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A BOLDOG ÖREG
Pázmándi Horváth Endre költeménye

Pázmándi Horváth Endre (1778-1839) téti plébánost, - aki mint költő, ko
rábban tisztes nevet szerzett magának - 1829-ben kinevezték szülőfaluja, Páz
mánd parókiájára. Ekkor már túl volt a csúcson, melynek legismertebb művei a
Zirc emlékezete (1814), Enyingi Török Bálint a feleségének (1824), de még dol
gozott a főművének szánt Arpád-eposzán. .

A szülőföldre való visszatérése egy hosszabb költeményre ihlette a csaknem
teljes visszavonultságban élő papköltöt. A vers az Aurórában jelent meg 1830-ban,
A boldog öreg címmel, és alighanem Horváth Endre utolsó jelentős műve, mely
a korábbi művek színvonalán áll. Aki nem ismeri életét, annak talán eszébe
sem jutna olvasván, hogy egy már-már elfeledett költő hanyatló korszakában
keletkezett verssel van dolga. Legfeljebb csak a hozzáértők találják néhol nyers
nek, kidolgozatlannak. döcögőnek.

Az Arpád végül is elkészült, és 1831-ben megjelent. Ez az esemény ismét az
érdeklődés kőzéppontjába helyezte a költő személyét, úgy hogy Beirnel József szük
ségesnek látta összegyűjteni és kiadni korábban írt verseinek és elbeszéléseinek
már-már hozzáférhetetlen darabjait (Kisebb költemények, Pest 1832); ebben A bol-
dog öreg is szerepel, \

Az Arpád azonban nem hozta meg azt a sikert, amire szerzője számított;
bebizonyosodott, hogyanagyeposz nem az ő műfaja: cselekménye vékonyka, a
korrajz nem hiteles. És ami a legfőbb: az ekkor már ismert Zalán futása sokkal
jobb mű.

Mind ez ideig úgy tudtuk, hogy A boldog öreg című versének a végleges vál
tozatát ismerjük. 1978-ban azonban, - éppen a költő születésének kétszázadik
évében - a Kisebb költemények. egyik példányában kézírásos bejegyzéseket. ja
vításokat fedeztem fel, melyekről az első pillanatban meg lehetett állapítani,
hogy csakis magától a költőtől származhattak. Úgy látszik, még a vers címével
sem volt megelégedve a szerző, mert azt is megváltoztatta Holtig tartós mezei
boldogság-ra, ezzel is jelezve elégedetlenséget az első szövegváltozattal szemben.

A két változat keletkezése között legkevesebb két évnek kellett eltelnie, még
is az az érzésünk, hogy A boldog öreg a költő korai alkotása; hozzá képest a
Holtig tartós mezei balflogság valóban érett, kidolgozott mű. Szinte elképzelhe
tetlen ilyen nagy változás két év alatt egy ember életfilozófiájában, költői

nyelvében, mesterségbeli tudásában, mint amit a két versből kiolvashatunk. Vers
sorokat hagy el, újakat ír, mondanivalót fogalmaz az olvasónak: " ... Csak
munka hoz életerőt!"

Az első változat tele van optimizmussal: egy ifjú, de legalább is az élete de
lén álló ember elképzelése a költemény az elkövetkezendő életről; a saját kis
birtokán gazdálkodó, családot alapító, a vallás törvényeit követő, aggastyánkort
megélő férfi megható önvallornását olvashatjuk ki belőle. Tele van klasszikus
nyugalommal, archaikus bájjal, de - világi kifejezésekkel és némi pajzánság
gal is.

A második alakban optimizmusa elbizonytalanodik: a korábbi indítás:
"Mel1y boldog, ki szülőföldén tölthette el életét, I És hol ríngatták, homloka rán
cosodék;" befejezett tényként fogja fel jövendő sorsát, míg az új: "Melly boldog,
ki szülőföldén eltöltheti életét, I És hol ringatták, ott öreg élte virít"; már-már el
érhetetlen vágyként hangzik. Nem azt jelenti ez, hogy a költő életében ídőköz-.

ben olyan változások történtek, melyek megingatták korábbi életkedvét, derűlá

tását?
Az Arpád kudarca kétségtelenül nagy csalódás volt. Tíz évig csiszolgatta, azt

hitte: a Magyar Parnasszuson fenntartott helye van. És végül még- az elsőséget

is lekéste. Ezenkívül állandóan kínozta fokozódó lábbaja. Nemcsak az alkotó szel
lem, a test is hanyatlani kezdett. Az elbizonytalanodás legalábbis érthető.

