
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Adat Madách Imre hadbírósági ügyéhez 

Madách életrajzírói, köztük elsősorban Palágyi Menyhért,1 beszámolnak a költő éle
tének arról a szomorú szakaszáról, melyet 1852—53-ban osztrák börtönökben töltött. Madách 
1852 tavaszától először a csesztvei, majd később a sztregovai birtokán rejtegette Rákóczy 
Jánost, Kossuth volt titkárát, akit az osztrák katonai törvényszék 1851-ben a szabadságharc 
alatti szereplése miatt halálra ítélt. Aljas besúgás következtében az osztrák rendőrség nyomára 
jött a bujdosónak, aki azonban még idejekorán el tudott menekülni. Helyette a zsandárok 
Madáchot és a sztregovai birtok tiszttartóját, Bory Istvánt hurcolták börtönbe. Palágyi Bérczy 
Károly akadémiai emlékbeszéde nyomán 1852 augusztusára teszi a költő letartóztatását. 
Először, nem tudni mi okból, Pozsonyba szállították, s ott a vízikaszárnya börtönében ra
boskodott. Később, 1853 elején Pestre vitték, talán azért, mert Nógrád megye a pesti császári 
hadbíróság illetékességi területén feküdt. Itt az Újépületben volt elzárva több hónapig. Pa
lágyi szerint felesége rokona, Fráter Pál volt alispán utánajárása folytán .1853 május elején 
szabadlábra helyezték, de egyelőre Pesten kellett tartózkodnia ügye tárgyalásáig. Nemso
kára, 1853 augusztus elején ezt a tilalmat is feloldják, s a költő hazamehet. Valószínűleg erre 
vonatkozik az az idézés, melyet hadbírósági ügye előadója, Grohmann főhadnagy küldött 
neki 1853. aug. 4-én.3 Balogh Károly közlése szerint Madách 1853 augusztusában, Szt. István 
napján tért haza csesztvei kastélyába egyévi távollét után.3 A császári hadbíróság csak 1854. 
február 28-án hozta meg ügyében az ítéletet, melyben a „hiányos tényállás és az elégtelen bi
zonyíték" miatt megszünteti ellene az eljárást. Az erről szóló értesítés 1854. márc. 31-én Pes
ten kelt.* 

. A Bach-korszakban Magyarországon működő osztrák császári hadbíróságok iratai az 
első világháború után visszakerültek hazánkba, s jelenleg a budapesti Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum levéltárában vannak. -Megpróbáltam itt felkutatni a költő hadbírósági ügyériek 
aktáit, de fáradozásom kevés eredménnyel járt.KiderüIt, hogy az ismertebb magyar írók és 
költők ellen indított hadbírósági perek anyaga teljesen hiányzik a levéltárból, ezek talán még 
ma is valahol Bécsben lappanganak. Mégis találtam némi nyomát a Madách ellen folyt eljá
rásnak a pesti Kriegsgericht Strafprotoco 11 vom 1. Jänner 1853 feliratú irattári naplójában. 
Ebben a könyvben a 40. sorszám alatt az alábbi bejegyzések olvashatók: 

2. Tauf- und Zuname, Stand oder Charakter des Verhafteten (a letartóztatott kereszt- és 
vezetékneve, állása vagy jellege): 
Emerich Madács Grundbesitzer von Csesztve Neograder Comitats (M. I. csesztvei Nógrád 
megyei földbirtokos) 

3. Heimath desselben (annak születési helye): 
Alsó Sztregova Neograder Comitats 

4. Tag des Zuwachses (a gyarapodás napja): 
19-te Jänner 1853 

S.Tag des Verhörs (a kihallgatás hapja): 
25. April 1853 

6. Gattung des Verbrechens (a bűncselekmény faja): 
Hochverrath, dann Verhehlung des flüchtigen Hochverräthers Johann Rákóczy (haza
árulás, majd a szökésben levő hazaáruló, Rákóczy János rejtegetése) 

1 PALÁGYI MENYHÉRT: Madách Imre élete és költészete. Bp. 1900. 182 — 190. 
a Közli HALÁSZ GÁBOR: Madách Imre összes Művei II . köt. Bp. 1942. 1140. 
3 BALOGH KÁROLY: Madách az ember és a költő Bp. é. n. 62. 
4 Közli HALÁSZ i. m. 1140-1141. 

77 



T.Tag, Art der Aburtheilung (az ítélet napja, faja): 
28-te Februar 1854 

8. Gattung der zuerkannten Strafe (a kiszabott büntetés neme): 
Wegen des ersten Imputats die Untersuchung ob mangelhaften Thatbestandes und unzu
reichenden Beweises eingestellt wegen des zweiten aber der seit 25. October 1852 bis zum 
2. Mai 1853 ausgestandene Untersuchungsarrest zur Strafe angerechnet (az első vád miatt 
a vizsgálatot hiányos tényállás és elégtelen bizonyíték folytán megszüntették, de a máso
dik miatt az 1852. okt. 25-től 1853. május 2-ig kiállott vizsgálati fogságot büntetésül be
számították). 

9. Ob solche vollzogen, gemildert oder nachgesehen worden sei? (vajon végrehajtották, eny
hítették vagy elengedték-e?): 
Bestätigt und am 30. März 1854 kundgemacht (megerősítették és 1854. március 30-án 
kihirdették) 

10. Anmerkung (megjegyzés): 
seit 2. Mai 1853. N. M. auf freiem Fusse (1853. május 2-a óta szabadlábon) 

IL Referent (előadó): 
Grohmann 

Ugyanabban a könyvben* 62. szám alatt a Madách-család sztregovai tiszttartójára, 
Bory Istvánra vonatkozólag is találunk bejegyzéseket. Foglalkozása „Hofrichter", azaz ud
varbíró címen szerepel. Eltérés van közte és Madách között a Pozsonyból Pestre szállítás idő
pontjában, mert nála a megfelelő rovatban 1853. jan. 27-e áll. A vád Bory ellen „Mitschuld an 
der Verhehlung des flüchtigen Hochverräthers Johann Rákóczy" vagyis Rákóczy János rej
tegetésében való bűnrészesség volt. Egyébként a kihallgatás, szabadlábra helyezés, ítélethoza
tal időpontja teljesen megegyezik a Madách rovatában olvashatókkal. De különbség van a 
büntetésre nézve, mert míg Madáchot a 8. rovat bejegyzése alapján Rákóczy rejtegetéséért 
lényegében elítélték, bár csak igen enyhe mértékben, addig Bory esetében erről nincs szó, nála 
ugyanebben a rovatban csak az van, hogy a vizsgálatot bizonyíték hiányában megszüntették. 

