
állíthatjuk: 'Lukianosz, Nikeforusz, Josephus Flavius, Plutarkhosz, Ignatius Philon és 
Hippokratész művei között biztosan volt görög nyelvű példány is. 

Figyelmeztettünk már Perneszith humanista, erasmista érdeklődésére. Nemeskürty I. 
monográfiájának állításaival szemben, Pirnát A. idézett tanulmánya azt is bizonyítja, hogy 
Bornemisza stílusának népiességét helyesebb a humanista retorika hatásának hangsúlyozá
sával felcserélni, Bornemisza ,,népi ízű kiszólásai"-t pedig — e gondolat jegyében — az eras
mista, „adagiás"-stílus követésének minősíteni.55 Ez a humanista retorikus stílus aztán külön 
utat fut meg a barokk mellett régi magyar prózánkban egészen Zrínyiig. Baranyai Decsi 
János pl. 1598-ban magyar példákkal bővítve adta ki Erasmus Adagiá\áí. Az Adagiorum 
Chiliadis — egyéb retorikus művek mellett — szintén megtalálható Perneszith könyvtárában! 

Perneszith és Bornemisza gondolatvilága még egy merésznek látszó feltételezéssel 
összekapcsolható. A könyvjegyzék ismeretében bizonyosnak látszik Bornemisza mecénásának 
felekezeti hovatartozása. Zwingli és Kálvin műveinek nagy száma, de különösen az, hogy 
bibliotékájában megvan az Institutio Clirisíianae Religionis, zwinglianus—kálvinista beállított
ságát kétségtelenné teszik. Pirnát A. Bornemisza-tanulmánya elgondolkoztatóan ad kifeje
zést annak a nézetnek, hogy a magyar Elektra szerzőjétől a reneszánsz zsarnokölés eszméje 
teljesen idegen. A szerző arra figyelmeztet, tanulmánya készültekor semmiféle adat nem 
állott rendelkezésére annak bizonyítására: elképzelhető lenne valamiféle kapcsolat — az 
általános helvét reformáció megjelölés helyett — konkrétan Kálvin és Bornemisza nézetei 
között az istentelen magisztrátussal szembeni fegyveres ellenállás kérdésében.56 A kálvinizmus 
egyik legfontosabb tételével valóban erős rokonságot mutató Elektra Perneszithnek szóló 
ajánlása ezek után még inkább érthető, s talán némi fény vetődött arra is, milyen közvetí
téssel jutottak e gondolatok Bornemiszához. 

A Perneszith és Bornemisza kapcsolatáról eddig elgondoltak bizonyosságát, persze, 
nagyban megingatja az a meglepő tény, hogy Perneszith könyvtárában meg sincs az Elektra! 
És miért nincsenek ott Tinódi meg Sylvester művei? Ez is világos. A hagyatéki leltár ugyanis 
mindenképpen hiányosnak mondható. Miért nincsenek benne pl. felsorolva Perneszith ingó
ságai, fegyverei, ruhái stb.? További kutatás dönthetné el: igaz-e az a feltételezésünk, hogy 
— talán a tiszttartó végrendelete alapján — a leltárba vett könyvek és egyéb dolgok 1560 
után a nádort illették, annak tárházába kerültek, és csak az ide származó tételekről készí
tettek feljegyzést. Ezek szerint Perneszith könyvtára még gazdagabb lehetett. Néhány tétellel 
egyébként az ismert jegyzék is szaporítható. (Vö. item in Minoribus Quantitatibus in numero 
sunt libri 7, ütem in purgamino libri 8.) Bornemisza Elektrája, Tinódi és Sylvester művei, 
esetleg egyéb magyar nyelvű könyvek talán ezek között keresendők. 

Vita Zsigmond 

GÁSPÁR JÁNOS ÚTINAPLÓJA KÖLCSEY OTTHONÁRÓL 

A XIX. század első fele az erdélyi naplóirodalomnak ma még kevéssé ismert, gazdag 
időszaka. Az 1830-as években fellendülő politikai és irodalmi élet az erdélyi értelmiség leg
jobbjainak tollat ad kezébe. Tollúkkal hazájukat, nemzetüket, a népet akarják szolgálni, 
a politikai és társadalmi kérdések megoldását, a függetlenség útját keresik. Az erdélyi kollé
giumokban vagy pedig a közéletben nehéz, sokszor megoldhatatlannak látszó kérdésekkel 
és feladatokkal állanak szemben a fiatal nemzedék tagjai. Tudják, hogy ezekkel a feladatokkal 
meg kell küzdeniök, és nekik kell a jövő útját kialakítaniuk. így keletkeznek ennek az idő
szaknak naplói, amelyek részben megörökítik a korabeli eseményeket a jövő számára, részben 
pedig önmaguknak adnak bennük számot a naplóírók belső küzdelmeikről, tanulmányaikról 
és célkitűzéseikről. A naplóírást e szerint számos esetben saját munkájuk ellenőrzése, tapasz
talataik átadása és a további feladatokra való felkészülés érdekében folytatták néha éveken 
át is az írók. 

