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(Vége.)

Szántay Sándor kinyomozván a Jakab és Klein által titkolt 
szerződést, s azon körülményt, hogy Jakab kényekedve szerint 
lenyomhatja a piaczi árt, elhatározzák valamely úton-módon a 
piaczi árt a kitűzött határidőn méltányos fokon tartani.

Midőn az első piaczi ár folytán av majoresco bankáránál 
teendő törlesztést Klein nem tudja lefizetni, érezni kezdi Klein, 
hogy nemsokára kihull kezéből a hatalom. Ő azonban sokkal 
inkább hozzászokott, mintsem hogy azt nélkülözni tudná. Remél li, 
kegyencze által mentő eszközhöz eljuthatni. Nem óhajtja többé 
valamikép Jakabot rábirni a szerződés megsemmisítésére, de 
önmaga is siet rongálni az adósság által megterhelt vagyont — 
hogy azután a birói zár alá jutott vagyonnak ő lehessen gondnoka. 
Efelől a remény magja hamar kicsirázott s megnövelkedett lelké
ben. Kezd vágyat érezni az alkotmányos életben való szereplés
hez, hogy felsőbb helyen őt olyannak ösmerjék, ki a megyében 
érdemekkel bír. Azon hitben, hogy a zsidó árendással közös titok
nak ki sem részese, s így hatalma teljes virágában van, tekin
télye árnyékában sok csúszó-mászó üdül, s kegyét lesi a megye, 
megnyugodva remélli, hogy néhány év múltával ellenében 
eltörpül minden, tán még a majorescónak ,épen hivatalában is 
utóda lehet ?

A kimerült gazdaságból nem lévén jövedelme a majorescó
nak, kénytelen százezer forintot felvenni saját árendás zsidóitól a 
korteskedés küzdelmeihez. A hatszázalék kamaton kívül, ráadás
képen kötelezi magát ezért a közvetítő kormányzó 6000 jobbágy 
napszámos átengedésére. A ravasz zsidó épen a vetés, kapálás s 
aratás idején követeli napszámok megadását, — mit a gazdaság 
egy évi terméke koczkáztatása nélkül nem teljesíthet Klein kor
mányzó. Kénytelen beleegyezni a zsidó feltételébe s megadni a 
6000 napszám váltságaképen 12,000 forintot. E botrány megtoldva 
a birkapusztulás és a veszprémi vásár hírével, eljut messze vidékre 
s mindenütt a majorescóról beszélnek. Azon tudat, hogy nem ő, 
de ügyetlen helyettese tette tönkre, a pénzhiányban már leledző ma- 
jorescót megtéríti, annál inkább siet vagyona romjait tisztázni,
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miután tudomására jut, hogy sem fivére, sem bankára, kiket k o r
mányzóhelyettese miatt oly sértően mellőzött, nem részese a közel
ben fenyegető sequestrumnak. Szántayt, mint kiben fölismeri a 
jellem mintaképét, megbízza pénzügyi zavarai tisztázásával. E z 
összeköttetésbe lépett a majoresco bankárral, ki nemcsak koczkáz- 
tatott millióit remélli visszanyerni, de egyúttal a meghonosításhoz 
érdemet akar szerezni, megajánlja a Szántay által tervezett jobbágy - 
váltságlioz szükséges összeget. Három hónap alatt létrejött az első 
szabadváltság, minek számtalan bámulója lön, csrtk két ember volt, 
kit a guta megütni készült, s ezek közöl egyik Klein, a másik J a 
kab volt.

A gróf elszakadván a maradipárttól s beléolvadván a haladók 
soraiba, amott a vezérszerepre Klein próbálkozik. Kudarczot vall 
pártja csakhamar vezére miatt, ugyanis a kiszabadult Kiss András 
kanász megemlegeti a plenipotentiarius ősi n ev é tK le in t, m időn 
a maradipárt szellemében izgatva, a magyar alkotmány érdekében 
ősei által hullatott vért emlegeti fel. E személyes név kudarcza 
annyira befoly a rendek határozatára, hogy a főispán kimondatá a 
többséget, — s nemsokára az egész országban meg lön adva a nem 
nemeseknek a hivatalképesség. Mint későn termő fa, nyolczszáza- 
dos meddőség után, kihajtanak az ázsiai faj ágai, fiatal sudarai 
erőteljesen fejlődének, megtennének egy új nemzedéket: az uj 
Magyarországot. (Megyegyülésen országos ügyről határoznak ?)

Klein látván a gróf közeledését öcscse és Szántay Sándorhoz, 
s érezvén a bizalmatlanság növekvését, egyedül ahhoz központo
ssá  minden erejét, hogy valami módon kibillentse a jószágból s 
ezzel együtt a főispánságból a grófot. Elősegíti e törekvésében a 
szabadelvűekhez való csatlakozást kedvetlenül tekintő kormány. 
Hol kérelme nélkül a grófot felmentik saját hivatalától. Helyébe 
adminisztrátornak’ Kleint nevezik ki. Ez csakhamar fényes instal- 
lácziót rendez, s az adminisztrátori tisztség felvétele előtt lemond 
a teljhatalmú kormányzóságról. Az adminisztrátori állást azonban 
nem foglalhatja el, mivel Kiss András nemeslevelével történt visz- 
szaélés elárulásával kezd fenyegetőzni a czigány, ha Klein elfog
lalni merné a majoresco helyét. Eszeveszetten siet kijelenteni 
Klein, miként az uj hivatalról ünnepélyesen lemond. Ezáltal nem 
csak Klein semmisíttetik meg, megfélemlik a hetvenkedő Jakab  
is, a mennyiben jó ideig beérte a majoresco egybevásárlott kötvé
nyei kamataival. Nem mer sequestnnmot kérni.
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Sokan azt kérdezik olvasóim közül, hogy nem jutottam-e a 
mti végére. Igenis, nem is. Amennyiben hátra van még harmincz 
oldal «töredékkép».

Klein letűnt a cselekvény színpadáról. Jakab elzüllik a tanyá
ról nagy iratcsomóval s végzete a csatatérre sodorja, hol leüti 
Klein kémszerepet viselő fiával együtt egy golyó. A csikós fiai 
emelkednek fel. Egyik nevezetes iró lett, s Szántaynak leányát 
kapja nőül, a másik, kit apja csikósnak nevelt, 12-edmagávaI haza
szökik Olaszországból, s elhull a szabadságharczban. A jobbágyok
nak megadatik a teljes polgárjog, s a liberális mint a pecsovics 
egybeolvad: s lett együtt a hatalmas magyar nemzet.

Általában igen szép s azon korban felette hálás volt a törté
neti tárgy feldolgozása. De akkor is, ugv mint most, rendkívüli 
képességet igényelt, a történeti tárgynak a cselekvényben való 
ügyes csoportosítása. Vas Gerebennek nem volt tehetsége valamely 
történelmi-politikai eszme fejlődését rajzolni. Idealisálni azt, tán 
nem hiányzott tehetsége, de azt magasztosságában feltüntetni kép
telen volt. Megörökítni nem volt képes az eszmefejlődést, de nehány 
hangulatteljes képben sikerült az utódokkal is megértetni az eszme- 
őbrény megalakulását, az általa megfutott korszak uralkodó eszméi 
folyamatát, terjedését. S kevesebb költőiséggel mint ezeket felttin- 
teté, megérteti velünk a kellemes episodképek szépségeiért gya
korta elfeledett eszme diadalát. Képzelete szabad szárnyú sas, mely 
felkeresi ugyan a legszebb vidéket, de tagadhatlanul keveset ta r
tózkodik a főeszme fészkénél. Az olvasóközönséget megvesztegeti ez 
episodkepek bája, de a mtiértő okvetlen boszankodik az úntalan 
közbetolakodó mellékcselek vényen, mely elhódítja a főcselekvény- 
től a tért. Mindezek láttára azon meggyőződésre jutunk, miként az 
iró nemcsak nem törekedett a müelmélet szabályait megvalósítni, 
de azokat épenséggel nem is ösmerte. Voltaképen neki nem volt 
más czélja, mint nehány sikerült rajzát, 1809-től 1849-ig terjedő 
korszakból merített emlékezések összegyűjtött töredéke gyanánt 
egy nagyobb munkában értékesítni. Mint szerzője a bevégzett mű
nek, érezte a cselekvény szerkezetének hiányosságát. Ennek beös- 
merése a Régi Jó Időkből idézett nehány sora, melylyel mentegeti 
magát, az első kötet végén, s igéri sok minden közt, a sok tétova 
bolyongás után a regény fonalának kikeresését. Azonban halljuk a 
mentegetőzést. «Egy korszakon estünk át, mely históriai keverék 
lévén, egyébre alig használhatám, minthogy kiszedjem belőle az
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alakokat, melyek egy tulajdonképem egészhez szükségesek. G o n 
dom leszen reá, hogy fonalat vegyek föl, mely a következőn egeszen 
következetesen húzódjék végig. Közbefonván lehetőleg azt is, m i 
felösmerteti velünk, hogy a képnek alakjai egyedül és k izáró lag  
magyarországiak, és nem volna olyan szépen vagy keményen ösz- 
szeille8ztett keret, melybe ezen Képeket máshová szorongatni le
hetne*. Ily kíméletlen, de alapos váddal, leghevesebb bírálója sem  
támadta meg Va9 Gerebent. Es ez védelem, illetőleg mentség a k a r t  
lenni. Az iró által ígért fonál feltűnik ugyan helyenként, de  az 
többnyire láthatlan marad előttünk, daczára az Ígéretnek s rová
sára a mű becsének. Es mégis Vas Gereben e műve a maga n e m é 
ben valódi remekmű. íróink közül igen sokan tudtak a m últbó l 
kitépett cselekvényt szilárdabban tömöríteni, de a múlt é le tm oz
galmait s főleg azon kort, melyre élénken emlékezünk, kinek sem  
sikerült Vas Gerebennél érdekesebben s minden vonásaiban a v a ló 
hoz oly hű rajzban megörökítni.