A pozsonyi császári hadbíróság Strafprotocoll-ja 1852 közepétől fogva hiányzik, így 
hát semmit sem tudhatunk meg Madách ottani fogságáról. Bár a fentebb közölt adatok nem 
adnak lényegesebb tájékoztatást Madách hadbírósági peréről, mégis elősegítik a költő ezzel 
kapcsolatos életrajzi mozzanatainak pontosabb keltezését. 

Kamarás Béla 

A „Tragédia" első teljes német szövegének fordítója 

Lechner Gyula 1888-ban megjelent Tragédia-iordítása ötödik volt a német fordítá
sok sorában, de első, amelyik a teljes szöveget adta és német kiadónál, Németországban jelent 
meg. Egyike volt tehát a legelsőknek azok közül, akiknek része volt abban, hogy Az ember 
tragédiáját Magyarország határain túl is megismerjék. Mivel az eddigi megemlékezésekben 
nem találkoztunk nevével, s mert családja révén eddig néhány bizonyára ismeretlen adattal 
is szolgálhatunk rá vonatkozólag, egy-két sorral szeretnénk felidézni emlékét. 

Lechner Gyula (1841 — 1914), Lechner Ödönnek, a neves magyar építésznek testvére, 
eredetileg ügyvéd, később az Oroszlán utcai Rajziskolában (a mai Képzőművészeti gimná
zium helyén) tanár, az iskola egyik megalapítója. A rajz és festés mellett rendszeresen foglal
kozott az irodalommal is, magyar versei álnév alatt többször megjelentek a korabeli lapok 
hasábjain. Ezeknél jelentékenyebbek azonban prózai és verses fordításai német nvelvre, me
lyek önálló kötetben is megjelentek. Irodalmi téren kétségtelenül legnagyobb teljesítménye 
az 1888-ban Lipcsében megjelent Tragédia fordítása. (Die Tragödie des Menschen. Dramati
sche Dichtung von Emerich Madách Aus dem Ungarischen übersetzt von Julius Lechner von 
der Lech. Mit Vorwort von Maurus Jókai. Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.) 

Lechner fordítása 27 évvel Az ember tragédiája megjelenése (1861) után, 1888-ban lá
tott napvilágot. Megelőzte Dux Adolf töredékben maradt fordítása, melyből csak elszórva 
jelentek meg részletek német lapokban, 1865-ben Diez Sándor, 1886-ban Fischer Sándor, 
1887-ben Sponer Adolf fordítása. Ezek a fordítások azonban egyrészt hézagosak, másrészt 
nehézkesek. Első sikerült és teljes fordításnak Lechneré tekinthető. 

Arra nézve, hogy fordítását mind Magyarországon, mind külföldön milyen nagyra érté
kelték, elég, ha számos magyar és német nyelvű újságcikktől eltekintve, két tényre mutatunk 
rá: az első, hogy a fordítás Jókai Mór előszavával jelent meg, a másodikhoz a tekintélyes és 
népszerű Reclam cég vállalta a kiadást. 

Hogy a fordítás Németországban megjelenhetett, akkor nagy dolog volt. A német kö
zönség, mely addig csak töredékekből ismerte a Tragédiát, a legnagyobb idegenkedéssel, sőt 
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ellenséges érzülettel fogadta, mint egyet a számos Fauszt-utánzat közül. Lechner érdeme, hogy 
ezt az ellenséges hangulatot meg tudta változtatni, az utána következők, mint mindjárt Dóczi 
Lajos is, akinek 1891-ben megjelent Tragá/ia-fordítása később Lechnerét háttérbe szorította 
mind az ő általa megnyitott úten jártak. Lechnernek külön érdeméül kell számba vennünk 
azt is, hogy művét teljesen önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül engedte át a világhírű 
kiadónak, mint ezt Philipp Reclamnak családi birtokában levő, saját kezével írt 1886. évi le
vele bizonyítja. A korabeli lapok bizonysága szerint a fordítás sok ezer példányban jelent 
meg (Lipcsében és Bécsben már az első napon 2000 példány kelt el). Németországban és Auszt
riában többször színre is vitték, még 1903. IX. 3-án is azt olvassuk a Neues Pester Journalban, 
hogy a bécsi Kaiserjubile ums Stadttheater kapuit előző nap Madách Imre Az ember tragédiája 
c. művével- nyitotta meg, a lap hivatkozik már előbbi bécsi előadásokra is, és kiemeli, hogy 
ezúttal a Lechner-féle fordítás került színre. 

Magyar oldalról fémjelezte a fordítást Jókai Mórnak már említett előszava, melyben 
többek között a következőket olvassuk: ,,Az egészen hű, encyklopédikus tudással készült, s 
költőileg az eredetitől nem távol álló fordítás, mely Lechner Gyula tanár hazánkfiának műve, 
bizonyára alkalmas »Az ember tragédiájáét oly mű színében tüntetni fel, mely méltó arra, hogy 
a német irodalom óriási kincstárában is állandó helyet foglaljon el, mi végett az »Universal 
Bibliothek«, ez a maga nemében egyetlen s klasszikái műveltséget hatalmasan előmozdító vál
lalat kiadása a legjobban választott útnak tekinthető." 

Az Egyetértés 1888. V. 6.-i számában hosszú cikkben foglalkozik Lechner fordításával 
és többek között ezeket írja: „A fordítás minden része bizonyítja, hogy nem közönséges dile-
tánssal van dolgunk, ki szabad óráit irodalmi kísérletekkel tölti el, hanem költői érzékkel,, 
mely az eszmei tartalom mellett a formának is ura. A versek mindenhol gördülékenyek, csak 
elvétve találkozunk egy-egy nehezebb sorral." 

Lechner fordítását a hivatalos magyar irodalom részéről is teljes elismerésben részesí
tették, Madách-fordítása alapján beválasztották a Kisfaludy Társaságba. 

A fordítással kapcsolatban külön érdekességképpen említjük meg, hogy Lechner Gyula 
ma már egyetlen élő gyermekének, özv. Liska Bélánénak sz. Lechner Ilmának elbeszélése sze
rint, Lechner Tragédia-fordítása, felesége kézírásával, a cári palotáig is eljutott. Zichy Mihály, 
Lechnernek jó barátja, megkérte a cárné nevében, küldje el neki a fordítást. Maga Zichy vitte 
el, saját illusztrációival együtt, a piros selyembe kötött kéziratot Pétervárra, amit aztán a 
cárné saját kezű német levélben (ez sajnos a háború alatt elveszett) meg is köszönt. 