Ilyen naplóíró volt Gáspár János is, a nagyenyedi Bethlen-Kollégium diákja, majd 
a tanítóképző igazgatója és elismert pedagógiai író (1816—1892). Nagyenyedi diákkorában 
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kezdte el a naplóírást és azt szorgalmasan folytatta magyarországi, majd németországi tanul
mányútja alatt is. Naplóját rendkívül gondosan- írta, valószínűleg részben le is másolta azzal 
a céllal, hogy hazatérve megmutathassa jó barátainak, vagy talán családjának. Különösen 
1841-ben írt útinaplóján vesszük észre az alapos és talán a közlésre is gondoló munkát. Ez 
az útinapló ugyanis tele van javításokkal. Észre lehet rajta venni, hogy Gáspár a szebb, 
a költőibb kifejezést kereste, ezért gyakran betoldásokkal egészítette ki az eredeti szöveget, 
máskor pedig kihúzott belőle. Ezek a kihúzások különösképpen arra vallanak, hogy nyil
vánosság elé akarta vinni a naplóját, vagy esetleg ismerősöknek akarta megmutatni. így 
például, amikor Kölcsey tisztelői között két erdélyi hölgyet említ, először nevüket is kiírta 
rövidítve, azután kihúzta a két nevet. Ezek közül az első Bogdán Lili, Gáspár későbbi fele
sége, a második pedig valószínűleg Zeyk Johanna volt. 

Gáspár Jánosnak ez a naplórészlete a nagyenyedi Bethlen Tudományos Könyvárban 
elhelyezett Gáspár János-féle hagyatéknak 1839-i diódi naplójához van csatolva, de annak 
nem közvetlen folytatása. Gáspár János diódi naplója ugyanis 1839. augusztus 31-én meg
szakad, utolsó enyedi évéről, valamint útra készülődéséről nem maradt meg a naplója. 1841 
júliusában Gáspár János Mentovich Ferenccel együtt németországi tanulmányútra indult. 
Mint Berde Mária írja (Gáspár János hagyatékából. B. Sz. 171. K. 1917.), Gáspár erről az 
útról is írt naplót ,,Futó pillantás Erdély és Magyarhoni tízheti utamra. Bécs. 1841." címmel, 
ez azonban sajnos nem maradt ránk. Berde Mária még ismerte e fent említett munkát, idézett 
is belőle, de nem közölte. Pedig irodalmi és társadalompolitikai szempontból bizonyára egy
aránt rendkívül érdekes lehetett. Ebből a „Futó pillantás" c. munkából maradhatott fenn 
az a hat-kézzel írt — levél, amelyet most itt közlünk. Gáspár útinaplóját a csekei ház, Köl
csey lakásának, szokásainak, életmódjának leírása, Kölcsey jellemzése teszi különösen érté
kessé. Kölcseyt az öreg Zeyk Miklóshoz, a rendkívül sokoldalú, humanista szellemű tudóshoz 
hasonlítja, akit Diódon ismert meg nevelőkorában. Zeyk Miklós bizonyára nagy hatással is 
volt az ifjú Gáspárra, mert sokat társalkodott vele. . 

Kölcsey halálát a Pap Miklós közlésétől (1. Jancsó B: Kölcsey élete és művei. 435.1) 
kissé eltérőleg beszéli el, de nem szabad elfelednünk, hogy három évvel Kölcsey halála után 
járt Csekén. Ez a három év azonban éppúgy nem felejtethette el azt a mély megrendülést 
és gyászt, amely a családot érte, mint ahogy Kölcsey tiszteletét sem csökkenthétté híveiben. 
Gáspár János naplóját Kölcsey eszméinek és egész lényének mélységes tisztelete hatja át, 
ezzel egyúttal a korabeli ifjúságot is jellemzi, így tehát az egész, korra, az erdélyi ifjúságra 
is jellemző dokumentumnak kell tekintenünk. 

1841 nyolcadhó 18-án. 
A rónák ama beláthatatlan világában, mely Magyarhon kebléből 5000 négyzetm. 

földnyit foglal el s így nagyobbat, mint tudtomra valahol Európában, mely lélek-megkapó 
egyhangú nagyszerűségével — milyenről a schweiz-erdélyi finak képzete sincs — már a „Két 
szomszédvár", Nagyszőlős, Tiszaújhely, szóval nyugat-délre a Tiszától el kezd terülni; e 
sajátnemű rónavilágon mondom s vele bús gondolatvilágom felett is áldozó lőn a rónai hata
lom- és fönségből mind alábbhagyó nap, midőn a nemzet nagy férfiához... istenem hogyan 
kell a szót leírnom: nagy férf iának csak hamvához, a birtokunkban levő égi gondolatok, 
isteni eszmék, nemzetünk keblében virulni indult tettek tündérforrásához közeiedénk: és 
az áldozó napot a pillanatban mérhetlen pálya fáradalmiból a nemzeti gyásztérhalomra 
emlékoszlopsorozatalakban szállt barna föllegcsoportulatok ölelek föl, csak egy-egy aranyozó 
sugárt rezegtetvén át a mennyei fejezet lombozatra, úgy van, a bánatos természet alkonyba 
borítá a halhatatlanult Csekét, mikor béérénk szólóképben adva értésünkre: „a szellemnap 
megdicsőült e vidékről, éj van s magam is részt veszek a nemzet fájdalmából... Csekén 
vagyok, a nemzet Mekkájában, hol Kölcsey elszigetelt magányában élt, hová szomorú közéle
tünknek csak fájdalmai hathattak el vérezőn nyilaivá a szívbe, hol elvonulva".. . . gyöt-
rődék, mert balsors átka hazáján • balsors átka baráti felett." Minden tárgyban, 
minden levélzörej, — minden felhősusogásban az Ő szellemét, az ő szózatát véltem hallani 
és — de hagyom ez estvén, ez éjen a lázongó kebelt kiforrni... és egy hosszú gondolat
jel zárja bé mai naplómat. 