A Nagy Idők Nagy Emberek (1857) tárgyát a Vas G ereben  
által oly sokféle találékonysággal feldolgozott vagyonper képezi. 
A Sión túl fekvő idősb Baltay-család képviselője az ifjabb B a lta y  - 
ág ellen sok évtizeden által elkeserültséggel folytatott pert azá lta l 
akarja ketté vágni, hogy öcscse által elvétetni szándékozik az 
ifjabb ág egyetlen leány sarját. Az öcscse azonban tudja azt, m i
ként a leány nem őt, de a regényíró által jó hazafinak nevezett 
gr. Dunay t szereti. Miután ezt értésére adja az ifjabb Baltay b á ty - 
jának^amaz még inkább ellenséges indulatot érez gr. Dunay irá n t, 
ki szerinte nem jó magyar, mivel nem dohányzik s nem iszik b o r t. 
Egy vadászat alk«Imával ifjabb Baltayt lelövi egy paraszt, m it  
idősb Baltay gr. Dunay kezének tulajdonít. Szeszélyes okokból 
Dunaytól elidegenült idősb Baltay meg akarja indítani újra a p e rt , 
s hosszas keresgélés után ráakad az öcscse által a körmendi levél
tárba letéteményezett periratokra, melyekkel Dunaytól az ifjabb 
Baltay lánysarjjal kapott birtokot elperelhetni remélli. E per m eg
indításáról lebeszéli gr. Fesztetics György birtokos halálos ágyán 
írt levele, mely új irányba löki a cselekvényt, a mennyiben a ján lja  
az öreg Baltaynak, hogy béküljön meg Dunayval, ki eközben 
tisztáztatik a gyilkosság vádja alól egy halottnak vélt egyén vallo
mása által. Az öreg Baltay gr. Fesztetics levele szerint, megbékül 
a Dunay családdal, sőt fogadott fia számára, Baltay Im rének, 
megkéri Dunaytól Jolán nevű leányát. Egyesség történik prókátor
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nélkül. Váratlan dolgokban gazdag korrajznak tárgya, mint látjuk 
elég szegény. Az írónak azonban főczélja volt, e szeszélyesen 
épített cselekvény körében nehány nagy embert, mint gr. Fesztetics 
Györgyöt, a keszthelyi heliconi ünnepély rendezőjét, s a gazdasági 
tanoda megalkotóját, hg. Batthyányi Lajost, mint jobbágyai szi
gorú, de édes atyját, s Kisfaludi Sándort mint a nemzet költőjét, 
magát á népet bemutatni. Őseinknek képcsarnoka inkább műve, 
mintsem regény. Irányeszméje valósítása végett a nemzeti önsze* 
retet nem ritkán elragadja, s korrajzoló helyett önműve rovására 
költővé teszi.

Harmadik müvének A Nemzet Napszámosainak (1858) nép
szerűséget s kedvező fogadtatást biztosított a Régi Jó Idők s Nagy 
Idők Nagy Emberek keresettsége. A mű azonban magában is bír 
annyi érdekes alakot fő és lmján sarjadozó mellékcselekvényei- 
ben, hogy ennélkül is nagy elterjedtségnek lett volna részese. 
A főcselekvény magaslatát Keszi Balázs nagyváradi földbirtokos, 
annak hagyatéka és végrendelete bírja. Ez nevelteté ‘fel Eeszi 
Benedeket, s miután szolgabíróvá választatta a megyénél, hogy 
teljesen emberré tegye, jószágai gazdag kormányzójának leányát 
adja hozzá nőül. Hálátlan unokaöcscse azonban ipjával a jószág
kormányzóval együtt fúvja a követ s leveleikben únta^an felújított 
tárgyat képez, váljon mikor hunyja be az öreg Keszi Balázs sze
meit örökre. Egy elcsapott íródeák boszújából eljut egy ily tárgyú 
levelök Keszi Balázs kezébe. E levél által felbőszült nagybácsi egy 
szegény ispánt, távoli rokonát nevezi ki általános örökösül, Ben- 
ezéuek pedig megküldi a végzetes levél másolatát hitelesítve. Vég
rendeletét a váczi káptalannál téteményezi le, annélkül, hogy erről 
valakit környezetéből értesítne. De ertesíti az ispánt, hogy ezentúl 
rokoni szeretetben részesíti, küld annak ezer forintot, hogy hagyja el 
szolgálatát s menjenKállóba lakni, míg a szentmihályiaktól haszon
bérelt jószágát fél év múltáig vissza nem kapja, melyet néki akar 
átengedni. Ezután alig ér Nagyváradra, meghűti magát s meghal. 
Utána marad Benedek érdeke, a vagyon kérdése, s az ispán 
so rsa! Es mindezek megoldásához csak egyetlen nevet hagyott 
hátra. Ugyanis végső.perczeiben egy Nagy Pista nevű nagyváradi 
színésznek, — kit Keszi Balázs orvosa Sándorffi más bátor em
ber hiányában betegápoláshoz kért fel, — a haldokló az előtte levő 
könyv soraiból «Pusztay Péter» nevet mutogatja ki roskatag 
ujjaival. Az öreg Keszi azon megokolatlau szeszélyét, miként nem
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hagy nyomot a letétbe helyezett végrendeletről, a jelleme e lle n é re  
ez egyetlen esetben kiváncsivá lett Nagy Pista van hivatva jó v á  
tenni. Megfogadja, hogy addig nem nyugszik, míg az előtte ösm e- 
retlen Pusztai Péter nevű embert fel nem találja, hogy m egkérdez
hesse attól, mi köze volt Keszi Bálinthoz.

Azt hivén, hogy a levél az ispán Pusztay Péter által ju to t t  
közös rokonuk Keszi Balázs kezébe, ennek halála után az isp á n t 
rögtön elküldi a jószágkormányzó. Veje ped'g siet Váradra ló b a lá - 
lának árán, által venni a bíróság által összeírt ingó s in g a tla n  
vagyonát az elhunytnak. Épen az örökség átvételével foglalkozik, 
midőn előlép a királyi fiskus s mindent lefoglal. Köztudomás sze
rint ugyanis nem létezett örökségi végrendelet, a vagyon nem  
ősöktől öröklött, de szerzemény, tehát a fiskust illeti. Keszi B enedek  
protestatióját jegyzőkönyvbe foglalták ugyan, de annak sem m i 
eredménye, mivel ipája dölyfe a causarum directorával N ém eth tel 
tűz egybe, s ennek ellenvéleménye elapasztja minden re m é 
nyüket. .

Az alap nélkül gyanúsított ispán neje ösztönzésére nem  vál
lal többé ispánságot, hanem Nagy-Kállóban vendéglőt nyit jó  sze
rencsével. Imre fia, egy életrevaló fiú ezalatt kitanulta V áezott a 
gymnasiumot s néhai Keszi Balázs barátja, s végrendelete őre 
Balog kanonok ajánlata és saját ügyessége folytán Németh a cau- 
sarum directorának irodájába jut s megnyeri annak rokonszenvét. 
Oly szép jövőt biztosít magának néhány ev alatt, hogy m int k e re 
sett ügyvédnek, épen nincs oka néhai Keszi Balázs végrendeletét 
kutatni. De a véletlen reá vezeti. Nagy Pista kóborlásai közben 
Keszi Balázs halála után li? évre Nagy-Kállóba téved, s e lju t 
Pusztay Péter vendéglőjébe. Ócska kabátjának egy felreesö zugában  
találnak pályatársai egy iratot, melylyel Pueztay Péternek ö rö m et 
szereznek. Ez irat néhai Keszi Balázs kezéből való, s k ijelen tetik  
benne, miként általános örököse Pusztay Péter s hogy végrendelete 
a váczi káptalanban keresendő. Nagy Pista e kabátot ez időközben 
elhunyt dr. Sándorffitól, Keszi Balázs orvosától kapta, ki am az  
iratot szórakozottságból benne feledte. Pusztay Péter felkeresi a 
káptalant, s a «csomó megoldatott* czímü fejezet tartalm át m in 
denki elképzelheti.

Az, ki Vas Gerebennek A Ptirös atyafiak {18G0) czímü rege* 
nyét olvassa közvetlen a Nemzet Napszámosai után, nemcsak az 
alapeszme, de a végrendelet ügye, úgy a cselekvők jellemében is,
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felÖsmerheti Vas Gereben ama gyengeségét, melynél fogva önmaga 
plagiatorává leszen öntudatlanúl. Ép mivel ez könnyen felösmer- 
hető, e kivonatban nem keresem, sőt fel sem vehetem a hasonlít
h a tó  szálakat s csakis a cselekvény főfolyamára terjeszkedem ki. 
Kardos István ügyvéd szeretetlen rokonaitól elzüllve gazdagon, de 
elhagyatva hal el pesti házában. Maga után hagy azonban egy 
végrendeletet, melyben míg egy részről büntetni remélli kapzsi s 
fennhéjjázó rokonait, meg akaija jutalmazni azt, kit becsül s szeret, 
egy mérnök rokonát, de a kit megkínálni ez örökséggel épen nem 
merészel, ösmervén önzetlen jellemét. Végrendeletet ír tehát, mely
ben egyrészről meg akarja büntetni kapzsi rokonait másrészről, 
úgy intézni ügyét, hogy hosszú czivakodás után az 5 örökös csoport 
kénytelen legyen a mérnöknek juttatni a hagyatékot. Az öreg urat 
nemsokára a sírba követi rokona Kardos mérnök is, kinek igényei
nek örökösévé tehát leánya lett. Az ügyvéd halála után megkezdő
dik a hajsza. A kíilöncz ügyvéd azt nevezi általános örökösül, 
kiről legalább is kettő az örökösök közöl hites helyen kijelenti, 
hogy köztük legtöbb esze van. Miután a kiegyezkedés terve dugába 
dőlt, megkezdődik a koncz feletti dulakodás.