Végezetül fel szeretnénk hívni a figyelmet Dániel Györgvnek Ismeretlen Tragédia-for
dítás címmel a Magyar Nemzet 1964. X. 7.-i számában megjelent — Tiltott könyvek Oroszor
szágban 1825—1904 c. szovjet mű (Lev Mihajlovics Dobrovolszkij tollából) alapján írt — 
cikkére. E mű — mint Dániel írja — a 223. oldalon hivatkozik Az ember tragédiájá-nak nyil
ván első orosz fordítására: „Az emberiség tragédiája. Drámai költemény 15 képben. Madách 
Imre műve. Fordítás németből. Első kiadás. Keres. Tip. H. N. Lago és K- 1900." Érdekes lenne 
megállapítani, nem a Lechner-féle fordítás volt-e az első orosz fordítás alapja. 

Ney Klára 

Madách Imre néplapterve 
1840. október 20-án Vélemények egy népszerű újság lehető alapításáról és ugyanezen év 

és hónap 23-án Javaslatok a népoktató egyesület tárgyában címeken Madách Imre két tervet 
küldött ifjú barátjának, Lónyay Menyhértnek. Bárányi Imre Madách és az Athenaeum című 
tanulmánya1 hosszasabban fejtegeti, hogy Madáchot a népnevelés fontosságára az Athenaeum 
számos idevágó cikke is figyelmeztette, valamint a népszabadságnak azon értelmezésére is, 
amely szerint az a nép kiművelésének, közelebbről felemelkedésének elengedhetetlen tényezője. 
„A népnevelés kérdése — olvashatjuk — Madách politikai műveiben és nyilatkozataiban azt 
a politikai tendenciát is magában hordja, hogy a nép közéleti tevékenységének a műveltség
szerzés, az erkölcsösödés és a népnevelés legyen a feltétele . . . Az Athenaeum centralista poli
tikai iskolájának és Madáchnak a gondolatmenete szinte azonos: politika nincs nép nélkül, 
a nép pedig még nem érett politikai szerepvállalásra, tehát népnevelésre van szükség.2 

Bárányi arról is szól, hogy Madách törvényhatósági tudósításaiba beleszűrődik a nép
nevelés gondolata, a népoktatás mind szélesebb körű kiterjesztésének, reformjának sürgetése;, 
ezzel kapcsolatban valószínűleg Madáchnak a Pesti Hírlapban közölt cikkeire gondol.3 Érde-

1 BÁRÁNYI IMRE: A fiatal Madách gondolatvilága (Madách és az Athenaeum). Bp. 1963. 
a BÁRÁNYI i. m. 32. 3 1844. júl. 7., szept. 8., dec. I., 22. 1845. júl. 16., febr. 6., nov. 16., dec. 2. 
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kes, hogy ugyanakkor a népnevelő lap- és népoktato egyesület terveit figyelmen kívül hagyja, 
holott ugyancsak ifjú korszakának és szemléletének szülöttei. 

A Madách-kutatók akarva-akaratlan mostohán bántak velük, igaz, hogy a néplap
terv majdnem nyolc évtizeden át, a népoktató egyesület terve közel egy századon keresztül 
lappangott a Lónyay-család levéltárában. A néplap-tervet Lukács József hozta nyilvánosságra 
először a Tükör c. folyóirat 1941-i évfolyamában (348—351), másodszor Győrffy Miklós az 
Irodalomtörténet 1959-i évfolyamában, mégpedig nem az eredeti kéziratból, hanem Lukács 
József nyomán, mert nem sikerült az eredetire ráakadnia; azt jelenleg az Orsz. Széchényi Könyv
tár kézirattárában őrzik.4 A népoktató egyesület tervét sok más Madách-levéllel együtt a Ló-
nyay-családnál találta meg Győrffy, és keletkezése időrendjének megfelelően a néplap-terv 
után publikálta az Irodalomtörténetben.5 

Röviden, néhány vonatkozással megkíséreljük e tervek helyét meghatározni Madách 
irodalmi működésében és sajtótörténetünkben. Terve megszületésének megértéséhez utal
nunk kell annak a kis körnek a tevékenységére, mely Lónyay körül alakult ki közép- és fő
nemesi fiatalokból. Mohón szívják magukba az államelméleti, a liberális eszméket. Még nem 
valódi politikusok, még nincs igazi küzdőterük, lelkesedésük még csak körvonalaz, tervez. 
De semmi esetre sem paszív ez a jórészt egyetemi hallgatókból álló baráti kör, nem tétlen 
szemlélője a feudális és polgári erők eszmei összeütközésének, az akkor progresszív és egymásba 
fonódottan jelentkező liberalizmusnak és demokratizmusnak. Lónyay Menyhértnél jönnek 
össze, hogy minderről vitázva, ifjúi hévvel tervezzenek és „mélységes honszerelemtől indít
tatva" felkészüljenek pályájukon, melyet most még valamennyien a haladás szolgálatába 
kívánnak állítani. Lónyaynak juttatják a vezető szerepet, helyes választásukat későbbi pálya
futása igazolja is — legalább ami rátermettségét illeti: 21 éves korában Bereg és Szabolcs 
megyék országgyűlési követe, majd — mint ismeretes — pénzügyminiszter, miniszterelnök 
és az Akadémiának is elnöke lesz. Neki küldi el a kör valamennyi tagja terveit, így Madách 
is, aki ezenfelül egyéb készülő munkájába is beavatja.6 

Madách a néplap-tervet eszmeileg egybefonta a népoktató egyesületéével: mindegyik
ben szerepelteti a kettőt, csakhogy az éppen tárgyaltnak megfelelő ökonómiával. 

A néplapét 12 paragrafusban bontotta ki — a 9. még külön 7 pontot tartalmaz. 
Először a vállalkozás korszerűségét hangsúlyozza és annak az emberi méltóság szent

ségéből fakadó szükségességét. A gondolatot elemezve vissza kell fordulnunk első ilyen orgá
numunkhoz, az 1834-ben megindított és Brassai Sámuel által szerkesztett, erdélyi Vasárnapi 
Újsághoz (1848-ig). Eszméjét a sokat utazó és útleíró Bölöni Farkas Sándor hozta magával 
Angliából, a „székely nemes, aki — Hatvány Lajos szerint — felfedezte a demokráciát". Ang
liából, a nagy fejlődésnek indult kapitalizmus hazájából, ahol céltudatos társaságok az ipari 
munkásság kiművelésére „közhasznú ismereteket" (useful knowledge) tanító orgánumokat 
adtak ki, annak a fölismerésnek az alapján, hogy a művelt munkás jobban és többet termel.7 

Az erdélyi lap a „szegényebb sorsú és kevésbé művelt nép" felvilágosítását tűzte ki célul. 
Gazdasági, földrajzi, történelmi, természettudományi s más hasonló tárgykörből vett cikke
ket közölt, a kisebb műveltségű rétegeknek is könnyen érthető nyelven. Valójában azonban 
nem a nép széles rétegei, hanem a kisnemesség, a polgárság olvasgatta. 