19-én. 
Az életben egyik legemlékezetesb napom eseményeit vázlom futólag ez igénytelen, 

csak egyedül magam és — talán a távol szívbarátné — előtt érdekes lapokra: mikor látandom 
eme sorokat, tenger érzemény, fájó emlékek, vágyam teljesültem keserű élvek hullámrajai 
vonulnak át lelkemen; % 

1834 tavaszán kezdve e perctől, hogy kis hazánk nagy fia költeményeit olvastam, 
politikai dicső tetteiről, majd fényes lelépéséről hallék, égett bennem a vágy, csalódásig 
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biztos a remény, hogy csak ötször sem virul ki a tavasz, snekem a nemzet férfiát látnom kell, 
s nekem a nemzet férfiával, ha egy percig szólnom kell. Édes álmaim majd-majd teljesüléshez 
közeledtek, a férfi koszorúi újabb levelekkel hajtottak ki. A Lovassy, Kossuth és Wesselényi-
ügy* a gyermekgyilkolási pör, az emberi életvezető maximákat bölcsőtől koporsóig tartal
mában foglaló Parainezis lángelmű s angyalszívű dolgozójok glóriában tündöklék iralmunk 
(irodalmunk) s az emberiség egén, midőn 1838 aug 24-e sötét gyászt, emésztő bánatot hoza 
a magyar testvérhazára és egy fuvalattal árvává tévé a nemzetet. Még most is elevenen 
emlékszem a kegyetlen év septemb. elejére, midőn felbontám a leverő hírt hozó Jelenkort; 
érzem az égő szívfájdalmat, minőt csak egyszer nembánattalan életemben: édesatyám véletlen 
halálakor — reszketve mentem hirdetni a fölriasztó szót: „Kölcsey meghalt!" Köz lőn a 
bánat mindenkivel, ki előtt valaha e nagy név elhangzott... „a haza, melynek emésztő sze
relme lánghabként folya vérében, egy nép, melynek sajgó fájdalmát kebelében viselé, bús
lakodik érette;" ennek panasza, ennek bánata, kínja s egyszersmind dicsősége elhunytunknak 
— vádolá az engesztehetetlen végzetet, mely siket maradt a milliók esdő kérelmére, melyből 
annyi ezer szentimrei hősként áldozandotta volna magát a férfiért. Idő teltével csak az tudá 
némileg enyhíteni bánatunkat, hogy nyomdokin néhány szellemét átsajátított fiatal kezde 
fölvirulni Titeket látlak hűlt helyén Eötvös, Szemere, Kossuth, isten sírotokig fejtse 
bennetek Kölcseynek szellemét!! 

így az élő helyett csak a halott sírjához engedé megtennem a végzet szent búcsúmat. 
A borult kebellel dacolólag derült korányon elvezettetem magam a nemzeti sirhalomhoz.... 
beléptünk a temető kerítésén, fojtódott kebel keserűig feszített szemmel keresem e téres 
halálmezőn ama búsongó Küpresz és gyászfüzeket, miket a mivelt és érző olvasóközönség 
kiszenvedett dalnoka — a washingtoni gledicsiákat, miket a nemzet páratlan polgára sirja 
körül ültetett, melyeknek sötét árnyából megihletve fehérljék ki a haza keserű fájdalom
könnyeiből jegedett szirtemlék, mi megmutassa a távolról jött zarándokoknak „a nemzet 
nagy halottja itt nyugszik" — kerestem, de nem találtam ! És nem tudám lenyomni keblembe 
a bús gondolatot: a nemzet, mely nagy embereit tisztelni nem tudja, nem érdemli, hogy 
nagy emberei legyenek... Vezetőnk egy közönséges sírhalomhoz vitt, melyet egyszerű fa-
rácsozat vesz körül, s monda: „e sír a Kölcsey sírja". Némán léptem át a rácsozaton — hiszen, 
ha emlék nincs még, a háládatos szenvedőszívűek, kik apadhatlan enyhítőforrást nyerőnek — 
alább egyszerű virágokkal csak behintek a növény és érzelemvirágokat keble szent melegével 
ápolt magasemlékű kertész sírját. . . oh, még ezt is feledék s hagyák teljesülni igénytelen 
óhajtását: 

Síromra a tavasz majd 
Ültet virágokat! 