A kézírásos javítás időpontját nem tudjuk. Talán közelebb visz a megoldás
hoz a könyv első tulajdonosának bejegyzése: "Ex libris Emerici Maróth 8. 6 ... n,
aki talán egyházi személy volt. A következő tulajdonos a "Bibl. Pest. Schol. Piar.
R. 6. 2. 69." bejegyzést tette. A kÖJlYv nemrég egy kötésnél megcsonkult: a mar-
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gókat, - és velük együtt a javítások elejét - levágták. A hiányzó részek hely
reál1íthatók, kivéve a 21, 23, 25. sorok elejét, amelynek első betűje teljesen, a
második félig hiányzik. Véleményem szerint a helyes kiegészítés: ,,(Fö)ljut eszé
be ...". Végezetül lássuk magát. a költeményt. Az' eredeti változatot a szakem
berek ismerik, az érdeklődő pe"1iig a már említett kötetben megtalálhatja és az
új változattal összehasonlíthatja; ezért az eltérések leírását mellőzhetem. Szük
ségesnek tartom azonban megjegyezni, hogyaszöveget úgy közlöm, ahogyan
az fennmaradt,* ami - elsősorban a maitól eltérő központozás miatt - a lai
kus olvasó számára némi problémát okozhat; ezenkívül a kézírásos javítás he
lyesírása régiesebb a nyomtatott szövegénél, ami miatt az új versváltozat he
lyesírása nem egységes. Ezeket a problémákat azonban a hozzáértő olvasó
könnyen megoldhatja magának.

HOLTIG TARTOS MEZEI BOLDOGSÁG

Melly boldog, ki szülő földén eltöltheti éltét,
ÉJs hol ringatták, ott öreg élte virít;

S hol gyerek éveiben por-játék, lepke-vadászat
A szabad égre csalák: üstöke léve fehér:

Es hol fűzfa lovon nyargalt, hegy völgy neki mind egy
Volt, lejtős inait bottya segíti elő.

N em ragadá őtet szanaszét a csalfa szerencse,
S messze vidékeknek nem mereaette vizét,

.N em remegett a gállyatetőn, mint tengeri kalmár,
Sem, mint kit riadó trombita harcra tüzel.

Gond nélkül hallotta: vagyon nem messze körén túl
Város: csiklandás őt nem igézte oda.

Nem könyvbül számlála üdőt: csak barmai hányad
Fűre menése szerint szokta jegyezni korát.

Vagy bőven vitetett aratott gabonája csürébe;
Vagy vala bor szüretén mustos edénnye kevés.

Látköre mind egy volt: nem változik uttya az égő

Napnak előtte, sem a csillagos égi csoport.
Följut eszébe, midőn á most magas almafa veszsző

Szál vala, és nyárban vitt gyökerére vizet.
Följut eszébe, midőn Somosát ültette danolva,

Melly most méheinek nyittya virágos ölét.
Följut eszébe, midőn mezején a berki harasztnak

Erdő pompa virult, s gerlice benne nyögött.
Nem töri rajta fejét: Buda és Pest mennyire légyen

Tőle vagy a Balaton, vagy Tisza pontyos ere.
India, Sína, Mogol, Kairo, PhiIadelphia, London

Nékie nem kellett, nékie mindene volt. 
A fösvényt neveté; neveté a tzifra kevélyt-is

ÉJs kinek a boszszúszikra szemébe szökik.
Karcsu örökségét, m,ellyet neki Attya hagyott volt,

Szomszéd károkkal bírni nem áhitozott.
Jó bora megtermett; kenyerét eke földgye megadta;

ÉJteleit főzé vénagyu bükfa tüzén.
Nappala rendbe szedett: elejét teszi reggel imádság,

S té1'deirül fölkel nézni cselédi után.
Alma erőt nevelő; s mint hajnali gyöngyök az ifjú

Plántának neki úgy ujjolag életet ád.
Mindene: kis, de csinos hajlék, nem csalfa gyümölcsös

Domborodott közepén szőleje mellyet övedz.
Párkánnyán a sorjegenyét suhogatta csetélve

Most a lengő szél, most fanyar északi szél.

*K1vétel a ez, amely itt c, valamint néhány helytelen, az értelmezést zavaró írásJel.
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A kikelet mikoron kinyitá a fú-fa virulmányt,
Edesen andalogott jószagú íllatiban.

Majd a vad tövököt nemesité jobb faju szállal;
Majd kert vagy szőlőmunka mulatta kezét.

Es mikoron oltvánnyát görbeszté mennyei áldás:
Boldogsága fölért Persia kincseivel.

A jövevényt ámbár mindég megölelve fogadta:
Ekkor mintha kevés menne, panaszra fakadt.

A szüretet ha az ősz megereszté, zönge mulatság
Nála, s az aggott kép ünnepei kedvre simult.

Illykor az ősz jámbort fiatalkori emieqetések
Ébreeztoén, öreges lejtegetésre szökék.

"Hej! mikor én, mondá, voltam még kartsu legényke,
Hozzám a táncban nem vala senki fogó.

Nem csoszogék akkor lassú nótára: pörögtem
Mint a rokkakerék, s por kele lábom alul;

Rajtatok a sor most fiatalkák: nossza vigadjon
A ki ma éll; 's ne legyen senkinek arca borultt."

Néha, (mivel ritkán gyanuságtul mentt az öregség,)
Háborut a felhők képeiben keresett.