Ehhez a sajtóműfajhoz kapcsolódott az ugyancsak angol és német mintára kiadott, 
•széles körű érdeklődésre számító, olcsó képeslap: az 1834-ben Orosz József szerkesztésében, 
Pozsonyban indult, kőnyomatosan illusztrált Fillértár és még ugyanabban az évben Vajda 
Péter szerkesztésében, a volt pesti majd lipcsei könyvkiadó: Wigand Ottó által indított, fa
metszetekkel illusztrált Garasos Tár (német és angol megfelelőik: Pfennig-Magazin, Penny-
Magazine) magyarországi olvasók számára. Az első a második évfolyammal, a második né
hány hónapi fennállás után megszűnt. Az olcsó képesmagazinok külföldön szélesebb polgári 
olvasóközönség igényét elégítették ki, és nagy számban elterjedtek, nálunk ez az olvasókö
zönség még hiányzott: a szűkebb körű-polgárság mellett munkásságra, parasztságra egyálta
lán nem lehetett számítani. 

Madách is a tervezet legfőbb pontjának annak a „néposztálynak a meghatározását 
tartja, melynek ismereteihez és szükségeihez szabandó a lap, a felveendő tárgyakét (tárgy
kör), a hírlapnak szerkezetét; valamint főiparkodásuknak kell lenni a lehetőségigi olcsóság". 
—Vagyis Madách és a Lónyay-kör még nem látja tisztán, hogy melyik „néposztályra" szá
míthat nálunk egy néplap. Azt biztosan látják, hogy a népnek teste-lelke műveléséhez szabad-

4 GYŐRFFY MIKLÓS: Madách kiadatlan levelei. It 1959. 1. sz. 27. számú közlemény. — Nézetünk sze
rint a néplap-terv melléklete lehetett Madáchnak Lónyay Menyhérthez intézett és még lappangó egyik leveléhez, 

5 Uo. 28. sz. levél. 
6 Madách a lapterve végére ceruzával még odajegyezte: „Kedves Menyusom allig várom a viszont-

látási perczet, ha látlak minden nem látott munkáimat is megmutatom, s talán egy tökéletessebb tervet 
veendek tőled." 

'Németországban, Ausztriában ez a t ípusa „Gemeinnützige Blätter". Vö. DEZSÉNYI BÉLA: A magyar 
sajtó 250 éve. Bp. 1954. 56., 75 -76 . 
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ság kell, rendezni kell a néptömegek életét, emelni anyagi s szellemi színvonalát; az olvasásra 
fogható tömeg azonban szemükben nagyobbára még a kis- és középnemességre, a fejlődő pol
gárságra korlátozódik. 

így Madáchék a lap profilját, tárgykörét sem jelölhetik meg, ha nem tudják meg
mondani, hogy a társadalom melyik osztályának szánják lapjukat. Annyi azonban bizonyos: 
a vagyontalanok s az egészen kis vagyonú rétegek számára, mert a lehető legolcsóbban kí
vánják adni. 

Ami a hírlap szerkezetét illeti, ennek megállapítására „egy oly férfinak a tanácsára 
van szükség, aki a honjáérti munkálataiban egy életet tölte." Feltehető, hogy Madách Széchenyi 
Istvánra gondolt, annál is inkább, mert a néplapot a Jelenkort előállító Trattner—Károlyi
nyomdára szeretné bízni „negyedrész formában, nyomtató papíron, olyan betűkkel, mint a 
Jelenkor, 500 példányban hetenként egy-egy ívet 9 v. 10 pengőért". Madách ezt rendkívül' 
kedvező ajánlatnak tartja. Több nyomdánál tudakozódott, s a még számba jöhető Landerer 
szerinte hanyagabban végezné feladatát sok munkája miatt és drágább is. 

A lap előállítása tekintetében Madách adatai hitelesek. Valóban a Trattner—Károlyi
nyomda a Jelenkorral fordulatot jelentett sajtónkban: új betűket szerzett be nyomásához, 
ugyanakkor elsőnek rendezettbe gyorssajtót. Lapjaink között a Jelenkor tért át először ívrét 
alakra és háromhasábos tördelésre, vagyis modern újságszerkezetre. Landerer majd csak 
Kossuth Pesti Hírlap\a számára szereli fel újonnan nyomdáját. 

Sajtótörténetünk számára fontos adatot őriz meg Madách tervének az a pontja is, mely 
a laptulajdonosról szól. Itt kapcsolja egybe a néplapot a népnevelő társasággal. 

A nyomdák valószínűleg nem vállalták a néplap kiadását, ezért Madách kétféle lehe
tőséget fogalmaz meg; az egyik szerint a laptulajdonos részvényes társaság — ez lehetne egy
ben a népoktató társaság is — „alapul adiácon, melyeknek eredményük úgy tekintetik, mint 
egy ideális capitális esztendei jövedelme . . . tag ki fizet, és felelet teherrel a közönségnek tar
tozik."8 — A másik megoldás: a lapalapításhoz szükséges tőkét vagy országos szerv, vagy va
lamely áldozatkész magános adná, ez az összeg akkora lenne, hogy tartaléktőkeként kamatjai 
fedeznék a lap élete folyamán felmerülő költségeket az előfizetésekből befolyó összeggel együtt. 
Az előfizetés pedig félévre 1 f. 30 kr. lenne. Madách a részvényes megoldást előnyösebbnek 
tartja — korszerűbb is—, mert ha „minden részvényes hónaponként 2. p. f. adna, 120 előfize
tővel is kijönnének a legrosszabb esetben a részvényekkel".9 A részvényes tagoktól Madách 
elvárja, hogy a lapalapítás szilárd elhatározásuk, ettől nem lépnek vissza annak tudatában, 
hogy a népnevelés minő jelentőséggel bír a hon boldogulására. E társaságnak szerinte elnö
köt is kellene választania, Szemere Bertalanra, vagy Lukács Móricra gondol, „még inkább az 
utolsóhoz, mivel ez már vitt illyes dolgokat, mennénk, elmondva néki az egész tervet." tehát 
a leghaladóbbakból kell az elnöknek kikerülnie, a 40-es évek demokratikus erjedésének hatá
rozott hangú képviselői közül. Sőt Pest megyét, minden megyét be kellene az ügybe vonni, 
„és nem kétlem — írja a népoktató egyesületre vonatkozó javaslatban —, hogy e halladás szá
zadában viszhangra ne találna e korszerű cél." 