Igen, a jó tavasz titeket megszégyenítve bizonyosan fog ültetni e kopár homokra is! 
Megállék a sírhalom végénél... az ünnepélyes pillanat annyira elfoglalá lelkemet, hogy az 
kizárólag csak fájdalma, emléke s ábrándai világában élne, hogy nem eszmélne társaira s 
a vezető szavait is mintha a gondtalanság miatt a tavalyi árviz nagy halottunk alig beásott 
koporsóját kimosta s míg észrevennék sertések turkálására tette volna ki, s ennek követ
keztében készült volna e rácsozat, mondom, ilyes szavait vezetőmnek úgy tetszék csak álmom
ban hallottam, s így nem hívem.. . Álmomban a múlt jelenné vált, az emléktárgyak, mik 
lelkemben a halottal kapcsolattal valának, előttem lengének és nekem úgy tetszék mintha 
körültem minden egyszerre egy dicső emléktemplommá olvadott össze, közepén emelkedett 
sír, mely hazafiak, honleányok könnyeiből élhetett virágokkal van behintve, e fölött leír-
hatlan fájdalom — képpel a nemzet szoborrá meredt nemtője egyik könnyázott kendőjét 
tartó kezére hajtva fejét, másikban kialudt szövétneket tartva, körülte a fájdalomtól osztozó 
Rákos, Sajó nymphai kisirt szemekkel, gyászlepelben és kétfelül a kárörvendésök mellett 
is szánó ábrázatú Mohács és Várna vérangyalai. Mindezek felett mennyei fényben a kilenc 
hellén múzsa rózsa- és babérfüzérekkel kezökben a szellemült költőt és hazafit dicsőítek 
leírhatlan örömmel, hogy olympus polgárául nyerhetek—... Az emlékszobor felső lépcsőjén 
óriási keservében a bujdosó erdélyi áll engesztelést esdve, halálát az ő ügye is sietteté — 
a bujdosót zokogó férfiak veszik körül, köztük Eötvös, a két Szemere és Kossuth, Vörösmarty 
képét ismerém meg, legalól alltam én szintén szoborrá némulva és előttem több, lelkes magyar 
hölgy, kiknél forróbb tisztelőit Kölcsey, Eötvös és Szemerének még nem ismertem, kik 
előttem valóságos túlvilági ártatlan magasztaltsággal annyiszor ömlengének e három férfi 
örökemlékű műveiről: kik ezeknek csak képeik bírásában is boldogok. És e két hölgy, akiknek 
én szép és jó szelleműket úgy hiszem tolakodás, úgy hiszem teljes ártatlanságban rég meg
tanultam tisztelni, és e két hölgy Enyed körül lakik. . . Társaim szava fölvere merengésemből 
és szememben könny csillogását érezem... „Ah, ki az elhunyt felett könnyeket önt, magáért 
önti azokat! jól nyugszik az eltemettetett, szélvész és zaj nem hatolnak a sirhanton keresztül. 
De mi, kik itt maradtunk, üresnek találjuk a helyet, hol az elköltözött áll vala, és nincs kép, 
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nincs gondolat, mely azt betöltse; s e bé nem tölthető ür képzeleténél kinosb érzést gondolni 
se lehet." Ezt magaslelkű elhunytunk könnyek közt monda s én kis lelkemmel is érzem igaz
ságát. . . oh ez és sok más újult meg emlékemben e sírhalmon! — meg a Berzsenyi sírja, mely 
fölött a nagy halott engesztelő szózatot zenge; úgy van, ti most a halálban kibékültetek, 
mert a sírdomb békesség laka, küszöbén emberi érdek nem léphet bé! Megújult virágjában 
elhervadt fiatal barátom emléke is, ki oly forrón tiszteié az elhunytakat, ki oly szépen békéi
tété ki egy költeménykéjében a dicsőült két szellemet. — Egypár idezárt virágot szakítván 
emlékül eltávozánk a sírtól, mely . . . érzékeny seb a haza földjén. És mentünk árváihoz s 
a lakban, hol életét leélé. 

Némán vonultunk el a nagy utcán, három rokon Kölcsey kapuja előtt, kikből csak 
egyiknek egy kedves lánya méltó a megdicsőülthez, mint mondják Kölcsey szelleme e hölgyre 
szállt örökül s én igen sajnálom, hogy nem lehetek szerencsés láthatni . . . Az utca s így a 
falu végéhez közel áll egy csinos ízlésű úriak, jólét-eláruló külsővel: ez a Kölcsey volt — 
s jelenleg árvái laka. Még mind dobogó szívvel közeledtem s midőn az előcsarnoknál lennénk 
éppen jön ki az,ajtón egy 16—17 éves kellemes képű ifjú, hosszúdad, gyöngén halvány ábrázat, 
nagy kék szemek s tartózkodó léptekkel. Ez ifjú Kálmán, gondolám magamban s azonnal 
kérdem is: „Nem Kölcsey Kálmánhoz van szerencsénk?" Igent felelt s mi mondván 
jövet[el]ünk oká t . . . „Nagyon örvendek, rögtön bé is jelentem édes anyámnak". . . mi 
egy-két percig merengénk a nagy ebédteremben s ím nyílik a jobbsó szárny ajtaja, kilép 
egy földig gyászba öltözött középkorú és középtermetű, bánatosképű némber.. . Tisztelettel 
járulva a méltó fájdalomhoz mondám mi sajgó érzés hozott minket ide a kis hazából s mi 
szent polgár-búcsú s mi határtalan tisztelet birt rá háborítani a szenvedőt, megújítni a sebe
ke t . . . azért egy percnyi tolakodásunkért engedje meg. . . oh, mi szivünkből osztozunk a 
nemzet bánatában ! A hölgy leereszkedő keggyel fogadott s legelőbb is az épület balszárnyába 
vezetett, a szobába, hol a nagy férfi élt, dolgozott, szenvedett, hol, mint énekeié: 

Haragos vihar éje rohant el, 
Életemen lángérzelmek fagytak meg alatta. y, 
A ragyogó képzet csillagkoszorúja lehullott, 
S rémeitől szívem fenekén némula meg a dal." 

