogosult e rész
letek elhagyása, de mint korrajz regénynyel szemben teljes szabad-
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sággal ruháztatunk fel,elhagyni mind azt, mi nem fakad a főcselek
vény bői. Lássuk tartalmát.

A tihanyi révésztanyán kezdődik egy művészileg sikerűit 
jelenettel történetünk 1809-ben. Főszemélyeit az öreg révész, szép 
leánya s egy deli somogyi csikós képezi. Az öreg érezvén, hogy 
félig a sírban már a lába, leányát nőül adja a csikósnak. E meg- 
elégült emberek boldogságával megható csoportozatot képez köröt
tük a zsellércsoport, kiket a katonafogdozó pandúrok elől az öreg 
révész hozott által a somogyi partról. Szerencsével ecsetelt képben 
tükröződik a nép világnézlete: mely nem tekinti szülőföldjét hazá
nak, csakis termő országnak. A végzet azonban nem akarja a rom
lásnak indult magyar nemzet bukását s állít néhány felvilágosult 
férfiút, kiknek hazafibánatából sarjadózni kezd egy új életmozga
lom. Hódító eszköze uz elkeserült nép visszahódításánál, a nép 
körében féltékenyen megőrzött nemzeti 'nyelv. A hazafibánat leg
kitűnőbb képviselője Szántay Zsigmond, N. gróf balatonmelléki 
jószágainak kormányzója. 0 és kortársai a hazafibánatot képvi
selik. Gyermekeik vannak hivatva a jövőben eltüntetni a felösmert 
rossz eredő okait; mintegy örökségképen marad reájuk e hivatás
szerű kötelesség. Főképen Szántay Zsigmond Sándor nevű fia 
van kiszemelve e szerepre, kit igen kellemes, de nem valami elha
tározott jellemképen tüntet fel regényünk, atyja házasságának 
ötvenedik évfordulóját ünneplő patriarchalis csoportozatban. Itt 
érjük meg a második lakodalmat. Sándor megnősül, s elveszi szíve 
választottját. Az iró nem titkolja el, hogy e két fiatal pár által fel
nevelt gyermekek fognak részt venni a mozgalom küzdelmeiben, 
s ők fogják megérni a nép eszemenete, érzülete megváltozását.

A két osztály mellett feltűnik a harmadik is, mint tényező : 
a főnemesi osztály. Mint külön egyed tűnt fel érzéketlensége által 
a nép, mely életerős oszlopa lehetne a hazának, ha embernek 
tekintenék, mint külön egyed tűnik fel a polgári középosztály, 
melynek köréből az uralomra emelkedő új eszmék sarjadoznak fel, 
úgy önálló egyedet képvisel a főnemesi osztály is. Jellemét úgy 
mint a másik kettő jellemző tulajdonságait, a nevelés adja meg. 
Szántay Zsigmond grófjának két fia van. Egyiket elvált neje neveli 
Francziaországban, ez a majoresco, ki magát anyja, a született 
franczia herczegnő nemzete után, az apai vér megtagadásával fran- 
cziának nevezi. A másik fiú, kit az öreg gróf nevelt, érzésében, 
gondolkozásában magyar. Amaz Francziaországból, emez a fran-
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cziák ellen vívott Aspern melletti csatából jön apját meglátogatni. 
Az Aspem mellett vívott ütközetről való megemlékezés módot 
nyújt a majorescónak a magyar nyelv s nemzeti erényeinkről való 
gúnyolódás közben újra francziának nevezni magát; mi nemcsak 
elidegeníti kebléről öcscsét, de megöli apját. Hogy a tulajdonképeni 
tárgyhoz hozzáférhessünk ezek előterjesztése után, rövid szóval 
igtassuk be a majorescot az ősi birtokba. A majoresco, hogy birto
kai jövedelme növeltessék, egy Klein nevű külföldi 6zédelgőt fogad 
fel, s birtokaira teljhatalmú helyettesül nevezi ki.