Az újság szerkesztője a társaság tagjai közül kerül majd ki, mégpedig csak olyan va
laki lehet, „ki mind a kormánynál nem rossz hitelű, mind a nemzetnél nem gyűlöletes, vagy 
gyanús, az előbbinek igen nagy befolyása lévén mind az engedelemre, mind a cenzúrára mint 
Kazinczy G. példája mutatja; a másodiknak pedig a lap keletére."10 A lap munkatársai sorá
ban ismert, jeles írókat kíván Madách, akik még külföldiek is lehetnek; cikkeik közlését há
romtagú választmány döntse el — ma azt mondjuk: szerkesztőbizottság. A mindennapi szer
kesztési munkát a megbízott szekesztő végzi, aki állandó pesti lakos. Munkálkodását, elszá
molását időről időre ellenőrzik a társaság tagjai. Vállalkozásuknál nyereségről nem lehet szó; 
az esetleges haszonból népnevelő müvek kiadását, idegenből való fordítását fedezik, valamint 
a lapnak propagandaköltségeit, mert „hasztalan, ennek is történni kell" — írja. 

Gondol a lap egységes ortográfiájára is: „a tudós társaság írásmódját vélném befoga-
dandónak, 's . . . bármily ortoghráphiával is beküldött munkák csak ezen ortográphiával nyo
matnának ki." 

Miként.a lap profiljával, tárgykörével, olvasógárdájával, címével is adós marad Ma
dách: „A hírlap neve elhatározandó." 

Mindent összevéve, egy mondatban így summázhatjuk néplap tervét: a lap eszméje 
szerves járuléka a centralistáktól ellesett ama politikai programnak, mely e kis kör tevékeny
ségére és szellemére jellemző volt. 

D. Szemző Piroska 

»Vö. „Javaslatok a népoktató egyesület tárgyában" és „Vélemények egy népszerű újság lehető 
alapításáról." 9 Azok az idézetek, amelyekre jegyzetben nem utaltunk, egyértelműen a néplaptervböl valók. 10 Kazinczy Gábor 1939-ben a Népbarát címen orgánumot akar kiadni, de azon vád miatt, hogy 
«z a „jeune Hongrie" („Fiatal Magyarország") lapja lenne, a cenzúra elutasította. 
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A péceli Ráday-freskók 

Az „Irodalomtörténet" folyóiratban néhány évvel ezelőtt1 részletes tanulmányt olvas
hattunk a Ráday nemzetség legjelesebb sarjának, az immár 173 esztendő óta a péceli temető
ben pihenő I. Gedeonnak többágú kulturális tevékenységéről. 

Rónay György, az igen tartalmas írás szakavatott szerzője előadásában kitér e főrangú 
literátor péceli kastélyának és a kastély bizonyos falfestményeinek ismertetésére is, és idevonat
kozóan így ír:2 „. . . az 1825. márc. 31-i szerencsétlen tűzvész következtében.. .a kastély 
zsindelyzete elégett s a bibliothéka mennyezete beszakadt, a Phaeton bukását ábrázoló tetőkép 
tönkrement s az oldalsó faliképek is bekormozódtak. . ." és alább is „a híres péceli könyvtár 
faliképeinek pusztulását" említi,3 majd ezt mondja: „(Ráday) 1764-ben a diétán jutott ismeret
ségbe egy falfestővel, akit lehozatott Pécelre és kifestette vele a könyvtártermét".4 (Mindhárom1 

kiemelés tőlem. B. I.) 
Kétségtelen, hogy ugyanegy momentumra vonatkozó e megállapítások némi kiigazításra 

szorulnak. A helyiség meghatározásában ugyanis tévedés történt. A Rónay által mondott 
„könyvtárterem", „bibliothéka", vagy „könyvtár" ugyanis, amelynek 16 vélt freskójából 7-et 
felsorol s ezek feliratát is közli, nem volt más, mint a kastély emeleti díszterme, magának 
Rádaynak egy megjegyzése szerint: ebédlője, méreteit tekintve, reprezentatív főhelyisége, 
de nem könyvtára. Következésképpen az ennek falait díszítő, mithologiai tárgyú festmények 
nem a könyvesház freskói s mindaz, amit a a szerző erről a helyiségről mond, a díszteremre 
értendő, természetesen a tűzeset okozta pusztulás is. S hogy ez így van, az kitűnik Kazinczynak 
koronatanú hitelességű eme soraiból: „A kastélynak templom magasságú szálája, a homlokfal 
közepén, a kapu fölött, nem érdemli kevésbé a hazájához hív vendég figyelmét, mint a bibliot-
théka, mely az alsóbb szobákban semmi sérelmet nem szenvedett".5 Nyilvánvaló tehát, hogy 
más helyiség a szóban forgó Rónay-tanulmányban ismertetett, freskókkal ékes és lángok által 
pusztított, emeleti díszterem és megint más a kastély urának hetedhét országra szóló könyves
háza. A tanulmány ezt a helyiséget nem említi. 

A díszterem mennyezete a kastély égésekor valóban beszakadt, a falfestmények is 
szenvedtek s néhány évtizedig feldúlt állapotban maradtak, de 1868-ban tökéletesen helyre
hozták: a mennyezetet megépítették6 s a freskókat a vízözön-képen látható jelzés szerint 
Mihályi Antal »átfestette. Azóta gyönyörködhet benne minden érdeklődő annál könnyebben, 
mivel a kastély ma már nem elhagyott, omladozó, pusztuló objektum, mint volt a legutóbbi 
időkig, hanem szakszerűen restaurált, mindennapi használatba vett, kórházzá átalakított 
műemlék, amit a falába elhelyezett márványtábla is hirdet. 

A nagyteremnek e rendbehozott 16 chiaroscuro freskója származott a Pozsonyból 
lehozatott, ismeretlen piktortól, akiről Rónay írása említést tesz. De itt meg kell jegyezni, 
hogy a képek nem 1764-ben hanem két évvel később készültek7 részben Picard, részben Philipp 
v. Gunst rézmetszetei után.8 A copf-stílű keretbe foglalt műveket Ráday Gedeonnak azokhoz 
írt — eredeti és nem fordított — hexameterei tették nevezetessé. Kazinczy mind a 16-ot 
közli9 (egyiket-másikat némi ortografiai eltéréssel) Rónay csak 7-et, még pedig (Kazinczy 
sorszámozása szerint) az 1., 3., 4., 5., 12., 13. és 16-ost. Az ajtók mellett látható négy allegorikus 
alakhoz felirat nincs. Ezek jelképezik a művészetek különböző ágait: a költészetet, a szónoklatot, 
festészetet, és a szobrászatot. (Poesis, Eloquentia, Pictura, Sculptura.) 