Mily sajátnemű érzések zajlanak lelkünkben, midőn ama szent körbén járunk, hol 
szeretet s forró tiszteletünk tárgyai éltek, midőn ama ihletéslehellő tárgyakat érintjük, 
melyeket azok érintenek, ha az árvákkal beszélünk, kik az elhunytnak kedvesek valának ! . . . 
Oh, e sajátnemű érzéseket leírni nem lehet, én legalább nem tudom.. . A szoba még sok 
tekintetben úgy áll, mint halálakor: az íróasztal, melyen keserű könnyek közt amaz örök 
életű művek születtek, a köntösök egy fogason, melyek oly bús kebelt fődének; a székek, 
pamlag, ott áll a nagybecsű könyvtár válogatott hellén, római, angol, fransz, német és magyar 
remekírókból, mert ő hiven megtartá Kálmánnak adott intését: ne könnyen végy kezedbe 
oly művet, mely a zseni lángjegyét homlokán nem hordja s mint az üres beszédű társalgót 
úgy kerüld a tartalmatlan könyvet". . . E szép könyvtár a Kálmán öröke. Kölcsey képét, 
mit bírunk, jónak lehet mondani, de itt látók a leghívebbet, melyet árváinak festetett volt 
maga az utolsó országgyűlésen, ez derültebb az acélmetszvénynél, s Kálmánt összehasonlítván 
e képpel, úgy tetszék mindenikünknek: szembetűnő hasonlat van a kettő közt. Innen a 
hölgy a más szárnyba, nappali házába vezetett s kimélő kérdéseimre bánat súlya alatt is 
szíves volt a nagy férfiről annyit beszélni, hogy én itt azokból egy árnyazatot festhetek. 
Testalkata mindamellett, hogy izmosnak látszott s ritkán volt beteg, világot megtartani 
képes erős lelkével szemben valami mondhatlan finomságú volt, úgy hogy igazán ama néhány 
hajszállal körüllengett fővel, melynek domború homlokán egy Platón istenihlettsége ült, 
igénytelen s leány-ártatlanságú arccal, melyen annyi ezernyi virrasztott éj tikkadtsága lát
szott, azzal az egyetlen, de sok ezernek látását kipótoló szemnek úgy tetszék nem földi lény, 
úgy tetszék egy „lehellet" Iebege körülzed, — Szava közönségesen halk (és csendesen lebege 
ajkain), de ha a tárgy fölmelegíté, halvány arca lángba borult,1 szeme tűzben lobogott s a 
halk szózat mennydörgés isten szavaivá erősödött... Ország és megyegyűlésen pedig.. . 
azt Kossuth legjobban festé egyik naplójában... „szava, mely szent pietás ihletéseként 
rezgett végig a csontvelőken, tompa, mély és érctelen, mint síri hang, melynek egyhangú
sága csak ritkán, csak az indulat legfőbb hevében szállongott alá és lőn még tompább, még érc-
telenb, még síriasabb, mikor aztán ökölbe szorított jobbját emelve, a reá meresztett szemek 
előtt úgy állt, mint egy túlvilági lény; kinek szellemszavát közvetlenül lelkünk lelkével véltük 
hallani. És a síri hangra síri csend figyelt, ellágyulás és megszentelődés lépé meg a termet 
s csak néha szakítá félbe a síri csendet az érzelmek villanyos kitörése, melyekben mennyek 
dörgése hallatszott... Szívlelket rázó gazdag gondolatok, rózsaszínű elmésség, hideg észnek 
élesen metsző ítéletei, a vívott ügy szentségétől melegült férfias merészség s a szónoklat 
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minden bájai" jellemzek beszédeit. Kölcsey nagyobbszerű műveiben saját lelkületét, jellemét 
és egész hűségben saját életképét bírjuk, az a feláldozó haza, nemzet és emberiségszeretet, 
az a mondhatlan nyugodtsággal viselt emésztő fájdalom, az az annyi ezer szerencsétlen 
sorsán édesen enyhítő résztvevő kebel, az a teljesülésbe is ment hatalmas tettvágy, azok a 
nyomorúság utait egyengető hellén bölcsességű életeszmék, az a Celesta-tárgyak utáni szent 
epedés, a nemzet virágainak oly hő szerelme, szóval minden, mi e művekben örűsre ma
gyar, család-, és polgáréletének igaz tüköré. . . Kölcsey, igen, a szenvedés embere volt: jól 
monda Szemere: ,,a sors küldötteinek, bár nem minden szem olvashatja, sötét végzés van 
írva homlokaikra: szenvedjetek mást boldogítva, emésztődjetek mást táplálva, haljatok meg 
mást megmentve", — ez ítélet rajta szörnyű híven teljesült: a haza s a nemzet javáért szeren
cséjét áldozá fel, saját éltét adá élvül nekünk munkáiban s ereje egy nemes ügy védelmében 
utolszor lángola fel, midőn a halál ért." Szenvedélyt ő nem ismert, s ha egy szóban kellene 
képét adnom, vagy az élők közül hozzá hasonlót mutatnom: mondanám „Kölcsey csupa 
szeretet volt", és az oly kevéssé ismert tiszteletreméltó idősebb Zeyk Miklóshoz hasonlított. 
Igen, Kölcsey személyített szeretet vala, e tette őt mindenné, miként annyira ragaszkodunk 
hozzá, e volt fájdalmasan dicső pályája vezércsillaga, istene. Mi szorosb értelemben vett 
életírását, író- és politikai pályáját, munkáinak jellemzését illeti, minthogy ezek ismertek, 
világ előtt vannak, nincs helye itt szólnom rólok... de nekem úgy tetszik Szemere enhitemet 
monda ki e soraiban: „Kazinczy bájt adott a nyelvnek, Kölcsey gondolatot és érzést tett belé, 
ama körül fény gyüjté a sokaságot, ennek körébe meleg vonzá s mondhatni hevétől virultak 
fel reményekben legggazdagabb ifjaink , e szenvedő érzések olvadó hangjával leg
jobban ő beszél, s a szívnek örömben úgy, mint fájdalomban édes zengéje epedő összecsen-
géssel csak soraiban zeng." S talán éppen ezért szerettem én oly kimondhatatlanul s szereti 
egy szenvedő hölgy, kit ,,játékszín"-röli beszéde az én különös gyönge felolvasásomra is ömlő 
könnyekre tudának fakasztani. Kölcseyt, főleg ifjabb korában, elvonulttá tanulmányi és 
fájdalmai tették és itt ő mint Berzsenyiről monda: „díszt és pályalombot nem várhatva 
egyedül keble mozdulataitól vezérelve kezdette fakadó érzeményit dalba önteni. . . Mezei 
magányában úgy áll vala ő, mint óceán szigetén nyíló szép virág, melynek pompáján emberi 
szem örvendő bámulással nem mulat s az örökre zúgó hullámok közt, s hidegen besugárzó 
csillagos ég alatt. 