E dölyfös idegennek legelső tettében, egy Jakab nevű pálin
kás zsidónak az uradalomban pálinkamérés állítására adott enge
délyében, elültettetik a közel messze vidék romlásának magva. 
A pálinkaiváshoz hozzászokik lassankint a vidékbeli férfi 8 asszony
nép. Adósa lesz a zsidónak a környék, s az emberirtó ital mételyé
től csak a csikós és neje, s egy szegény czigány Tanti marad 
menten. Pista csikósnak ezalatt két gyermeke születik, kinek 
keresztapjáúl ki sem vállalkozik a faluból. Elvégre Tanti, ki hálát 
érez a révészleány néhai atyja iránt, zálogba teszi hegedűjét, s a 
zálogösBzegen akarja megkereszteltetni a két kis pogányt. A czigány 
nemeslelküségének véletlen tanúi Szántay Sándor és nej , elkérik 
gyámságba az egyik fiút.

1816-ba lépjünk által, hogy folytathassuk az elbeszélést. 
Legelőször Jakab zsidóval találkozunk, kit már nem tegez a paraszt, 
de úrnak szólít, mint e czimezésből is sejthető, annyira hámozta 
az átugrott nehány év alatt a falu népét, hogy alig marad rovásán 
rovatlan hely. Szövetségese Klein a plenipotentiárius, ki körül föl
mászott az idegen ajkú nép s a rossz gazdálkodás. Szántay Sándor 
magába fojtott elkeseredéssel szemléli a pusztító gazdálkodási 
rendszert, de nem avatkozik az ügyekbe. Kivéve a hivatalos ügye
ket, mint a majoratus ügyvezetője, s a hadseregben elfoglalt ifjabb 
grófra maradt szerzeménybeli vagyonnak kezelőjeként érintkezik 
Kleinnel. Klein is lehetőleg elkerüli, s kíméletesen bánik vele, 
mint olyan egyetlennel a jószágon, kitől fél. Annál rosszabb a 
dolga és sorsa a gazdatiszteknek és jobbágyoknak, kikkel úgy érint
kezik Klein, miként méltán tart attól, hogy nagyszámú haragosa 
közül valaki felbőszülve boszantásai által, letalálja ütni. Rémülé- 
tere értesül arról, hogy az, ki életétől megfosztja, csak negyven 
forint vérdíjjat tartozik fizetni. E tudat növeli félelmét s minden
áron nemesi diplomát óhajt szerezni. Keménye szerint ha köztudo
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mású leszen, miként ő nemes ember, ki sem merészel rajta boszút 
állni, félvén a szokásos fej- és jószágvesztéstől. Megbízza a pálinkás 
zsidót egy ilyen nemesi levél szerzésével. Kapóra jön ehhez a falu 
kanászának felesége az iszákos Sára, s köténye alá rejtegetett 
nemesi levelét, férje, nemes Kiss András büszkeségét nehány korty 
pálinkáért elzálogosítja. A vidéki községből érkező pandúrokban 
jó eszközt talál a zsidó a falu kanásza elfogatásához, s az elzálogo
sított nemesi levél végleges megszerzéséhez. A falu kanászát meg
bízza a zsidó egy általa bérelt csárda istállójából hazahajtani egy 
üszőt. Miután a zsidó sürgetésére még azon éjnek évadán megy ki 
a kanász, s kulcs hiányában betömi kénytelen az ajtót, a csárdá
ban levő pandúrok tolvajnak tekintvén őt, elfogják s kihallgatás 
nélkül elviszik a megye börtönébe. A pandúrok, kik előző este 
elejtett nyilatkozatuk szerint mindenáron rabot akarnak fogni, 
elérvén e szándékukat, tovább állnak. A zsidó most már tovább 
szövi terveit. Hite szerint a falu kanászát kihallgatás s elítélés 
nélkül fogják bebörtönözni, s halálanapjáig ott tartani. Avagy ha 
évtizedek múltán haza is kerül, addig remélli, hogy emberirtó 
itala elpusztítja az élők sorából a kanász elfogatása után még 
inkább iszákos Sára asszonyt, a nemesi levél elzálogosításának 
egyetlen tanúját.