És most vessünk egy pillantást a könyvesházra, amely az épület földszinti, kiugró 
részének déli sarkát foglalja el s a néhány év előtti általános restaurálás óta szinte eredeti 
pompájában ragyog. 

Boltozatát négy gyönyörű, vörösmárvány-oszlop tartja, dúsan aranyozott rokokó 
oszlopfővel, a hevedereken szürke-fehér-arany kartusokkal. Mennyezete 3 nagyobb és 6 kisebb 

1 1962. I. 4 1 - 6 1 . 
2 Uo. 53. 
? Uo. 54. 
1 Uo. 53. 
5 Magyar Pantheon. (Abafi Nemzeti Könyvtára. XXXVI. köt. 27. Jegyzet. Magam is ezt állapítottam 

meg annak idején folytatott kutatásom során.)— (BORY ISTVÁN: A Ráday-könyvtár, Császár Emlékkönyv.. 
Bp. 1934. 56.) — L. még: GENTHON ISTVÁN: Magyarország műemlékei. Budapest, 1951. Továbbá ZSINDELY 
E N D R E önálló kutatásokon alapuló, megnyugtatóan adatpontos, terjedelmes tanulmánya: A péceli Ráday-
kastély. Müvt. Ért . 1956. 4. sz. 253—256. Külön is. 

6 1919. aug 1-én újabb sérülés érte. Egy ágyúgolyó átszakította a kupolát s a mennyezet freskóján 
mintegy másfél négyzetméternyi sérülést okozott. A képet többé nem restaurálták, hanem az épület legutóbbi 
megújításánál egyszerűen eltüntették. 

' Ráday levele Kazinczyhoz. (Kazinczy Lev. I I . 57.) 
* Egy latin és francia nyelvű Ovidius-könyv — az Átváltozások Könyve — számára metszett képgyűj

teményről van szó. Amsterdam 1732. (GARAS KLÁRA: Magyarországi festészet a XVIII . században. Bp. 1955.. 
250.) 

» Kazinczy idézete sántít (i. m. 28.) „Rettenetesség még csak látni is, hát így veszni." Két ízben is í r 
e freskókról. (Orpheus. 1790. 3 3 - 3 5 . , 434-439 . ) 
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mezőre oszlik s 1763-ból való freskóit — ezek a könyvtárfreskók — Schervitz Mátyás budai 
mester készítette. A középső mező fő helyét Pallas Athene felhőkön ülő alakja foglalja el, a 
mennyezet többi mezőjén egyes tudományágaknak amorettekkel körülvett jelképes ábrázolását 
láthatjuk. Ebből a teremből jutunk a kisebb könyvesházba, amelynek mennyezetét a delfin 
hátán lovagló Árion alakja díszíti. A helyiség többi freskója Orpheust, Plútót, Proserphinet 
és Eurydiket ábrázolja.10 

A kórházzá átalakított nagymúltú épületnek ezek a termei ma a betegek társalgói, 
az emeleti díszterem pedig a látogatók fogadására szolgál. 

Bory István 

Mi zuhog, mint malom a pokolban? 

Zuhog vagy zokog Vörösmarty pokolbeli malma? — Ezt az érdekes problémát feszegeti 
Bory István cikke az Irodalomtörténetben.1 A kéziratokban (MTA, Széchenyi Könyvtár) 
még zuhog, viszont az első kiadásban már (és azóta is): zokog. 

Melyik változat a helyes, melyik szó a Vörösmartyé? Bory cikke végén ezt írja: „ . . . ma 
már céltalan lenne a rideg, magyarázó értelem mérőónját lebocsátani a szöveg mélyére... és 
megváltoztatni azt, amit nemzedékek így tanultak meg és a köztudat is szentesített. Az iroda
lomtudománynak azonban tudomást kell venni róla".2 (t.i. a kéziratbeli variánsról.) 

Úgy érezzük, Bory kitért a tényleges kérdés elől. 
Egyrészt: Maga a kéziratbeli „zuhog" változat nem új felfedezés. Ezt az irodalomtudo

mány Brisits nyomán már régóta számon tartja.3 Másrészt: A szentesítéshez sem járult hozzá 
mindenki. Karinthy Frigyes például a „zuhog"-ot tartja természetszerűnek a szövegben.4 

A feladat tehát nem annyira a belenyugvás, mint inkább az, hogy eldöntsük; a vers 
belső logikája, hangulatatmoszférája és képvilága melyik szót igényli törvényszerűen: a „zu
hog" vagy „zokog" igét? — Minthogy a feladat megoldása a készülő kritikai kiadás vonatkozó 
kötetének megjelenése után is időszerű maradt,5 tekintsük át bekezdőül elemzőén a kéziratbeli 
variánsokat. 

Az Akadémián őrzött eredeti fogalmazványban az e l s ő változat ez volt: 

Ki dörömböl az ég boltozatján 
És zuhan le mélységes pokolba 

A m á s o d i k : 
Ki dörömböl az ég boltozatján 
Mi zuhan le mélységes pokolba 

A „Mi" kérdőszócskát V. ebben a változatban kinn kezdi a margón, a „zuhan"-t pedig keresztül 
írja az „És"-en. Ekkor pillantja meg, hogy ezt a szót már egyszer leírta, mire az utóbbit 
(az „És"-re írottat), mint feleslegeset, áthúzza. —• Tehát csupán az „És"-t javította „Mi"-re, 
nem pedig a „zuhan"-nal kísérletezett kétszer, mint ahogy Bory állítja, s nem is egy sehol sem 
szereplő „zúdul"-t javított „zuhan"-ra, mint ahogy a kritikai kiadás véli. Mind Boryt, mind 
a kritikai kiadás szerkesztőit az tévesztette meg, hogy az első, „És"-sel induló variánst az 
áthúzások miatt észre sem vették. 