Nincs bájsereg, mely őt körülröppenné 
s nincs vándor, ki őt szellemkarra venné, 

s lehet-é költőre nézve szomorúbb helyzetet képzelni?". . . De tán igen idéző lettem én ma? 
Nem tehetek róla, lelkem a művek emlékvilágába merült el, melyek e férfi pályáját érintik. 
Politikai pályára léptével, mely mélyérzésű szivének, annyi dicsőség mellett új keserűség 
forrást nyita fel, szüntelen fiatalság környezé őt. (Pap Endre, Szemere, Kovács L. stb) s ő 
ifjulni kezdett, Ieírhatlan szerété ő a jövő nemzedék előhőseit, lelkének minden kincsét, érzé
seinek egész tengerét igyekvék beléjök lehelni s kimutatni az irányt, melyet követve nagy
szerű szolgálatot teendhetnek árva hazánknak. 

Kölcsey legközelebbi családát összesen 4 forrón szeretett lény tévé, mert fiútestvérei
nek ketteje, nem vala érdemes nemcsak a nagy férfihoz, de a Kölcsey névre sem, Ieírhatlan 
fájt szívemnek a két testvér jéghidegségéről hallani az elhunyt iránt, kit azonkívül, hogy 
a családának elsőragyogású csillaga volt, a nemzet bánatkönnye kísére sírjába — és ily férfit 
nem méltányolának a rossz testvérek, egyikök 18 évig nem látogatá meg a szeretett férfit! 
És így, mint mondám csak 4 lény tévé kis családát um.: ő, testvére Ádám, ennek neje Jozefa 
s egyetlen fia, Kálmán. Ádám, ki példánya volt a testvéri szeretetnek korán (1821—2) elhalt, 
s özvegyen hagyá a jó nőt, árván a még beszélni nem tudó Kálmánt: e perctől még forróbb 
szeretet csatlá az árva családhoz, mert az elhunyt testvér szeretetét is feloszták egymás közt. 
Egy napnak adá képét a tisztelt nő s én pár vonással érintem: 

Reggel rendesen 8 vagy 1/2 9-kor kelt fel, mikor a család jóreg kívánni bement, Ő nyája
san kikérdé mintlétöket, a ház körül történtekről; ezután hálóöltönyében reggelizett. így 
dolgozott 1/2 vagy 12 óráig, mikor hírül adák: „ebéd ideje, öltöznék". Ebéden, hol derült 
kedéllyel olvasmányainak érdekesebb tartalmát mindig el szokta (el)beszélni, a családnak 
honn kellett lenni, rosszul esett, ha valamelyik távol volt — ebéd után 3—4-ig családkörben 
(de nem gazdasági tárgyakkal, mert ez eleme nem vala) tölte az időt, mikor ismét dolgozó
szobájába vonult, — nyári és szép alkony előtt a csarnokon most is meglévő két széken, 
család és fiatalság társaságában beszélgetéssel rekeszté bé a napot. Vacsora után rendesen 
12 sőt 1—2 óráig dolgozott szobájában és a terhes munka, mely mindig összeolvadott egész 
lelkével („ — az én lelkem minden eszméi összeolvadásban vannak egymással s a szív húrain 
rezegnek keresztül") többnyire oly igen fölingerié idegeit, annyira magasztosítá szellemét, 
hogy túlvilágban megdicsőülve látszék élni a nagy ember, ilyenkor mondta: „Né, né, nem 
látjátok, még kisujjamban is háborogva forr minden csepp vér?" És érzeményeinek ily hul-
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lámzatában nem egyszer lehetlen volt lenyugodnia míg idegen, közönyös tárgyakkal ki nem 
űzé lelkéből az elmélyedést; ezért sokszor felkölté álmából Jozefát, hogy mindennapi beszé
dekkel hozza helyre szellemét, s a jó hölgy bármily álmos lett legyen, gyöngéd szeretettel 
tévé, mert tudá mit kell tennie, ápolá a haza nagy fiát. Istenem, mi lenne az élet, ha nyomor-
pályánkfln szeliden mosolygó, édes feláldozással ápoló, hölgyangyalakot nem rendeltél volna 
a megtört küzdők mellé?! Ha szegény és árva állapotomban megengeded-é ily angyal által 
édesülni éltem, szomorúan jön kérdeznem!! Dolgozatait is felolvasá rendesen a derék hölgy
nek s némberi véleményét kérdezé rólok, főleg jelölné ki: hol tetszenék valami sértőnek, 
hol homályosnak s mindenek fölött hol vélné, micsoda helyeken a közönség olvasóit meg
akadni?. . . Kölcsey tudá, hogy legcsillogóbb férfiéletünk is mindig csak fél egy gyöngéd 
hölgy bírása nélkül, legyen az testvér, legyen hő barátné, milyennek engem valahára a jó 
egek megáldanak!! 