A végrendelet tartalma köztudomásra jutván, Kardos Pál az 
egyik örökös, a hagyaték negyedrészét odaígéri két testvér örökös
nek. Ezeket ez alkura Kardos Pál neje beszélte reá. A határozott 
napon megszavazza a két alkura lépett, méltóságos rokonuknak a 
«legtöbb észt.» l)e a mérnök leánya nevében Sipos, néhai Kardos 
ügyvéd irodájának örököse fölebbez. Mely fölebbezés abban áll, 
hogy esztendő múltán, ugyanazon napon, ugyanazon bíróság előtt 
kell szavazniok, szavazatuk megerősítése véget*. Időközben azon
ban e két alkuvó testvér keveslem kezdi a szavazatukért jutó részt. 
Azt hívén, hogy többet is kizsarolhatnak, a méltóságos rokont 
újabb tanácskozásra hívják meg. Fondorkodó nejétől, időközben 
egy fogalmazvány jutott Sipos kezébe, melyben nemcsak a méltó
ságos asszony által elkövetett fondorlatok vannak leírva, de ez 
igen durván nyilatkozik egyúttal azon rokonokról, kiknek szava
zata által bírni remélli az örökséget. Sipos ez irattal bevágja a 
méltóságos asszony útját. Sipos az irat előmutatásával rábírja a 
méltóságost arra, miként ne fogadja el a kialkudott szavazatokat, 
hanem maga Í3 a mérnök leányának adja szavazatát. Véle szavaz 
egy lenézett rokon, az ötödik örökös s így az örökség a kitérések
ben igen eszesnek ecsetelt Jolánnak Ítéltetik. Sipos tehát jól szá
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mított, midőn sejté, hogy egy év alatt megszakad a czivódó roko 
nok közt az egyetértés. Mint Jolán teljhatalmasa elfogadja a  sza
vazatokat, s összekél a leánynyal s boldogul élnek.

Életunt Ember (1862.) czímü regényben egy rokonszenves 
alakkal találkozunk, Yámossy Lászlóval, ki eltávozik a szülői ház
ból, mivel szülői hajlamai ellenére őt pappá akarják nevelni, 
hogy vagyont szerezhessen gróf fiúkkal nevelt fivére számára. 
Sikerült képben van feltüntetve a szülői házból eltávozó ifjú 
eszmemenete, elhatározása, előítéletekkel való harcza. Ez elhagya
tott ember sok jó tulajdonnal megáldva megkezdi az életküzdel
met, s általa az életnek s boldogságnak (Vas Gereben kedvencz 
eszméje szerint) megment avagy megtérít sok olyant, ki m éltó 
arra, s általa elbukik a megtérítésre érdemetlen. Az életkedvvel 
megáldott ifjú mint egy főrangú család nevelője első sorban az 
életunt embert gr. Erdeyt téríti meg, a közügy, gyermekei és ne jé
nek. Meggyőzi arról miként rögeszméje ellenére is érdemes a rra  ö, 
hogy szeressék, s a szeretet érzelmét ő sem tudta teljesen kitépni 
leikéből. E feladat érdemes bizonyára a kidolgozásra, a gyógymód 
azonban, melyet a szerző választott, a mily gyakorta előfordul Vas 
Gerebennél, oly elfogadliatlan egyúttal. A gróf fogadásképen m eg
figyel három embert a nép köréből, azon osztályból, melyből nem 
hiheti, hogy becsülésre érdemes ember akadhat; belátván azok 
megbecsülésre való méltó voltát, az általa megvetett emberiség 
iránt keltezett rokonszenv megtépi életúntságát s megtér. A főcse- 
lekvény czímére jogosult elbeszéltek mellett, egy második regény 
is foly le egyidejűleg. Az elmellőzött ifjú szülei elkényeztetett 
idősb fiuk által végnyomorba sülyesztetnek, melyből a  kiüldözött 
ifjú menti meg őket. A vértagadó szülők méltó, de mesterkélten 
előidézett bünhődése az, hogy elmellőzőtt fiuk által jutnak dédel
geti fiuk által elpazarolt vagyonukhoz. E részek azonban, melyek
ben az apa, anya nagyravágyása megtörik, s épen az elmellőzőtt 
fiú által emelkednek fel — igen hatásos lehetne, ha ugyan nem 
volna oly vázlatos. Ugyancsak a fiatal, mindenható Vámossy 
menti meg gr. Erdey leányát szerfölött kalandos úton gr. Ováry 
elaljasult fiától, kinek a leányt, beleegyezése nélkül gr. Erdey m int 
apa, elígérte nőül. Ugyané réven gr. Ováry aljas szenvedélyétől 
megment egy csárdás leányt is az ifjú — s leleplezi Ováry gróf 
aljasságát. Vas Gereben a mindenható ifjút, ki a bonyodalmat
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széttépi, mondjuk egyszer mindenkorra, szerencsés és boldog 
házassággal jutalmazza regényeiben.

A Tekintetes Urak (1864) czimü regényében Vas Gereben által 
kedvelt elemek, hiú apa, kevély nő, pazarló fiú, s egy minden sebre 
írt találó ügyvéd fiatal ember, beállítva Vas Gereben sokszor is
métlődő eszmekörébe, képezi a cselekvény tárgyát. E szereplők 
után mindenki sejtheti, hogy & javítás leszen a szerző czélja. A sze
szélyes felületességgel rajzolt cselekvényben több megjavított mel
lett kimagaslik Hegyfalussi Aladár, kit apja kamarássá akar kine
veztetni, s ki elvégre mint egy bérlő veje, igen szorgalmas gazdává 
változik, léha mulatozásait megúnva. Ugyancsak a kevély alispánné, 
a regény másik megjavította, szintén lemond nagyzási hóbortjai
ról, s megelégszik azzal a körrel, melynek czime: tekintetes. A 
megjavítást a leleményes Egerszegi ügyvéd hajtja végre, kit a 
szerző azzal jutalmaz, hogy a nagyzási ábrándokból kijózanított 
alispánné' leányát adja nőül hozzá. Általa jutnak nehányan oda, 
hogy a becsvágy, ész és szorgalom által oly hatalmat bir az ember, 
mely nemesen jutalmaz. Ki ez átalakítást végezi, alantas szárma
zása daczára is megérdemli, hogy a nemesek maguktól nyújtsák a 
baráti jobbot.

'Dixi (1864) ugyancsak azon évben jelent még meg. Szerző 
helyes felfogása szerint képgyűjtemény. Elbeszélési anyag a múlt
ból, gondatlan kézzel egybekötözve, úgy hogy a kötőfonál a tárgy 
természetes üdeségét lehervasztá. Az írót csak az összeillesztő 
érdeme illeti, a külömböző vidékről beküldött adomaanyagot elég 
mostohán törte a rosszul választott czím alá. Műve első részében 
Felsőbüki Nagy Pál, Balog Pál, Novák J. apát s Király kanonokról 
véljük, hogy hősei lesznek e műnek, egy Katona Mihály nevű 
gymnasista diákkal egyetemben, kit Király neveltet s pártfogol. 
Miután azomban ezeket többféle helyzetben bemutatta a szerző, 
elfeledi őket. S elvezet minket Fóder juhtenyésztő bérlő Sörös 
Mihály személyéhez, ki Budán az okból látogatja meg a hadipénz
tárt, hogy az 180í). évben jószágán sok ezer juhot felemésztő tábor 
vezérlő tábornokától kapott nyugtáját kifizettesse. A nyugtatvány 
aláírását azonban a hadparancsnokságnál nem ösmerik. Miután 
elolvasni nem tudják a vezérlő tábornok írását, de meg sem tudja 
mondani a hadparancsnokság, hogy a nyugta keltezése napján ki 
vooult el azon vidéken egy egész táborral; elutasíttatik Sörös 
Mihály kérelmével, addig míg az aláírást eszközlő tábornoknak
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nevét el nem tudja olvasni. Főbenjáró kérdés lesz Sörösre nézve, 
ki az aláíró, él-e még, hol van, s szavahihető ember-e a hadparancs
nokság előtt? A hadparancsnok e kérdéseire Sörös nem tud vála
szolni, de hazamegy, s elkeserültén azzal vigasztalja magát, hogy 
ezentúl nem hívják bérlőnek. Miután vagyona veszendőben van , a 
bérletet nem meri megújítni. Hosszan, de nem unalm asan van 
leírva az emberi társadalom természete, melynél fogva elkerüli a 
szegény állapotra jutott szerencsétleneket. Továbbá sikerültén van 
rajzolva a bérlő érzékenysége s fájdalma a mellőztetés s lenézés 
miatt, melyet kell elszenvednie azoktól, kik azelőtt asztalánál 
hízelkedtek néki. A véletlen, melyre bizta, hogy netán «eltévedt 
vagyonának igazi nyomába vezeti», csakugyan segít rajta. Véletle
nül azon vidékre kerül Katona Mihály kit Sörös Mihály ügy bajos 
szomszédja garaboncziás diáknak néz. Ez felösmervén G. tábornok 
aláírását, megnevezi az aláíróts tartózkodási helyét. Sörös hozzájut 
vagyonához. A regény azonban nincsen befejezve azzal, hogy e 
zaklatott ember hibáján kívül veszendőbe ment vagyonához ju t. 
Sörös most a garaboncziás diákot kezdi hajhászni, hogy m eghálál
hassa ügyessége által szerzett jótéteményt. Fizetni akar háladatos- 
ságból, de hitelezője a garaboncziás eltűnik vagy megszökik hálája 
elől. Midőn nem sikerül megjutalmaznia az ifjút, s mégis ju ta l
mazni akar mindenáron valakit, egy véletlen által jutalm át épen 
az ifjú édes anyja élvezi. Evek múltával az ifjú ügyvéddé képezi 
magát saját erejéből, s találkozva a bérlővel, az hogy hálátlannak 
ne látszassék, az ügyes ifjúnak odaadja leánya kezét. Ezek után 
valaki kérdezheti, miért Dixi a czím. Egy utóbeszédet helyettesítő 
szakaszban elmondja az író az lSríő-iki országgyűlésnek am a moz
galmas pillanatát, midőn Széchenyi István feléleszté a nem zetet. 
Király halálos ágyánál beszélik ezt el, kinek ezáltal igazoltatik a 
nemzet jövőjében való hite, b a hírhozónak ráfeleli kedvencz sza
vát a Dixit. «S harmadnapra kialszik a láng, mely nem esen 
érzett, i)

(Jarasos Aristokraczia (1865) ez. müvében irónk am a nem 
szerencsés, de divatos önelbeszél te tő modort használja, mely a  kül
föld által nálunk meghonosult. Cselekvénye magvát a három diplo
más ember élettörténete kepezi, mely körül buján sarjadoz fel. 
kisebb nagyobb magasságra egy-egy epizód, mi háttérbe szorítja a 
hőst s főcselekvényt. Neve a hősnek Vidor István, olyan milyen 
Vas Gereben lehetett. Ha ugyan nem önmagát rajzolta le, bizony
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nyal ifjúkori emlekezései befolyásával alakíttatott ez alak. Vidor 
életvidám, jó kedélyű, adomázni szerető, mindenkihez simulni tudó 
egyén, kit mindenki szeret, s kinek senki sem ellensége. Rá minden 
hat. Túlságos érzékenysége egyedüli s szegényes oka annak, hogy 
az ügyvédi vizsga letétele után, a mérnöki tanfolyamot, majd az 
orvosit is végzi. Adomaszerű okai vannak e fáradságoknak, melyek 
ugyan előtérbe vannak tolva, de az elhatározásra sem nem elégsé
gesek, sem ki nem elégítők.