A h a r m a d i k változat csak részben íródott le. (Bory ezt a változatot nem említi.) 
Mikor V. a „zuhan" igét „zuhog"-ra javította s a „mélységes" szót áthúzta, még mindig nem 
talált rá a végső megoldásra. A „le-" igekötő fölött — a következő variáns „mint" hasonlító 
szócskájával keresztül írottan — még kivehető egy korábban odakerült szótöredék.- „malo. . ." 
Bory azt írja, hogy V. benne felejti a kéziratban a felesleges igekötőt. — Igen, a következő 
megoldási kísérlethez viszonyítottan feleslegest! Mert ebben az általa nem észlelt variánsban 
még nem volt az: 

Mi zuhog le malo pokolba 

10 Leírását lásd ZSINDELY ENDRÉNÉL (I . m. 262—263.) 
1 B O R T ISTVÁN: „A vén czigány" egy sorához. It. 1960. 364—366. 
a BORY: i. m. 366. 
s BRISITS FRIGYES: A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kézirátáinak jegyzéke. Karcag 

1928.358. 
4 Rózsaszín terror c. versében írja Karinthy: De a Tábla is végre Letárgyalja a nagy pert És döntést 

hoz a tárgyban Hogy kié volt sajátlag Az elfojtott sikoltás S mi zuhog mint keserves Malomkő a pokolban . . . 
s tb . (Vo. KARINTHY F R I G Y E S : Üzenet a palackban. Bp. é. n. 22.) 

5 Vö. Vörösmarty Mihály összes művei. Bp. 1962. III . köt. 578. 
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A csak elgondolt, de egészében le nem írt sor feltehetően így hangzott volna: 

Mi zuhog le malo(mként) pokolba 

A n e g y e d i k változat: 

Mi zuhog le mint malom a pokolba 

Ebben a sorban az igekötő — szótagszám szempontjából — már valóban felesleges. (Itt történt 
a „bennfelejtés".) v. 

Az ö t ö d i k , végleges változatot a Széchenyi Könyvtárban őrzött tisztázat tartal
mazza: 

Mi zuhog, mint malom a pokolban? 
Ehhez a sorhoz viszonyítva tér el az első kiadás szövege annyiban, hogy ott a „zuhog" helyett 
már „zokog" olvasható. (Végezetül jegyezzünk meg még annyit, hogy a versszak következő 
sora: Hulló angyal, tört szív, Őrült lélek, — első változatban így hangzott: Hulló angyal, 
őrült fényes lélek...) 

A'Szövegeltérések áttekintése után térjünk vissza alapkérdésünkhöz. — Melyik válto
zatot követeli a vers értelme, hangulata és képvilága; a keziratbelit vagy a nyomtatásban 
megjelentet? 

A részletes eszmei-tartalmi elemzést nem tekintve célul, ha pusztán a vers gondolati
érzelmi hullámzását akarnók csomópontozni, vajon milyen fázisokat állapíthatnánk meg? 
— Körülbelül ilyeneket: kitörő kétségbeesés, vad vívódás, végül csituló fájdalom; megnyugvás 
és remény. 

Megfigyelhető, hogy a vívódó költő hallucinációinak forrása és hordozója — végig az 
egész versen át — egy vad, önnön lelkében tomboló, új özönvizet hozó, iszonyú zivatar, s az is 
szembeötlő, hogy a fent említett érzelmi fázisokat mindenütt kitapinthatóan követik ennek 
a kitörő, elszabadultán őrjöngő, majd elcsituló égiháborúnak a motívumai. (A vers ideutaló 
sorai: Húrod zengjen v é s z n é l szilajabban, És keményen, mint a j é g v e r é s e . . . Tanulj 
dalt a z e n g ő z i v a t a r t ó l , Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, Fákat tép k i . . . stb. 
Kié volt ez elfojtott sóhajtás, Mi üvölt, s í r e v a d r o h a n a t b a n ? K i dörömböl az ég 
boltozatján? ez a nyomorú föld. . . Tisztuljon meg a vihar hevében, És hadd jöjjön 
el Noé bárkája.. . Lesz még egyszer ünnep a világon, Majd ha elfárad a v é s z haragja.., 

A sorokból világos, hogy a vihar — részint mint a vers szerkezetének meghatározója, 
részint mint az érzelmek képi hordozója — tudatosan és következetesen használt költői motívum, 
s mint ilyen, uralkodó jellegénél fogva, a zuhog-zokog vita eldöntésének is legfontosabb próba
köve lehet.) 

Ezt szem előtt tartva tekintsük át újból a variánsokat! 

Ki dörömböl az ég boltozatján 
És 
Mi 
zuhan le mélységes pokolba 
Hulló angyal, őrült fényes lélek 

Érzésünk szerint itt, a harmadik versszakban harsannak fel a legerőteljesebben a vihar akkord
jai. Ég zeng, lángoló villám hasít, — s milyen szépek, milyen merészek az asszociációk „e vad 
rohanatban" ! Mennydörög? — Dörömbölnek az ég kapuin ! Égő villám hasít? — Őrült fényes 
lélek zuhan át az űrö 1! 

A „zuhan" igéből is, és a következő sor angyalának jelzőjéből (hulló!) is eleve világos, 
hogy — kérdésre kérdéssel válaszolva — V. azt találgatja: vajon hulló angyal, őrült fényes 
lélek stb. zuhan-e le „mélységes pokolba"? 

Bory nagyon helyesen jegyzi meg, hogy először „nem is hang-, hanem mozgásképzet 
villant fel a költő agyában".6 

3: 
A „Ki dörömböl a menny boltozatján?", sor kérdéséhez először még elegendő volt a pár

huzamos viszontkérdés: „Mi zuhan le mélységes pokolba?" 

« BORY: i. m. 365. 
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— De az azt követő két sor egyre vadabb asszociáció-zuhataga, alázúduló kép-zápora után 
a „zuhaa" ige elveszítette kifejező erejét. 
Ennyi minden már nem zuhan, hanem zuhog! 

Mi zuhog le malo(mként) pokolba 

Milyen szemléletes, milyen erőteljes a kép! Az ember szinte látja a robajps hegyi patakra 
épített malmot, alázuhogó vizével! S'bár csak vize omlik alá, mégis azt mondjuk: zuhog a 
malom. (Erre egyébként — nyelvileg —•> teljesen analóg példát találhatunk „A vén cigány" 
egy másik áthúzott variánsában is: Hol zuhog még nagy Noé bárkája?) 

Innen már csak egy villanás a végső megoldás. A kép már jó, csak a sor nehézkes még 
s a rím nem akar megszületni, (rohanatban — pokolba) V. le sem- írja a megoldásban 
gyengének érzett változatot. A malom szó negyedik betűjénél tart, mikor kipattan agyából 
a sikerültebb megoldás s már papírra is veti a 

4. variánst: 

Mi zuhog mint malom a pokolba 

Bory, aki nem tud elszakadni a „zokog" delejes vonzásától, megjegyzi: V. „itt és ekkor vált á 
hangmotívumra"7. 