Szemere árvizkönyvi szavait: „erőd egy nemes ügy védelmében utószor lángola fel, 
midőn a halál ért", csak homályosan értem, mielőtt a tisztelt hölgy Kölcseynek utolsó óráit, 
kimúlását elbeszélte volna: álljon erről is egy-két szó: 

„Halálát a rendkívül szellemmegerőltetés és ebből szülemlett agylob siettető, ha tán 
nem is egészen okozá: Mint tudjuk erdélyi bujdosónk1 életét kockáztató böcstelenitési perét 
a két haza első jogvéde, elveink leghőbb barátja: Kölcsey által dolgoztatá ki, ki már férj
es gyermekgyilkost is mente meg. . . kilenc nap (1838 aug. 7—16). éj-nappal dolgozott s oly 
sebesen, hogy négy leíró kifáradna tisztázásában: aug. 16-án már annyira el volt gyön
gülve, hogy a végszót egy nap alig tudná bevégezni, maga mondta: „ez máskor egy órai 
munka". — Híjában figyelmeztették az ártalmas enfárasztásra, monda: „Kinyugszom majd, 
hiszen máskor is tettem én ennyit" . . . S2ombaton feküdnie kellett, de vasárnap újra fel
költ, megberetválkozott s még olvasa is egy angol könyvből, mit ebéd felett elbeszéle csajádá-
nak . . . E nap utójára volt fenn, úgyhogy hétfőn akarata ellenére is —, mert nehezen szokta 
életét orvosokra bízni, — elkülde a derék hölgy Tamásy megyei főorvosért, ki maga is terhes 
beteg, jött, mert a jeles férfi saját életén is szívesen megváltotta volna a derékét; elkezdette 
orvosolni a szelid beteget, hűteni a lángba borult fejt . . . de mind hasztalan, a halált a leg
gyöngédebb ápolás sem kérlelheti meg. . . pénteken (24-én) rögtön távozni indul a derék 
orvos és a marasztó hölgynek fojtódott kebellel csak ennyit tuda mondani: „Hagyjon mennem 
tekintetes asszony, itt ma kettős halál lesz!" Falun sem ért ki s Kölcsey nem vol t . . . csen
desen alvék ki, az életében is enmagát emésztve csendesen világolt szövétnek... és itt az 
elbeszélő nő sírni kezde és sírtam én is: „jőnek elő az életben pillanatok, mikben egy könny
csepp gyönge a férfi szemének"... Temetése rögtön történt minden szertartás nélkül, mi 
alkalmat adott a parasztoknál keringő azon mendemonda erősítésére, melyet elvonultságával 
szülentetett elhunytunk, mintha Kölcsey rossz szellemekkel társalkodnék, istent nem ismert 
volna, hiszen templomba sem járt stb. és ezekért nem volt szertartás.. . A nép azt is beszéli, 
hogy csak az üres koporsót temették el, ő maga Wesselényivel együtt Bécsben jó helyt van 
s t b . . . De e nagy, ez angyallelkű férfit nemcsak a földészek nem ismerték... voltak magánya 
körvidékén, voltak megyéjében, igen a hazában is nagy számmal, kik nem ismerve gondolat-
lanul olyanok is, kik ismerve megbocsáthatlan vétekkel ellenei lőnek és sárral hajgálók, 
tövissel koronázák megváltójukat. Ilyen az élet! Ő mint fénytorony omolván össze, melynek 
alvásakor milliók ege borul e l . . . Csodálkozunk-é, ha romjain nem könnyezik a rabló, ki 
sötétségért imádkozott!!?. . . 

És ezután, mert utunk siető vala, búcsút vevénk a derék hölgytől s a jó Kálmántól, 
kik továbbra is marasztanak. Szállásunkon már lovainkat fogatok, midőn áll bé tisztje, ki 
Kölcseynek legkedvesebb huszára volt, asszonya azon kérelmével: „akármi áldozattal men
nénk hozzájok ebédre" — a kimondhatlan szívességnek engednünk kelle. . . Délután 3 óráig 
valánk együtt a kedves családdal fényes ebéden, melyre vagy két rokonát is várta, de nem 
érkeztek meg — sok mindenről beszéltünk, mikből a fölebbi képet alkatám s mihez még 
néhány szót teendek... Mindenekfölött szeretném levázolni amaz emlékű eseményt, midőn 
a derék férfi társával együtt követi dicső pályájáról lemondott, melyen küldőivel szemben 
tovább becsülettel meg nem állhata. . . de ezt mint szemtanú oly hűen, oly érzékeny ünnepély-
lyel fösté le még akkor Kossuth „Országgyűlési kézirat tudósításaidban és én azt, ha másból 
nem; szigeti barátom, Várady Józsitól bizonyosan megkapandom, ki gyűjteményével velem 
ezt is közölte' volt Kabolapolyánán egy éjre, mondom e körülménynél fogva nekem igen 
(s némileg időrabló) merény volna ahhoz kezdenem! Röviden csak ennyit: Kölcseynek az 
úrbéri örökváltság melletti küzdéséért,2 (nov. 10-én 1834) kelle lemondani követi fényes pályá-