0  beszéli el a Garasos Aristokraczia nem érdektelen, de kicsi
nyes versenyét; melynek tanulságos befejezését egy kereskedő csa
lád tönkrejutása képezi. A női nagyravágyás áldozatai az első kötet 
befejeztével letűnnek a cselekvény színpadáról. Hogy azonban még 
Be kizárólag új alakok ne bírják el a tért, nehány ösmert alak új 
regénye kezdődik.

Miután a Feketekutya család elbukásával a versengés fonala 
megszakadt, a csak megingatott Faddi család fiában nevelt vesze
delmet lépteti elő a regényíró. Tönkretéteti, illetőleg elszegényíti 
a családot, halálos beteggé öregíti a családapát, bünhődteti az 
anyát. Mig a család ártatlan sülyed a nyomorba, azalatt az anyát 
alig kisérti nehány perczig ama gyötrő tudat, miként ő oka e sok 
bajnak.

A kettős családi katastropha után egy nagy meglepetés vár 
reánk: «egy végrendelet,* melynek értelme szerint tekintélyes ösz- 
szeg örököse az, a ki a fűszeres, Faddi és Balog közöl legtovább 
él. E végrendelet által jutunk azon fonalra, melyet a cselekvényben 
nélkülözvén — eltévedtünk. Csak Balog uzsorás tudott e végrende
letről. S ez siet a feketekutyás fűszerest felhasználva annak neje 
fényűzései által előidézett számadási hibákat, tőkefelmondás által 
sírba betegítni. Ravasz terveivel előkészíti s már-már megéri Faddi 
halálát is — kit saját fia által akar küldeni sírba. Elvégre azonban 
Balog unokaöcscse Vidor, a nevezett három örökösjelölt egyikének 
rokona, másiknak gyermekével lép házasságra s ekként a végren
delet egy zárpontja értelmében, egyetlen örökössé lesz. E házasság 
által fejtetik meg a rejtély, miért kívánja a rég feledett fűszeres 
leányát Vidorra tukmálni — hiszen ez egybekeléstől remélheti az 
uzsorás kezéből való szabadulást. Az uzsorás egy elájulással bűn
hődik; Faddiné kigyógyul nagyravágyó álmaiból.

A Garasos Aristokraczia legérdekesebb részleteit a juratus-élet 
emlékeiből merített s előszeretettel rajzolt jelenetek képezik. Ezek
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azonban a mennyire érdekesek, ép annyira túlbőségükkel a regény  
főeselekvénye rovására történnek. E műben sem találunk tervszerű  
építést; kalandozik, csapong az iró ide-oda, hogy az olvasó m éltán  
hiheti, miként akkor midőn munkához fogott az iró, aligha vo lt 
megállapított tervrajza. Sőt tán alig rendelkezett több anyaggal —  
a képzeletében szunnyadozókban elbizakodván — mennyi nehány  
adoma keretében elfér.

Kidolgozása pongyola, a simítás hiányzik, sőt némely elü tő  
rész nincs is beillesztve az egészbe. Nagy értékű köveket használ 
fel az építésnél, de nincs terve, s ideje sincs a kiszegellő részeket 
az egészszel öszhangzatba faragni.

Egy Alispán (1865) szerkezetre nézve Vas Gereben müvei 
közt a leggyöngébb. A csekély bonyolító erő, mi más müvekben 
előtűnik, itt teljesen hiányzik. Összefüggéstelen képeket találunk 
-csak felhalmozva, melyek annyiban vannak viszonyban egymással, 
hogy elfödik s elfeledtetik az előző fejezeteket. E képek nemcsak 
tökéletlenek 8 elhamarkodottak, de hamisak is. A korrajz széles 
határok közt tévedező czíme alatt szabálytalanul terjeng ide s tova 
a  szegényes mese. Földváry Gábor, Fáy András, gróf Keglevich 
Miklóst vette fel a cselekvény színpadára az iró. Nemzeti hősöknek 
tünteti fel ezeket az iró, országos nevezetességül, megfeledkezvén 
arról, hogy nála mily szegényes czélért, még szegényebb indokok
ból, s az iró által teljesen elsilányított módon vergődnek el czéljuk- 
hoz : a pestmegyei színház, vakok intézete felállítása, s a  paksi 
dunai kiöntés kiszárításához. Földváry lelke a cselekvénynek, és 
mégis oly fölületesen van rajzolva, hogy mint őt, i\gy csak eszközeit 
hanyagolja el az iró. Mintha Vas Gereben érezné e felsorolt nehány 
tény kisszertiségét, a három csendes ember mellett sok ízetlenül tré- 
fálkodó korhelyt téríttet meg Földváry által. E korhelyekben az el
múlt évtizedek sírgödréből idézi fel a kicsinyes tespedés fiait. A Föld* 
váryak iránt érzett hálatartozás rábírta az irót ez elzüllött korhelyek 
megtérítésére. Megtagadják a korhelyek régi isteneiket, de az olvasó 
aligha hiszi el azt, hogy Földváry annyi szellemi nagysággal birna. 
hogy ennyire meghathassa környezetét. Elvégre Vas Gereben maga 
tépi le hőse fejéről a koszorút. Elmondja, hogy a színház felépült 
ugyan, de sokkal csekélyebb az épület a közóhaj által tervezettnél, 
melvnek létesítésén aregénytárgy befejezése évében Széchenyi fára
dozott. E uehány ócsárló szó által letörpül Földváry összes fára
dozása. Pedig egyedül Földváry érdeme megörökítése végett íratott
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a  korrajz. Vas Gereben a kegyeletes érzést s tiszteletet, melyet 
Földváry iránt érzett, akarta lefesteni. E czélja valósitása közben 
megfeledkezve a korlátról, elfoglalva lévén, a tartalomba való min' 
den a Földváryak körében hallott reminiscentia beillesztésével,. 
adott túlzott képet s rossz regényt.

Jurátus Élet (1866) czimti művében két szomszédot mutat 
be. Faragó Péter alispánt és Csillag Pál főjegyzőt. Amaz komoly
ságáról ösmeretes, emez kora daczára kedélyére nézve örök fiatal
ságnak örvend. Az ellentétet tovább is folytatva látjuk, hogy F a
ragó a múltban élt, a maradipárt hive, a latin nyelv mellett küzd, 
8 mint alispán a törvény rideg szavai alkalmazója, Csillag mint 
főjegyző a jövendőt kutatja, azon tűnődik: mi lenne jobb törvény 
a jövőben, a magyar nyelvet terjeszti, a megyegyüléseken a nem
zeti kiváltságok ellen küzd. Mig az alispán s párthívei azt vélik, 
hogy a kiváltságok befolyása egyúttal az alkotmány létét is veszé
lyezteti, azalatt a főjegyző nemzeti nyelven hirdeti, hogy Magyar- 
országból csak úgy lesz valami, ha újra teremtjük. E két ellentét 
közt remélhető a küzdelem. Az iró a reformeszmékhez való meg
hódítását a maradipárt vezérének, tűzte ki regénye alapeszméjéül. 
Megtéríti ugyan hosszú három köteten által a reformeszméknek. 
Faragót, de ez nem Csillag érdeme. Az országos haladás látása 
kényszeríti rendszeres medrébe az elmaradottakat, így a többi kö
zött Faragót is. Megfeledkezve e két ellentet közt vívandó harcz 
fonaláról, Vas Gereben egy kerülő utat tesz, miközben élete legbol
dogabb, de egyúttal legszomorúbb korából egy-egy élénk csoporto- 
zatot mutat be. Bár e kitéréseket Faragó fia és Csillag leendő veje, 
mint két juratus által összeköttetésbe hozza a két főszemólylyel, 
mindamellett a juratusélet érdekes episodjai nem képesek pótolni 
a két öreg elejtett küzdelmét. De a bemutatott élet, egyetemben a 
hosszadalmas kitérések, elmélkedések s leírásokkal, sem képes át
meneti lánczszemet képviselni az öreg Faragó világnézete megvál
toztatásában. Az alakok, bárha egy körből vannak kitépve, oly ide- 
genszerüek, miként alig férnek meg egy kép keretében. Vázlatos 
voltuk által inkább álarcznak nézi az olvasó őket, mintsem élő 
alaknak. Tetteik oly mesterkéltek, a be- és kibonyolítás oly erőlte
tett, hogy az olvasónak örömére szolgál a hosszúra nyújtott mese 
végződése. Utolsó korrajza II. József kora Magyarországban (1867) 
tárgyául szolgáló cselekvény oly szegényes, hogy nem érdemes 
elmondani. A cselekvényt inkább elbeszéli, mintsem végbeviteti az.
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iró. Az elbeszélést gyakorta szakítja meg holmi idézet egyik-másik 
történeti kézikönyvből, Mig a többi művekben az adomás fordnlat 
több-kevesebb szerencsével el van rejtve, ez tisztán túlzása az adom a- 
regénynek. A közönség alig méltatá figyelmere.

V.