Egy részigazság mellett mekkora tévedés! 
Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy az új ige megőrzi a régi dinamikus, moz

gásos jelentéstartalmát, s a következő két sor igénye szerint, ilyen jellegű funkciója meg is sok
szorozódik. (A zuhogásban eleve több dolog zuhan). — Csak ha ezt már világosan látjuk, akkor' 
jegyezhetjük meg, hogy a szó egyben hangfestő jelleget is öltött. Ezzel persze még külön is 
nyert a szó — hangulatértéke tekintetében. V. kitűnően választotta meg ezt a hangmozgásos 
igét; sokkal jobban ülik a dörömböl, üvölt és sír társaságába, mint a „zuhan". (— A zuhanás 
csak néma, de a zuhogás hangos hullást jelent.) 

Ez a negyedik sorkísérlet már nemcsak alaki, de gondolattartalmi változást is ered
ményezett. 

Egyetértünk Boryvál abban, hogy ebben a variánsban a „pokolba" rnár pokolban-nak 
olvasandó. Ha ugyanis V. továbbra is a pokolba akarta volna hullatni a hulló angyalt és társait, 
kézenfekvő lett volna a versszak második sorának utolsó szavát „rohanatba"-ra javítani — s 
megvan a rím (rohanatba' — pokolba). 

5. 
V. azonban ekkor már mást akart kifejezni. A Széchenyi Könyvtárban őrzött kézirat, 

ami az akadémiai fogalmazványhoz viszonyítva másolat, világosan mutatja, hogy a negyedik 
sor ríme idomult a másodikéhoz, és nem fordítva: 

Mi zuhog, mint malom a pokolftan? 

Bory nem is a latívusz vagy a lokatívusz kérdésében téved, hanem a sor értelmezésében. Ő, 
amikor nem tudott mire menni a „zuhog"-gal, visszatért a „zokog"-hoz, s inverziót tételezve 
fel a sorban, így értelmezte azt: Mi zokog a pokolban, mint (ahogy)a malom (zokog). 

Pedig a zuhogó malom képtartalmának megértése után világos, hogy a „malom a 
pokolban" csak alakilag helyhatározás szerkezet, funkcióját, értelmét tekintve j e Izöi. 

Nem mi zuhog a pokolban, mint egy malom, hanem: mi zuhog, mint egy pokolbeli 
(pokolig malom. 

És ezt V. is csak így gondolhatta, 
mert: a malom vizeként alázuhogó zápor s z e r v e s e n beleilleszkedik a vihar motívumaira 
tudatosan épült vers hangulat- és képvilágába, 

mert: mikor a zivatar elhatalmasodik, V. a költői kép belső törvényének engedelmesked
ve, kihúzza kéziratából az „őrült fényes lélek" kifejezést. (Ez a zápor úgy zuhog, hogy a villá
mok tüzét is kioltja.) 

mert: ha nem lenne ez az emberi kínból támadt felhőszakadás, hogyan foroghatna a 
föld keserű l e v é b e n?; hogyan tisztulhatna meg a vihar hevében?; s főleg milyen habok 
hátán jöhetne el Noé bárkája? („Hol zuhog még nagy Noé bárkája?")! 

Végül egy nyelvi-logikai indok: 
V. már csak azért sem képzelhette úgy a kérdéses verssort, ahogy Bory magyarázza és a kritikai 
kiadás hiszi, mert a h u 11 ó angyal és társai nem zuhoghatnak alá a pokolöan ! — Zokogni meg 
főleg nem zokoghatnak ott. Majd ha leérnek; bukott (hullott) angyal korukban. 

7 BORY: i. m. uo. . S 
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Összegezve: A „zokog" csak a nyomdai szedő hibájából csúszhatott be a szövegbe. Bory 
okként a két szó grafikumának hasonlóságát említi. — Tegyünk hozzá annyit, hogy ez önmagá
ban még csak lehetőséget adott a hiba elkövetésére. A nyög, sír, ordít, jajgat stb. szavak 
azonban azt is érthetővé teszik, hogy a szedő miért éppen „zokog"-nak nézte el a „zuhog"-ot. 

. A „Mi zokog, mint malom a pokolban?" értelmetlen, a vers szövegösszefüggésétől 
és képvilágától idegen sor. Csak korábbi tudatlanságunk (s talán Babitson nevelkedett V. 
iránti tiszteletünk) emelte a szent őrültség lázában fogant, sejtelmes szépség rangjára. 
„Mi zokog, mint malom a pokolban?" — Ezt a sort egy nyomdászlegény „írta". 
A „Mi zuhog, mint malom a pokolban?" szép, nagy kifejező erejű, társaihoz illő és méltó sor. 
A harmadik versszak képe; a robajos ég, az alázúduló zápor — ezzel, és c s a k e z z e l a sor
ral válik az égre-kelő, isten kapuin kétségbeesetten dörömbölő, majd szárnyaszegetten alá
hulló emberi reménység megrázó, megdöbbentő erejű kifejezővé. „Mi zuhog, mint malom 
a pokolban?" 

Ezt a sort Vörösmarty írta. 
Sarkady Sándor 

Apáczai Csere János héber bejegyzése 
Herepei János felhívta a figyelmet a debreceni református nagykönyvtár egy köte

tére (E. 202.), amely egykor Apáczai Csere János tulajdonában volt. Hátul héber nyelven 
olvasható is egy bejegyzése, amelynek átírását és fordítását kapjuk (ItK 1964. 478—479.). 

Ebben az átírásban akad több sajtóhiba és a fordításban félreértés. Hogy az irodalomba 
ne kerüljön át tévesen, kijavítjuk: 

Jácá' Jőchánán Cséri Apácái mittránsilváriíjá haccá'ir 'ohéb vetálmid lesőn háqqódés 
ve'ächärijjot iesőnót haqqádmŐnljjóí bélé'b. 

Fordítása: Kijött a fiatal Apáczai Cseri János Erdélyből, aki szereti és tanulja szívből 
a szent nyelvet és más keleti nyelveket. 

Haccá'ir csak Apáczaira vonatkozhatik, mert a helynév mellé a nőnemű haccé'irá 
kellene. Az utolsó szó nem lehet városnév rövidítése, mert nincs felette a rövidítés jele. 

A fogalmazás bizony még nagyon gyenge hebraistának mutatja Apáczait. Talmid 
annyit jelent, mint tanítvány. Ide löméd kívánkoznék. Ulésőnot qadmőníjjőt 'achérót lenne 
helyesen, mert ahogy ő írja, az ellenkezik a grammatika és szórend törvényeivel. A haccá'ir 
a név elé való. Az egész szövegezés idegenszerű. Annál dicséretesebb, hogy később milyen 
haladást tett e nyelvben (Eisler Mátyás, IMIT Évkönyve. 1900. 316—332.). 

Scheiber Sándor 