A zsidó azonban nem elégszik meg egy áldozattal, nagyon 
erőltetett okból még Tantit s komáját a csikóst is elakarja fogatni 
a pandurkáplár által, ki attól fél, hogy utóbb majd a viczispán 
konyhájára nem kerül pecsenyeforgató rab. Elfogatja s megkötöz
ted a pandurkáplár Pistát és Tantit, szerencséjökre azonban a 
tisztartóház közelében megüresedett jobbágytelket megajánlani jött 
ki Szántai és neje a csikós-családhoz. Ajánlják a megürült jobbágy
telket avégből, hogy a csikós-család örökbefogadott fia közelebb 
legyen szüleihez. Szántay Sándor a-részeg megyepandur bilincsei
ből azon okkal, hogy ezek jobbágyai — kiszabadítja a csikóst és 
Tantit. Ez önkénykedés rábírja a csikós-családot a jobbágytelek 
elfogadására, bárha félnek a plenipotentiarius kegyetlen hírétől. 
Nehezökre esik s fájó szívvel válnak meg a pusztától, hol még a 
szél is szabadabban fúj mint a falu utczáin. Ezen idő után, nehány 
nap múltával a pálinkás zsidó felkeresi Klein urat s néki ajándé
kozza, azon feltét alatt, a nemesi oklevelet, ha ez egy titkos szerző
désben aláírja, hogy csak neki árusíthatja el az uradalom terme-
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keit. Nem marad hátra más, mint kidoboltatni a nemesi oklevelet 
s folytatni a pusztító gazdasági rendszert.

Ezalatt a két ifjú gróf találkozik egy grófi háznál Bécsben. 
A véletlen úgy hozza magával, hogy mindketten beleszeretnek 
egyazon leányba. Jó magyar szive a leánynak irtózik a párisit 
majmoló mnjorescótól s egy félreértés folytán, a leány anyja elle
nére is, nem a majoresco, de a fiatal gróf kapja meg a leányt. 
E kudarcz hírére a majoresco kocsiba veti magát ezen szókkal: 
• Családunk szaporodik: gondom lesz rá, hogy szerzeményemből 
sokat ne örököljetek.* Elutazik.

Nehány évet ismét kihagyván nézzünk be a csikóshoz. Neje 
van egyedül otthon. Váratlan szülési fájdalom ágybafekteté, midőn 
Klein két hajdúja 25 robotnapért járó váltságért jön. A menyecske 
nem tudván hevenyében a kért 12 frt 50 kr váltságot előteremteni, 
kéri a hajdúkat, kegyelmezzenek estig, míg félje hazajön. A hajdúk 
azonban ezt nem merik tenni, tudván azt, hogy a teljhatalmú 
kormányzó ingerkedő fiának Pista gyermeke által történt orrbe
ütése miatt boszús a csikósékra. Épen a szülés fájdalmai közt 
vajúdó nő alól kivonszolják utolsó vagyonát: ágyneműjét. Szántay 
Sándor és a fiatal grófra elhatározó indok volt ezen eset. Megindít- 
nak egy mozgalmat, melynek czélja változtatni a jobbágyok sorsán. 
A nemesebb gondolkozásuak köröttük csoportosulnak. Az ifjú gróf
kezdi mega gyűlést....... «Miután minden falat kenyérnél eszembe
jut a véres verejték, melylyel jobbágyom kitúrta a földből, meg
vallom, kevés gusztusom van hozzá, hogy jóízűen egyem. Termé
sének tizedét elvitte a pap, kilenczedik részét az uraságnak adja, 
nem tudom, hogy a nyolczadrész elég lesz- e azért, mit nála a 
katona megeszik; pedig az ajtó előtt áll a jegyző, tanító, kántor, 
kanász, pásztor, csősz és a porcziós-könyv. Hát ezekre hányadrész 
elég? És ha már a megszedett fának gyümölcse elfogyott, katoná
nak fogják a paraszt egyetlen fiát, hogy strázsálhassa az urat, 
hogy fáradságának gyümölcsét amaz békén elkQlthesse.* Megszü- 
lemlik a jobbágy felszabadítás és szabad költözés eszméje, kiáll a 
két honfiú a kicsinyhitüek részvétlensége, a hatalmasok haragja, 
az érdekek szűkmarkúsága ellen a küzdtérre.