Vas Gereben méltánylásához saját szempont kívántatik. Nem 
födöz fel új eszméket, nem képez új irányt, de a mindennapi nép 
élet kitünően rajzolt képeiben eredeti erőt mutat be. Érdeme abban 
határozódik, hogy a népéletet úgy tudja szemünk elé varázsolni, 
miként abban a müveit ember is szokatlan élvet talál. Tárgyát 
olyképen, hogy azon nem változtat semmit, nem torzít, nem szépít, 
de feltünteti azt valóságában. Megtartja a nép nyelvét, melynél 
magyarosabban senki sem írt. Midőn valamely tárgy avagy esz
mény meghatja, irálya erőteljes s bujaságig gazdag népies zam attal. 
Midőn enyeleg, irálya sziporkázó. Utánozhatlanul tud dévajkodni 
s ilyenkór az érzés könvüi gördülnek le múzsája arczán. Müvei 
legszebb részét azon lapok foglalják el, hol egyszerűen a szív 
érzelmei ömlenek. Mint a nép, úgy a lélek is rajzaiban magasztos 
nyugodtságában tűnik fel legszebben. Kevésbbé szerencsés a  szen
vedélyek kifejezésében. Bizonyára érezte gyengeségét e téren, a 
szenvedély rajza elől rendszerint kitér, avagy furfangos fogással, 
azt csak eredményében tünteti fel. A szenvedély viharát rajzolni 
ha megkísérli is, legtöbbnyire sikertelenül fárad.

A bevezetés müveiben szertelen terjedelmes; rendszerint bő 
leírás közben mutatja be alakjait. Hasonlít ahhoz, ki kártyázni ta 
nít valakit, mi végből sorba rakja le kártyáit, s elmondván ezekről 
egyenként értéküket, kever s kezd játszani. Anélkül, hogy tudná, 
melyik alakkal fogja a játékot befejezni, kezdi meg a játékot.

Tárgyának lebonyolításában sokszoros szakadozottság ötlik 
szemünkbe. Átmenete hiányos, több helyütt a lélektani vonások 
rajzában. És e hiány az iró lelki tulajdonainak róható fel. Midőn 
ihletet érez, habár idegen helyen is. leül és ir egy-két óráig. E se t
leg nehány hét előtt megkezdett munkát folytat. El sem olvassa 
ilyenkor mit írt az előző részben. Legfölebb utólag összeboronálja 
a mesgyéket. Általán az összekötő szálak egybesodrásával nem 
törődik. Inkább új ötleteket raggat egymáshoz, mintsem a cselek
vényt folytatja. Két-liárom nagyobb művön is dolgozik egyszerre, 
s csak barátai unszolására szelidítgeti néha a hézagokat.
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A helyett hogy a cselekvények központjába lépne, bemutatja 
hét megye apraját-nagyját; miután érzi, hogy ereje e kitérésekben 
van, untalan űj ingoványokat képez az elbeszélés főfolyama. Bősé
ges leírásokkal küzködik elvégre s így legnagyobb nehézségét képezi 
valamely mű befejezése. Elbeszélése elágazó szálai nemhogy nem 
mennek keresztül egymásután, de fáradságos munka azt egybe
vezérelni. Mintha csak az élet útai nem vezetnének egymáson 
keresztül, úgy döczög nehézkesen előre személyei tömege. Rend
szerint egyet-egyet tol előre s visszatérve egy másik elfeledett alak
hoz azt vonszolja által a múltból a jelenbe. Mig egyet általvonszol 
az előtérbe, a többit ismét elnyeli a feledés. Egyik kártya elfedi a 
másikat nála, ha szabad folytatni előbbi hasonlatomat.

Sem a tárgy megalkotása, sem kiképzésére nem fordít elég 
gondot. Szerkezete általában mesterkélt, s az elhanyagolt jellemzés 
helyett váratlan fordulatok, ötletek által akarhatni. A chronikaszerű 
fény épen nincs előnyére. Mesterkélt fényű sugarai alatt a vázlatos 
jellemvonások álarcznak tüntetik fel a társadalmi osztályok kép
viselőit.

Mint a kivonatolt művek tárgyaiból kétségbehozhatlanúl ki
tűnik, Vas Gereben a feledésbe merülő idő, szokások, erkölcsök s 
emlékek megörökítőjének tekinté tollat. Erezte tán, hogy a nép 
érzését, örömét, búját kortársai közöl oly hűen tolmácsolni mint 
ö, senki nem képes. Születése helyén a patriarchalis életet élte, 
érezte a nép lealjasítását, a közigazságnak epyéni érdekek szolgá
latába való siilyesztését. Midőn a nyugoteurópai társadalmak min
tájára alakult főváros falai közé sodorja az élet vihara, önkénytelen 
összehasonlítás által érez ösztönt megörökítni a feledésbe merülő 
ősiség jellemző vonásait. Irodalmunk minden korában Gvadánviig 
feltalálható e törekvés. Gvadanvinak sarkasmusa azonban míg nem 
tud megbékélni az új világrenddel, csak gúnyolódik rajta, azalatt 
Vas Gereben életszükségletnek tekinti az átalakulást. Sok változás
nál előcsillan ugyan sajnálkozása, ha fejlődő társadalmi életünk 
valamely idege a jót mellőzve, ferdén növekszik ; avagy kiküszöböl- 
tetni látja az ősit, oknélkül megtelepített idegen új «módi» helyén.

Regényei a nemzet politikai s társadalmi életére jelentékeny 
befolyást gyakoroltak. Műveiben nem egyedül a régi társadalmi 
élet rajzát adta, egyúttal reformok mellett küzdött. Az előjogokat 
eltörölte a törvény, az előítéleteket elavulttá tette a korszellem 
uoyan> de még nem halt ki azon nemzedék, melynek nem csekély
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százaléka fájlalta a lemondást. És e küzdése nem volt erőszakos. 
Müvei nagy hatására befolyással lehetett az is, hogy ö a nem zeti 
élet felvirágzását, a nemzet ébredését, politikai, közgazdászati 8 
társadalmi megújulása hajnalát festé az elnyomatás éjjelén. M inden 
egyes sora gyógyitó ír volt a nemzet sajgó sebén.

A Dunántúl képezi terét legtöbbnyire regényeinek, s e m elle tt 
a népélet hű feltűntetése főbb törekvése. E kettőben foglaltatik ön 
maga emlékeivel egyetemben. Gyermekkorában s fiatal éveiben á té lt 
viszontagságok adják meg művei alapszínét, melyet m egaranyoz 
költészete, úgy hogy csak néha csillan elő emlékében rejtező sebe. 
Ifjúkori emlékeiből szövi tárgyát legtöbb müvében. Szemelyei közé 
legelőször is önmagát rajzolja elmaradhatatlan előszeretettel, m in t 
oly fajú embert, ki kettőt ér. Diák vagy juratus avagy fiatal ügyvéd 
alakjában jelenik meg műveiben, mindenütt kúnkötést old meg, 
miután minden körülmények közt fel tudja magát találni, s m inden 
hálóból ki tudja magát vágni furfangjával. Apjával, mint becsüle
tes, komor, de tiszteletreméltó s igaz ok nélkül a jószágkormányzó 
által üldözött férfiúval, s a házi ügyek vezetésében hangadó nejével, 
az iró szigorú édes anyjával is gyakorta találkozunk. E lm aradhat- 
lan a pedáns tiszttartó, s a kapzsi jószágigazgató, kik Vas G ereben
nek életében annyira emlékezetesek. Tujder nyegleségeivel érdemié 
meg a megörökítést. Eletkömyezetéből többeket is találunk. Ezek 
közül az öreg Schnellerné szeretetre méltó alakja szintén az élet
ből van másolva. Eredetijét a mai nemzedék közül is sokan látták 
a házasulandó ifjúság körében a házasság szent igáját terjeszteni. 
Oly kitűnő másolat, hogy szinte eredetinek nézhető. Számtalan 
alakot nevezhetnék meg a dunántúli adatközlők szívessége folytán, 
de nevek említésétől egyrészt visszatart a névkim elet, m ásrészt 
az, hogy e nagyobb részben már elhunyt szereplők ösmerősei is, 
azaz azok, kiket a megnevezés érdekelhetne, szintén az élők sorá
ból már eltűntek.

Vas Gereben négy megye összesarkalló pontján született, 
tehát már gyermekkorában nagy megfigyelő tehetsége által ösmerte 
Dunántúl minden vidéke jellemvonásait. Későbbi életküzdelmei, 
majd országszerte kedveit látogatásai által népÖBmerete annyira 
gazdagult, hogy müveiben a népélet gazdag kincses bányáját bír
juk. A nép köréből választott alakjai szintén élő személyek voltak. 
Részben kortársai, részben mint Köntös a paraszt patriarcha, a 
néphagyomány által megőrzött tekintély hírében állott Vas Gere
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ben gyermekkorában. Egyesek rajzában mutatkozik e körből leg
nagyobbnak Vas Gereben. E genreben főleg mint csendéletfestő
nél nyilatkozik megfigyelő tehetsége által rajzának színgazdagsága. 
De nemcsak egyeseket tud művészileg bemutatni, megtaláljuk az 
egyeseket csoportosítva is. Nagy érdekű a népszellem átalakulásá
nak rajza, melyet a művelt világ el nem szigetelhető áramlata hoz 
létre. E kettős világ egymásrahatása képezi rajzai második jellemző 
oldalát. Egy részről a mezei emberek találékonyságát, egészséges 
életnéz létéit, küzdelmeit a művelt világ blasirtsága s kimértségé
vel. Parasztos makacssággal ellenszegülését a művelt világ tagjai 
elfogultságával szemben. Elvégre a két ellentétes elem kiegyenlítő
dése harmonikus rajzát. A Régi Jó Idők valódi mikrokosmus, 
melyben a magyar nemzet átalakulásának sikerült képét feltalál
hatjuk. A szunnyadás, ébredés, erőfelösmerés, küzdelem, átalaku
lás festésében valódi mesternek mutatkozik. Minden mozzanatnál 
birja az oda illő hangot és hangulatot. Elvezettel járjuk meg az 
utat, mely elvezet a szunnyadástól a nemzeti élet eleteréig. Nem 
mondhatni sok jót történelmi alakjairól. Ezeknek feltüntetéséhez 
sohsem szán elég fáradságot. A nép e nagy törpék mellett eltör
pül, de otrombának is tűnik fel. Es a nagyok még sem látszanak 
valódi nagyságoknak. A történelmi tárgygyal is olyképen van. Az 
általa felölelt történet cselekvénymagvául csekély, keretnek a buja- 
szépségű népéletképekhez szegényes.