Elmondá unokájának: "Lássd, innen özönlik
Rátok az ellenség, s boldog az, a ki szalad.

Akkor száz faluban o száz lelket, jó, ha találni;
S a csöpögő barlang öble királyi lakás.

Akkor rózsa helyett tövisek sürü bokra tenyészik
Ott, hol előbb kertész járt violáji között."

Nap ha sütött, vala néki idő mértéke az árnyék;
Csillagos éjjeleken, csillagos égi jegyek.

Nem csalatott ha o esőt mondott a hajnali fénybül;
Nem, ha szelet, mikor a nap lemenése pirult.

S mint ki Jövendlőknek hitelét megnyerte, ha szóllott,
Ajkátul minden függve csodálta szavát.

A füvek és gyökerek hasznát ismerte, s csinála-is
Gyógy-szert sebre, gyomor-tisztogatásra italt.

Hogyha segítségért járt hozzá a szelid árva:
Nem kérette magát hoszszu panaszszal: adott.

Hogyha kesergőnek szemeit könyekbe borulni
Látá: sebző nyíl áltaZütötte szivét.

Kölcsönt senkitül ő nem vett; uzsorára sem osztá
A mit adott: ingyen szegte falattya

O

felét. 
ünnepi reggeleken, s déllest lefizetni adóját,

Istene házában szerzeti módra tevé.
A mézettakaró döngészt bámulta ezerszer,

'S annyiszor így szólt: "Tsak munka hoz élet-erőt!"

Vagy nőjét s kedves gyermekit gyüjtötte csoportba,
S nem hiú dolgokrul, mint atya, szólla velek.

Vagy nem sok, de igaz feleit, kik véle rokonság
Voltanak egybehiván, jámborul értekezék. -

Ellene senki gonoszt nem forrala: béke virágzott
Birtoka tája körül béke cselédi között.

Csört-patvart nem üzött, törvénnyét Istene nyomta
Elméjébe: ki j,ánt, légy te eránta

kegyes.
Nem [eszeaette, miért bővelkedik ez, vagy az Avval;

S vállán csillog arany, másika búba merill.
Nem [eszeaette, miért a jámbort üldözi álnok

Ellensége, miért a' bünüs éll, vagy örül. o

Búra okot nem adott megelégült hütvöse csönde,
Pállyáján soha, sem szép nevedéki soha.
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~s noha napjainak majd századik éve köszönté.
Nem vádolta korát, s a töredékenyerőt.

A szent Religio kebelétől vette nyugalmát
Lelke, s vidám arccal várta kiköltözetét.

Ingerlés nélkül hozzá közélíte öregség,
S megkíméllte bajos fájdalom agg tetemu.

Igy köte révparthoz szeretett unokái ölébül.
Boldog ez életben, boldog ez élet után. 

Járja be más a föld mind a négy sarkait: ennek
Uttya nagyobb, annak pályafutása dicsőbb.

(1832 után)

Bár a költemény önéletrajzi motívumokra épül, mondanivalója míndannyíunk
számára szól. J\ javítás lehetséges okának az látszik, hogy a költő maga is elé
gedetlen volt egyes részeivel. A legszembetűnőbb rnódosítások - a régies nyel
vezet felfrissítésén kívül - a tartalmat érintik: elhagyja és átírja azokat a so
rokat illetve szavakat; melyeket a vers egészéhez képest pajzánnak tarthattak az
első változat olvasói (például: ". ..férfi leányzót rántson elő;"). Ezzel a költemény
egységesebb, a hivő olvasó számára tisztább lett.

Pázmándi Horváth Endre költői munkássága nem tartozik az ismert és el
ismert életművek közé. Bár nem sikerült az első vonalba emelkednie, úgy érzem,
még korántsem értékeljük igazi jelentóségéhez mérten. A most felfedezett költe
mény, amely nemcsak a vallásos, de nemzeti költészetünknek is értékes darab
ja, megérdemli, hogy közkinccsé váljon.

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Szó

Sző

te jelzőtlen igazságodban
. Igaz

lesipUskás ravaszcsattanásban
ébren lerogy6

tátong6 seba vértelen
te védtelen

nyiló sz6tlanságodban
feltámad6

Sz6
te jelzlJtlen valóságodban

Igaz
bilincs láncszemeíből láncvirág

robbanó tavasz
léttelen ajkú létező

te befedő

záró serkenésedben
éltetó

Sző

te jelzőtlen némaságadban
Igaz

fénysebességgel anyagtól szökő

fekete csillag
időtlen forgó végtelen

te tértelen
üresség töltó hangtalan

határtalan

Sző

te végtelen magányodban
Igaz

se himnusz se átok se költemény
jelzősen képtelen

kibékíteni veled oly hamar
te t'IÍz-vihar

gy'IÍlöllek sz6 te társtalan
sírban sírtalan

szerelmes szfavam
- göcsej igaza

jelzMIen haza -

követsz klJvetlek
benned belőled lélegzem

. mérget

szerelmet- életet
veled létezem
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