A haladók pártjával szembetereli egy ügyes kéz a haszon
talanul pazarló majorescót, kinek fővágya, minél inkább elkeserítni 
esztelen pazarlásával öcscsét. Ügyesen felhasználtatik arra, hogy 
a haladók vezéreképen szereplő öcscse ellenében ő foglalja el a ma
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radópárt vezérségét. Apostolnak nevezi magát a tízezer jobbágy fel
szabadítása ellenében, mit nem talál szükségesnek, abban remél 
élvet találni, hogy boszanthatja öcscsét. Omaga nem érez erőt a 
szónoki küzdelemhez, de felbiztatják, hogy nem azzal, de szakácsa 
művészetével nagyobb hatást érhet el. Kilátásba helyezik a főispáni 
kinevezést, és meg indulásra készületeket is tesz: «malmot hajtani* 
az iránytalanul elfecsérelt patak. A legelső hír mit meghall birto
kairól, az, hogy a rossz gazdálkodási rendszernek 40,000 nemesí
tett juh esett áldozatul. Meglepi egy pillanatra a roppant anyagi 
kár; de szinte jól esett lelkének tudni azt, hogy e csapás mélyebben 
érinté öcscsét mint őt.

Ezalatt egy-egy töredékben bemutattatik az alkotmányos 
életnek fejledezése. Az eszméknek utat tör az ifjabb gróf és Szán
tay Sándor. Az eszme terjed. Soknak fejét belukasztják az adózónk 
és «nem adózunk* zászlója alatt, tiszta meggyőződésből. De e kis 
csetepaté sem be nem szennyezi, de nem is akadályozza az idő 
kerekét. Mindkét fél azt hitte, hogy részén van az igazság. Egyik 
a megérdemlett nemes tettnek árát akarta, míg a másik azt gon- 
dolá, legyünk nemesebbek és ne kérjünk árt; ne fizessen a jobbágy 
más nemességeért. Hatalmas párttusák keletkeznek, melyeknél 
főleg a számítás ügyessége képez súlyt a mértékben.

Emlékezzünk meg Jakab zsidóról, ki nem volt kielégítve 
azáltal, hogy Klein 38 ezer birkabőrét átengedte ingyen, de ravasz 
alkuval leköti az uradalom összes termékeit. Klein kormányzó 
ugyanis a veszprémi október 1-i piaczi ár szerint tartozott átadni 
az uradalom összes termékeit. Jakab azonban ravasz csellel él. 
Az október 1-i vásárra Veszprémbe csőditi összes adósait, összes 
gabonájával s fele áron vásárolja össze a megye eladósodott föld- 
birtokosai termesztményét. Klein most e modern Shylok kezéből 
ki akar menekülni ez azonban görcsösen kapaszkodik jogaiba. Mit 
sem fél többé Kleintől — sőt a világ szemében növelni szeretné 
hatalmát, hogy ezáltal több zsilipet nyithasson magának a gazdag
ság forrásából. Egyetlen, kitől fé l: Tanti a czigány, ki véletlenül 
kihallgatta a kanász haldokló feleségétől Jakabra szórt átkot: 
s azon titkot kipréseié a zsidótól, hogy az a kanász nemesi levelét 
elárusítá Klein úrnak.

(Vége következik.)
Dr. V áli B éla.
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