A Régi Jó Időknek dicséretre méltó tulajdona, hogy több
nyire oly élénk a cselekvényét kisérő párbeszéd, mintha élőszóval 
előadott drámából lenne kitépve. Többi müveiben a párbeszéd már 
nem ennyire élénk, mindenütt inkább megtermett mint kecses, vi
lágosabb mintsem finom, inkább értelmes, mint szellemtől szik
rázó. Nem emelkedik magasba a földről tekintete, de nem is botlik 
csak ritkán. A fordítások által becsempészett idegenszerű kifejezé
sek ellensúlyozására törekszik. E magyaros előadás emeli tárgya 
hatását. Áradozó ugyan, sőt néha túlteijengő, de könnyen ömle- 
dezö irályával megbékít az ötletek gazdag sora. Ily zabolátlan kép
zelnie is, mely ha valamely ötletre bukkan, kész azért hosszú feje
zeteket beskatulyázni a főcselekvénybe. Nem egyszer keletkezik 
néha ilyképen a'főcselekvény mellett egy házasság, egy szerelem, 
egy családi per, egy ember élettörténetének hosszadalmas leírása. 
Nem ritkán megfeledkezve olvasóiról oly eszmekörbe téved, mely 
nincsen müvével szerves összefüggésben. Leveleken által elmélkedik
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arról, mi személyét érdekli, s miről azt hiszi, hogy a közönség is 
érdekkel viseltetik az iránt. Ritkán ju t a dolgok mélyére, de gya
korta terjengőssé leszen. Tagadhatlan, hogy e kitérések tarta lm a 
érdekes, sőt vonzó annyira, hogy ezek is hosszú időre tetszést biz- 
to8Ítni a műnek képesek, de az alig vonszódó cselekvényt lassú  
menetében teljesen feltartóztatják.

Vas Gereben művei alapeszméit tekintve egy tömörített soro
zatot képeznek. Nem a hely, idő és cselekvény, de a czél egysége 
által. Az avatatlan szem is könnyen felösmerheti Vas Gereben cse- 
lekvényében a vezérfonalat. Gyakorlott szem pedig el nem téveszt
heti, hibz az iró a tanulságot rendszerint oly boszantó nyíltsággal 
tolja előtérbe. Czélja volt feltüntetni, mi volt a magyar, mi m ost 
néhány lelkes férfiú által s mivé lehet, ha észszerűen haladunk* 
Iránya nemes volt. Több erővel e szempontok kiaknázásához ki 
sem birt. Neki magyaros véralkata, érzülete, jelleme, nemzetének 
ösmerete képezte erejét. Azon idők viszonyaiban, melyekben m ü
veit irta, leljük annak megfejtését, miért örökíté meg csak a nem 
zeti jellemvonások közöl a nemesebbeket. Mentségére mondható, 
hogy nem hizelgésből tette. Hatalmas eszköze, nemes volt czélja 
melyet korrajzai által elérni akart, de letiporta önmaga a ré t virá
gait, miután szünetlen azon tarlón tipeg, hol első virágait szedte. 
A Régi Jó Időkben az újság ingerével hatott a feldolgozás, főleg 
pedig a képzelet által alkotott elemnek a közel múltból kiszakított 
elemekkel való szerencsés egybeolvasztása. Az átmenet a m últból 
a jelenbe bárha vázlatosan, mégis magasztos vonásokkal volt fel
tüntetve a Régi Jó Időkben. Ezt követő müveiben a történeti elem 
megszakadozott. Nagy történeti személyek, kicsinyes események 
háttéréül állíttatnak fel, a távlat kisebbítése nélkül. Nem rostálja 
meg adatait, nemcsak túlbőség, de a történelmi szempontból sem . 
Csak azt sem keresi mi igaz s mi a ferdített vagy költött. E  kettő  
közt sem von határt. Az adomát történetnek veszi, s a tö rténetet 
eladomázza. S mintha összes költői erét kimerítné a Régi Jó Idők 
megirása, többi korrajzaiban a nemzet múltját, társadalmát, szo
kásait, éltető szellemét, küzdő eszméit nem tudja oly impozánsnak 
feltüntetni. Innen magyarázható az, hogy mig a Régi Jó Idők a lak 
jai olvasás után egész nagyságukban megmaradnak emlékezetünk
ben, azalatt a többi művek átolvasása után azoknak csak nehány 
ötlete, adomaszerű tette marad az emlékezetben. E tény valódi 
mértéke költői értéküknek.
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Jellemeivel is ilyképen vagyunk. Mig első müveiben egy-egy 
kitünően rajzolt genreképben a szereplők egyik-másikát egyéni jel
lemvonásokkal is birni látjuk a jól megfigyelt társadalmi osztályok 
határozott jellege mellett.

Többi müveiben az irányeszme annyira uralkodik, hogy ennek 
feltüntetése lévén a főczél, szereplőit nem többé mint egyéneket, de 
csak mint valamely társadalmi osztály tipikus képviselőit tünteti 
fel. És mégis az alapgondolat nem az alárendelt esemény és jellem 
rendszeres összefüggésében, de elvont elmélkedésekben döczög elő. 
Jellemeit mind cselekvényét is az iró szeszélye lökdösi előre. Motí
vuma az iró ötlete. Mint az epizódok elfoglalják a főcselekvénytől 
az élet színpadát, úgy az epizódok kicsinyes ötlethősei a szegénye
sen rajzolt főalaktól, elhódítják az érdeklődő figyelmet. Kerülő utón 
éri el az iró ezélj át, hogy mulattat. A mulatás által megvesztegetett 
képzelet még nem is veszi észre az epizódok csillogása közben az 
e főcselekvénytől való messze* tévelygést. Mig a tárgy érdekes, a 
jellemek csak vázolva vannak. Összeütközése a mesterkélten egy
bekapcsolt érdekeknek nincs kimerítve. Megoldása a csomónak, 
tulajdonképen az egyik fél érdekeinek széttépése. Még rosszabb 
eset az, hogy elcsépelt módon házasság által egyesíti az ellenséges 
érdekeket. Nincs ereje általában az adomázás határán túlemelni a 
cselekvényt. Müve elején mindig nagy horderejű tények kibimbó
zását hirdeti s csalódásunkkal törpül el a cselekvény.

A 60-as évek első felében határozottan hanyatlik. Családi, 
anyagi s szerkesztői gondok apasztják el költői erét. Évei számával 
fejlődik műveinek gyengesége. Nem változnak azok, de erősbülnek. 
író i sajátosságában tekintvén népszerűsége forrását, azt kiapadhat- 
lannak véli. Balul magyarázá müvei hízelgő keresletét. Nem vette 
észre, hogy a népiesség hajhászása szennybe téveszthet. A szerke
zet elhanyagolását ő természetes keresetlenségnek itéli s alkot mű
gond nélkül, szeszélye szerint. Elhamarkodottsága pedig a meg
maradt természetes szépségeket hervasztja el. Valódi meghatottság 
részvéte s rokonszenv a pathos tengerében alig-alig merül föl. Időn 
és téren kész átgázolni, csak hogy egy megható jelenetet előállít
hasson. Midőn levetkőzi a kezdő tartózkodó félelmét, munkái 
kereslete kezdi ösztönözni, egyedül a hatás izgatja. Lázasan dolgo
zik sokat, nem előnyére saját hírnevének. Feltűnése idejében álta
lában a népies-nemzeti próza megteremtőjének hitték, ő azonban 
az előlegezett tetszés által elragadtatva iránytalanul tévelyeg; mig
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a kritika szét nem oszlatja ábrándképeit. A bírálók Ítélete pedig 
nem képes letérítni a tévedés útjáról. Javítás helyett elkeseríti a  
bírálat. Továbbra is a tömtg ízlésének s tetszésének hajbászata  
képezi főczélját. A múlthoz csak azért fordúl, hogy emlékezéseit 
értékesíthesse, melyeket legtöbbnyire a szerkezet rovására csopor
tosít vég nélkül. Történelmi ciclust képező regénysorozatának utolsó  
időből származott alakjainak néhány adomaszerü vonáson kívül, 
mitsem bírnak magukon. Mint emberek oly hiányosan vannak r a j
zolva, hogy alig ébred fel érdeklődésünk irántuk nehány p illanatra . 
Ezek mellé illesztett népéletképei természetes szépségei bám ulatra 
ragadnak. Mintha csak mesteri remek művekből lennének kivágva.

Évről évre jobban kiképződik benne a históriai képek, alakok 
s események megörökítése vágya. Kora viszonyai is elősegítek ezt, 
nemcsak egyéni hajlamai. Elmondja regényben azt. mit kom oly 
történeti munkában azon időben elmondani nem volt lehetséges. 
Elvégre annyira beleszokik e könnyű nemébe az írásnak, hogy oly 
sokat töm történeti elemet regényébe, mennyit az el nem b ír  m int 
regény. A regény elve6zté alapszínét, s történetnek nem volt elég 
komoly. Az olvasóközönség érezteté is véle gyengeségeit, a 60-as 
években nem fogadja oly kedvezéssel regényeit, mint az előző 
évtizedben. Utolsó munkáiban a történelmi tárgyat nem is dolgozza 
fe l: nem olvasztja egybe a képzeletében alkotott mesével, de m ind
kettőt mintegy darabokban lökdösi elénk. Keresi az alkalm at 
ahhoz, hogy a múltból bírt jellemző adomákat értékesíthesse. 
Alakjai eltörpültek. Néhány történeti adomán kívül mit sem bír
nak. Ez pedig gyenge érdeklődésünket ébren tartani. Mint emberek 
oly felületesen vannak rajzolva, hogy csak a történeti név kedvé
ért tudjuk átlapozni. A lényegtelent olyképen részletezi, m in t a 
lényegest, miáltal a kép részletei elvesztik a fontosság arányát. 
Egy vonalon ugyanazon színekkel festi a fölöslegest, mellékest s 
alárendeltet a főalakokkal. Szerkeszteni épenséggel nem tud. Az 
alapot rendszerint oly terjedelmesen részletezi, oly nagyra építi, 
hogy a rajta alkotott mű kicsinysége által elvész. Az expositio 
müvének többi részei rovására túlterjed. Érdekemelkedése oly 
lanyha, oly nehézkes, hogy a magaslat, melyhez elér, épen nem 
magas. Fordulata adomaszerü; a kifejtés pedig kevés kivétellel, 
úgy tűnik fel mint egy utóbeszéd. Ki nem veszi számba Vas Gere
ben müveinek szerkezeti hiányait, az érdekesnek s m ulattatónak 
fogja találni mindazok tartalmát és előadását. A műbiró szemét
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azonban nem vesztegetheti meg az izgatóan kellemes színvepyü- 
let, melyhez ha hozzászokik a szem, élénken bokrosodnak elő a 
hiányok.