1 Wesselényi Miklós. 2 E nagyszerű beszédeinek egyikébe vala többek közt: „Ha elvettetik az örökváltsági törvény
javaslat, Magyarhonban a városi polgáron kívül csak két ember leszen szabad, a földesúr meg a koldus, ki 
hajadonfővel s mezítláb kiáltoz az utcán irgalomért." 
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járói, midőn küldői december elején oly pótló utasítást adtak, mely mellett becsülettel elébbi 
elvei mellett nem maradhata. . . lemondott tehát a követi kar és minden jók helyeslő bánata 
s megyéje örökös gyalázatára, lemondott derék követtársa Eötvös Mihály is, ki fájdalmában 
Amerikába bujdosott. — Kölcsey hazaérkeztével történt, hogy Jozefa gyönyörű virágai 
hideg éj miatt, nyitva feledtetvén az ablak, elfagytak, midőn reggel révedezve hírül adná 
az öreg —Teins úrnak, (mert kedélyesen így híva mindig Kölcseyt)... az vigasztalva monda: 
„Ne búsulj lelkem, látd azok is éreznek s az V-ik articulus (örökváltság) elbuktán gyászolnak !" 

És-ennyi legyen elég e különben is feledhetetlen nap örök-emlékül, még csak azt emlit-
ném meg, hogy a jó Kálmánra legérezhetőbb csapás lőn a K. halála, nevelése mindig csorbán 
maradt, s mennyire én ez ifjút megismerem, azt kell jósolnom: becsületes, szerény, jólelkű 
magyar hazafi igen, de tudományos vagy éppen nagybátyjaféle író nem leend: Komoly 
készülethez, mi egyedül alapja ezeknek nincs, legalább még eddig nincs kedve, szenvedélyes 
barátja a pipa és ló-tenyésztésnek, szóval nekem úgy tetszik: magyar nemes gazdának ter
mett ő, mit én éppen nem hibául hozok itt fel, mert e pálya is, szintúgy, mint az Ír[od]almi, 
igen nagyhatású életpálya. A tisztelt özvegy szép lelke s mondhatnám némi jellemzése úgy 
tetszik nekem eddigi soraimból is feltükrözött, még csak azt adom hozzá, hogy hozzánk 
határtalan szívességgel viselkedésében meghívott erre jártunkban mindig meglátogatnunk, 
jelesen, ha Pestre megyünk, hová őszire ők is feljönnek. Szépérzését jellemzőleg álljon itt 
beszédéből egypár sor mit azon szavaimra monda, midőn Kölcsey halálát országos és nem
zeti vesztésnek állítnám: ,,Nagynak monda kegyed a vesztést, mi halálával az egész hazát 
éré, — úgy van, de reánk árváira kettős és elviselhetetlen az: mert mi a hazáé mellett szív
veszteségünket is mélyen érezzük: édesatyánk, őrangyalunk volt ő e családban s a 17 évi 
együttlét oly kipótolhatatlanná tévé őt nekem, hogy ha kedves férjem elvesztéséért panaszra 
fakadó vala olykor lelkem, megdorgálám s bűnöm bocsánatát kérem istentől, hogy ilyen 
becses pótlék mellett mikép tudok békétlenkedni. A mi vesztésünk elviselhetetlen, egy egész 
világ omlott össze elhunytával s ha egy-két barát ne maradjon és e fiú, sorsom egy puszta 
sziget lakójáénál szörnyebbnek látnám. Kedves Kálmánom is igazán árva, nevelése bevégezet-
len s én erőtlen anya isten tudja mint végezhetem." 

Péter László 

JUHÁSZ GYULA BÉCSBEN 

1 
„Párizst akartam és Rómát reméltem, — De hűtelen, mint vágyam, a remény" — 

vallotta a költő 1916-ban (Űj stanzák). „És álmodoztál Párizsról, a vak — Végvári éjben, 
őszi ég alatt, — És Pestig sem jutottál el, — Szegény, fáradt, kopott, dalos vándorlegény." 
(Ez a föld.. .) 

2 

Bécsig mégis eljutott 1926-ban.1 Egymásután két alkalommal volt ott: útlevele szerint 
először május 9. és 20. között, másodszor július 5. és 7. közt.2 Hol járt, mit csinált ez idő alatt, 
erről eddig alig tudtunk. Magyar László regényes írásában3 „költői szabadsággal" szóbeli 
— „darvadozásokon" elmondott — emlékezésként azt adja a költő szájába, amit ő az emlékei
ről a Délmagyarország hasábjain megírt.4 Valóban, nagyon jellemzők ezek a színfoltok. „Lanner 
szobra előtt elgondolom: ő volt a bécsi Dankó Pista. A cigányok az ő szobránál se-hegedül
nek. Mert Bécsben nincsenek cigányok, csak muzsikusok." „Egy király, egy cigány, ahogy 
régen mondták. Itt: egy zenész, egy császár. De a zenészek még ma is élnek és holnap is élni 
fognak." „Második József császár római imperátorra emlékeztető lovas szobra előtt lom
bokkal és zenével vonul el egy köztársasági védőcsapat. Felé se néznek a halott uralkodónak, 
így vonultak egykor a győztes gótok Titus diadalíve alatt." „Halott uralkodó: milyen para-
dokszon! De Bécsben sokszor érezni lehet, hogy valóság. A neve: múlt!" ,,A múlt itt olyan 
kísértet, amely márványból és bronzból van és lágyan muzsikál." „Goethe és Schiller szobrai. 

1 KISPÉTER ANDRÁS: Juhász Gyula. Bp. 1956. 212. 2 Üo. 
3 MAGYAR LÁSZLÓ: Milyen volt szőkesége. Nagyvárad, 1942. 15 — 18. 
4 JUHÁSZ GYULA: Bécsi mozaik. Délmagyarország, 1926. június 6. SzakáiIszárftó. 
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