A népies irány felkarolása a közönség által, végeredményé
ben nem volt üdvös irodalmunkra, főleg Vas Gereben munkás
ságára. A népiesség zászlója alatt az ízléstelenség hódítni kezdett. 
Tartalommal az írók mitsem törődnek, czéljuk minél több népies 
kifejezést felhasználni. Népünket jellemző eszmék s vonások által 
élvezett népszerűségét Vas Gerebennel egyetemben sok más író 
népies szólamok hajhászásával pazarolta el. Keresetlen egyszerű
ségéért szerették soraikat, később merev keresettségük miatt 
hanyagolta el műveiket a közönség. Vas Gerebent jó ízlése meg
menté ugyan attól, hogy folytonosan ne tévelyegjen ízléstelen 
túlzásokban, de nem ritkán tévedt oda. Mindenáron jellemezni 
akart minden sorával, hogy ezt elérhesse, nem riadt vissza az 
alszerű, pórias használatától. Nemzeti nyelvünk kincseit nem 
emelé fel magához, de az irodalmat sülyesztí a népieshez. íme egy 
példa: «Látod az az egyik liszt porhanyósbb, mert az a lusta pára 
állt mellette, az az Ágnes, hanem ördög sem lesz belőle, ha valami 
bolond beleakad valaha, mert piros a pofája, aztán a falattal nem 
marad adós a bélének. »

Mint látható ezekből nemcsak lekivánkozik a néphez, de 
néha már a sárba is beletéved. Csakhogy minél szembetűnőbb 
legyen a népiessé", nem riad vissza a népies durvaságban keresni 
a jellemzőt. Az előszeretet az általa müveit genre iránt annyira 
elfogultá tette, hogy az övéhez nem hasonlót sem szépnek, sem 
jogosultnak nem tartá. Élete utolsó éveiben Eötvös regényeit 
kisérte főleg fig) elemmel, s ennek befolyása látható is. Sajátságos 
ellentétet képeznek müvei Eötvös Falujegyzője népies alakjaival. 
Ott a parasztok szájáról válogatott finomsággal pereg le egy*egy 
művelt ember ajkára illő kifejezés, Vas Gerebennél ellenkezőleg 
történik. Ugyanis a finomultabb ízlésű egyének beszédmódja, soha 
nem a szólók társadalmi állása s műveltségének megfelelő, de 
mindig az író tolul előtérbe. Ily helyeken látszik ki, hogy b. Eötvös 
nem ösmerte népünket, Vas Gerebenről pedig, hogy kizárólag 

, férfiak társaságában élte le napjait. A férfitársaság gondolkozás
módját s társalgását találjuk helytelenül alkalmazva nők körében 
is. Botlását azonban inkább lehet mentegetni, mint Eötvös téve
dését, ott, hol ez utóbbi parasztjai az urak nyelvén beszélnek. Vas
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Gerebennél a nép megmaradt népnek, s ha magasabb társadalm i 
állású egyént is a pórnép hangján hallunk beszélni, úgy e m aga
sabb állású egyén e tulajdonságát többnyire igazolja az író azálta l, 
hogy huzamosabban tartóztatván személyét a nép körében, eleve 
módot nyújtott annak a népies nyelv elsajátítására. A bölcselkedés
ben is utánozta Eötvöst, bárha érezhette ehhez szükséges tehetség  
hiányát. Bölcselkedése azonban nem emelkedik mintaképe m agas
latáig, de alant szárnyal. Legtöbbnyire oly alant, hogy m aradt az 
parasztfilozofia.

Vas Gereben kettős életet élt. Otthon, családi körében zárko
zott, komor. Szereti nejét Szabó Eleonorát ép úgy, mint első nejét, de 
véle boldog életet nem élt. Első nejétől született két fia naponként 
megzavarta a házi békét. Az apa hiába igyekezett fiaiban a m ostoha 
anya iránt rokonszenvet ébreszteni, s a tartozó tiszteletet fenn tar
tani, daczára, hogy neje ezt teljes mértékben kiérdemelte, mégis 
hasztalanul fáradott. Házibékéjét barátai társasága által kísérli 
kipótolni. Az «Arany ökörben», «Kis Pipában®, oBeJeznaiban* gyűl
tek össze az 50—60-as években a tehetségesebb írók s országos 
nevezetességű férfiak, kik körében felvidámult. Élénk s kellemes 
társalgása által ezek körében általánosan nélkülözhetlenné vált. 
Rendkívüli élvezettel tudta elmesélni diákköri élményeit; m ajd 
adomaversenyt rendezett Feleki és Szerdahelyivel, mely alkalom 
mal többnyire ő maradt a győztes. Élénk képzelmével m inden 
tárgyról tudott találni összekötő fonalat társaságban., m inden 
viszonyra találó megjegyzést. Hőst szeretett játszani, habár nem  
lehetett nagy erkölcsi bátorsága. Tele szájjal beszélt hallgatóihoz 
8 észrevétlenül uralkodott környezetén. Nála két érzelem volt csak. 
Vagy lelkesedett, vagy közönyös volt minden iránt. Azokkal szem
ben, kiket szeret, túlságos odaadó, mint egyenes jellem, tettetni nem 
tudván, kíméletlen azok iránt, kik az ő tetszését nem bírják. Azok 
minden pillantása sértő reá nézve, mit megtorolni siet egv-egy 
adoma fulánkjával. Általában ösmerték e jellemvonását, túlságos 
érzékenységét nem veszik figyelembe.

Általán a szépművészetek iránt fogékony. Nemzetisége, hazája 
s anyanyelvének szépségein kívül húzamosabban lelkesítni mi sem 
képes. Időszaki közlönyeiben nem egy új eszmét vet fel, de törek
vése ezek iránt való érdeklődés felkeltésében idő előtt megernyed. 
() veté fel többféle társaság, népkönyvtár eszméjét, tanulók tápin
tézetét stb., más létesített vagy létesítendő közhasznú intézmény
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alapterveit, de ezek kivitelére nincs ideje, sem kitartása hívek 
szerzéséhez. Mint őt magát szünetlen utazásai közben sohsem 
tudta senki hol tartózkodik s milyen viszonyok közt, akként ma
rad rejtély ő legjobb barátai előtt is lelkileg. Egy két szerencsét
len vállalata eloszlatja a családja által élvezett jóllétet. S nem 
csak a jóllét esett ezek áldozatául. De életviszonyai kúszáltsága 
örvényt képez, mely elnyeli neve jóhirét. Az élettel való küzködése 
elvonja az írói pályáról, s az aránylag jobban jövedelmező ügyvédi, 
majd ügynöki megbízások teljesítésére kényszeríti. Szünetlen 
pénzzavarai kölcsönzésre utalják, miáltal barátainak s ösmerősei- 
nek vált elviselhetlenül terhére. Rendetlen életet él. Néha hetekig 
vándorol plébániáról plébániára az ország valamely zugában, majd 
hozzáfog a munkához s nem ösmer határt. Lázas tevékenységre 
kényszeríti egyéni sajátsága s családja nélkülözésének látása; e 
lázas munkásság következménye a krónikaszerttség s szakgatottság. 
Mint ember könnyelmű; a könnyelműek minden árny- és fény- 
oldalaival. Hirtelen haragú, de jószívű; mások bánata iránt részt
vevő. A mily rögtönösen torlódott meg leiké bánata, oly hamar 
szokott az szétfoszlani is. Becsvágya soha sincs, hiúsága mellett 
sem. Erzé ő tehetsége teremtő ereje színvonalát; de ösmerte azon 
tulajdonát is, hogy nincs elég ereje és türelme. Öntudatosan hasz
nálta művészileg az önlelkéből merített népies elemet műveiben, 
de nem előnyére saját müveinek a műszabályokat nem jól alkal
mazta ő. Nem él a tudomány és művészet amaz eszközeivel, melyek 
nélkülözhetlenek középszerűségek alkotásánál is. Kéziratait szíve
sen olvassa fel barátainak. Hosszú keskeny hasábokra ír rendesen, 
hogy magát előre tájékozhassa, mennyit kap érte kiadójától. Költ
séges háztartása, s szerencsétlen vállalkozásai oly pénzügyi mű
veletekben melyekhez nem értett, s melyeknél véle szemben szak
értő, de nem becsületes társak állottak, felemésztik nagy 
jövedelmét. Müvei kiadásáért versenyeznek a kiadók, s mégis 
minduntalan jó barátai segélyére szorul. E tekintetben megteste
sült dilemma volt Vas Gereben, tőle megmenekülni segélyadás 
nélkül lehetetlen volt. Végre mint utolsó mentőeszközhöz fordult 
a hirlapszerkesztéshez, a Peleskei Nótárius czimű népkönyvtára 
(1857) kedvezőtlenül fogadott vállalata megszüntetése után, s meg- 
indítá a Két Garasos Újságot (1858), majd nemsokára a Képes 
Újságot (1859). Mindkét lapja igen jól jövedelmezett. Tartalmát 
többnyire maga Vas Gereben írta. Csak nehány fiatal író kisérle-
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teit találhatjuk lapja hasábjain, kiket szerkesztői üzeneteiben 
szünetlen arra ösztönöz, hogy tárgyaikat a magyar népéletböl 
merítsék. A «Képes Újság» tartalma változatos és érdekes; m eg
felelő a legkényesebb irodalmi igényeknek. Képeit a külföldön 
tartózkodó magyar népélet festőitől szerzé a szerkesztő, ezáltal 
reméllvén, hogy lassankint elhódítja a külfö’d hasonló term ékei 
magyar közönségét az idegentől.

E két vállalatot azonban, mely független állást b iztosítha
tott volna dús jövedelmével, elhanyagolja, majd elejti politikai 
szereplésvágya miatt, mi nem csak nem derít fényt nevére, de 
elhalványítja népszerűségét. Pálfi s más nehány kormánypárti 
vezérférfiú rábeszélésére, megindítja barátai ellenzése daczára a 
Nép Barátot (1861— 1867). Elhitetek véle, hogy nélkülözhetlen 
leszen lapja, mivel hatni kell a népre, midőn hajnalodni kezd 
fölötte, nehogy tizenegy évi nyomor után a szabadosság álta l a 
várva várt szabadság helyett az önkény igája súlvosuljon nyakára. 
E környezete által meggyőződésévé érlelődik lelkében ama nézet, 
hogy a múltak feledése által jöhet csak létre a kibékülés a 
nemzet és fejedelme közt. A viszonyok kényszere alatt, e hitével, 
kiküszöbölé a számadásból ama rovatokat, melyek nem sarkalato
sak s mégis feltartóztatják a számadás menetét. Lapja oly elveket 
terjeszt, minők nem népszerűek az ország egyik részében sem. 
Kívánta, hogy beküljünk meg a fejedelem s a Lajtán túl lakó népek
kel. Míg ő azon párton foglalt állást, melyik a múltakra fátyolt 
kívánt vetni, a többség véle szemben mohón keresgélé a  múlt 
hibáit. Kivergődve részben az elnyomatás zordsága alól, divatossá 
lett a zaklatások lerovásaképen ellenzékieskedni. A nemzet egyedül 
saját érdekeit kívánta irányadóúl érvényesítni, s elítélé azokat, kik 
az öszbirodalom jólléte szempontjából szükebb korlátok között is 
készek voltak kibékülni. Az elnyomatás terhétől megszabadult 
közvélemény az egyéni nézetek szentségét sem kimélé, jogtalanul 
s helytelenül, de egyúttal kímélet nélkül vádaskodott. Hogy e 
vádak mennyire alaptalanok, megmutatá egy évtized, melynek 
múltával a vádaskodók sem tudtak más alapot találni a kibékülés
hez, mint a feledést,

A «Nép Barát» politikai kérdések helyett inkább társadal
miak megoldásával foglalkozott. Főleg Vas Gereben kedvencz tá r
gyát, az úrbéri ügyek tisztázását, mely Jférdés a nép jóllétével 
függ össze, fejtegető előszeretettel hasábjain. Vas Gereben simulé
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konyságával ki tudta kerülni mind a nemzet, mind az uralkodó 
érdekeinek tárgyalását, ezt rossz néven vették az ellenzék soraiban. 
Több főúr érdemetlen dicsőítése, kik iránt a tömjénező talán igen. 
de kikkel szemben a nemzet nem volt hálára kötelezve, szintén 
többeket elidegenített személyes barátai sorából. Határozottan fel
tám adt a vád ellene, midőn időszaki irataiban, s elbeszélő művei
ben olyanokra vesztegető a tömjént, kik megfeledkezve hónuk s 
nemzetük iránt való kötelezettségeikről, a császári udvarban avagy 
jószágaikon lebzseltek. Vas Gereben fájdalmas érzettel látta sze
mélye iránt e kiirthatlan vádat megfészkesülni. Azon hittel eltelve, 
hogy az idő a mérsékeltek tetteit fogja helyeselni, a közvélemény 
kedvezőtlen fordulatának hatását lelki életére, eltitkolja. Meggyőző
dése szerint joggal ki sem nevezheté Őt nem jó honfinak, azért 
mivel nem lep fel elleneinkkel szemben az indulat szavával, holott 
büntetlenül tehetné. Gyanúsítják, mert fátyolt vet a múltra, holott 
a  közelmúlt felnyitott emléke jó szer a gyűlölet fokozásához. Meg
rongált anyagi viszonyai az úrbéri ügyek rendezésével bajlódó 
főúri osztály körébe kényszerítik képességei értékesítésére. Ott mint 
az úrbéri ügyek rendezésében szakértőt s jó mulattatót szívesen 
fogadják. Ezek körében szívja magába azon eszméket, melyeket 
közzétéve időszaki irataiban, kevés jóbarát jóakaratú figyelmezte
tése mellett, a túlzók által elhintve meggyülemlett felette a rágal
mak özöne. Pedig politikával nem is igen foglalkozott, miveL nem 
volt érzéke a politikai élet iránt. Politikai elvei sem voltak kifej
lődve, s mint dilettáns a politikát lenézte. Ellenfelei a politikai 
dilettánst, egybetéveszték a tehetséges elbeszélés-íróval. Ez időtől 
személyétől elidegenültek kortársai, írói érdemeit agyonhallgatják 
vetélytársai, mint politikust a túlzók megvetik. Vas Gerebennel 
szemben ez utóbbi szigor nem jogosult. 0  minden erkölcsi s 
anyagi kényszer nélkül lépett ki a fennálló kormány védelmére. 
Az itéletteijesztő túlzók elfogultságának mi alapja sem volt. Vas 
Gereben időszaki irataiban egyetlen sort sem találunk olyat, melyet 
ma a legjobb hazafiak bármelyike is magáénak vallani restellene. 
Igen, Vas Gereben is egyike azon áldozata ama kor szélsőségének, 
mely a vádnak nem alaposságát, de mélységét kereste. A jelen 
számára van fenntartva számtalan honfit tisztázni a kortársak ily 
gyanúsításai alól. A vádaskodók mentségére legyen mondva, nem 
aljas okból, de hazájuk iránt érzett szeretet végtelenségében feled
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keztek meg azok, a kortársak iránt köteles bizalomról, ha a  haza  
ügyéről volt a szó.

E «Nép Barát* az 1848;9-ik évi Nép Barát népszerűségével 
épen nem bírt. Nem is azért szerkesztette a csekély jövedelem  
daczára is Vas Gereben, mintha nagy reményeket fűzne a lapjai 
által elérhető befolyáshoz, de mivel anyagi viszonyai által rá  volt 
utalva. A kénytelenségből vezetett lap rovatait a politika m ellő
zésével, megtolté úrbéri ügyek fejtegetésével. Innen gyűjti egybe, 
az úrbéri ügyek megoldásával megbízottak által jeles szakm unká
nak véleményezett Községi Tanácsadót (1864).

Politikai hírlapjának előfizetői csökkenése elkedvetleníti e 
vállalattól, s Dobsával egyetemben Komócsyt kérte fel egy élczlap 
megindítására. Komócsy sejtvén, hogy az új élczlap aligha verse
nyezhet a «Bolond Miska» népszerűségével, s csak hosszú rábeszé
lés után foglalta el a szerkesztői állást. A lapszerkesztésnél több 
fáradságot igényelt a béke fenntartása Vas Gereben és Dobsa közt. 
Dobsa piperkőcz, túlírnom, s szabadelvű volt, Vas Gereben nem 
tudta szótlanúi eltűrni munkatársa affectált saloniasságát, em ellett 
a lapban ultrámontán áramlatot akart képviselni, mit Dobsa nem 
tartott időszerűnek. Elczlapjuk a «Bakter» (1866) a harm adik 
szám megjelenése után megszűnt. Ugyanis Komócsy a m unkatár
sak szélsőségeit nem győzte sokáig kiegyeztetni s kilépése u tán  a 
fékezőt elvesztett két ellentét, benne egyúttal az összekötő kapcsot 
is veszíté. 1866 végén, miután a «Népbarát»> kiadási költségeit nem 
födözheté az előfizetési pénz, félbenszakítá a hirlapfolyamot. Egy
idejűleg azonban rábírta Komócsyt a «Hírmondó» politikai hetilap 
megindítására, melynél ő a főmunkatárs szerepét foglalta el. E  lap 
érdekében ment fel Bécsbe, hogy egyidejűleg a bécsi lapokkal, 
közölje a magyar delegatió tanácskozásait saját lapjával. E rőltetett 
munka által előidézett kimerültség s vérmessége következtében 
1867 január 26-án szívgörcsök lepték meg, s mielőtt az általa hasz
nált szert elkészíttethette volna, az udvari gyógytárban eszméletle
nül rogyott a földre s nehány pillanat múltával kilehelte lelkét.

A bécsi Concordia czímü írói egylet adoptált tagját méltó 
pompával temetteté el a wáhringi temetőben. Utolsó sorai a 
«Hirmondó»-bán halálhírével együtt jelentek meg, tiszta tükre poli
tikai eszméinek. Inti nemzetét, hogy feledje a haragot, összetartva 
lehetünk csak erősek. Boldogulni csak úgy fogunk, ha nem szítjuk 
magunk ellen* az örökös tartományokat.
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Alig adták által a földnek s máris teljesen a földé lett. 
Gondozatlan sírja elsüppedése előtt kifakult emlékezetünkből 
érdeme. Nagyságát letörpitni ki sem próbálkozott, de minthogy 
nem tömörül kővé a közöny, sirhalmával együtt eltűnt az emlé
keztető jel. Csak nehány jó barát őrzi emlékét, tétovázván kilépni 
a  közönyös új nemzedék elé. Régi sebek megújításától fél egyik, 
más okot sejtet más, midőn a múltba visszapillantani vonakodik. 
Kevesen rendezik csak szívesen emlékeiket, hogy visszavarázsol
hassák a múlt halványuló képét. Még kevesebb tud elfogulatlanul 
bánni holtat megítélő szavával. Ki sem merész közülök szóba 
hozni azt, hogy hazahozassék ama magyar író porladozó teteme., 
kinél magyarosabb, nyelvre s érzületre, alig é lt!

D r. V áli B éla .

Martialis V, 29.
Hogyha nekem nyálat küldsz, Gellia, mondani szoktad :

• Egy hétig szép lesz, a ki bel öle eszik*
Csillagom, ez ha igaz s nem akarsz gúnyt űzni belőlem,

Úgy nem evél temagad még soha nyúlpecsenyét.

Martialis X, 39.
Brutus consul alatt volt, eskndözöl, születésed,

Lesbia. Ámde hazudsz, Numa király lehetett.
Ezt s e  hiszem mert századaid mást mondanak erről.

Nemde Prometheus gyúrt téged agyagban előbb ?

Martialis I, 28.
Ügy mondják, hogy a tegnapi bor még érzik Acerrán. 

Rágalom ez, hiszen ő reggelig inni szokott.

Martialis XI, 64.
Nem tudom azt, Faustus, mit firkálsz annyi leányaak.

Azt tudom, egy lány sincs, a ki felelne neked.
Ifj. R emknyi E d e .
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