
N
E
V
E
L
É
S
T
Ö

R
T
É
N

E
T

82

Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai

KERPEL PÉTER JÓZSEFNÉ

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményének számos 
felbecsülhetetlen jelentőségű egyház- és iskolatörténeti dokumentuma között nem 
kis meglepetéssel bukkantunk rá egy, a pápai diákok által összeállított folyóirat-
ra az 1836-37-es tanévből. A Rózsa „szépművészeti folyó-irat a’ Pápai Ref. Tanuló 
Ifjúság próbadolgozataiból” nyújt válogatást. Műfaji sokszínűség jellemzi: epikát, 
lírát, sőt drámát is olvashatunk az egységes kötetté összefűzött, kéziratos kolligá-
tum oldalain, de megtalálhatók benne a hírlapirodalom sajátosságai is aktuális hir-
detmények, adomák, találós kérdések, rejtvények formájában. 

Mielőtt részletesen ismertetnénk e gondosan megszerkesztett diáklap anyagát, 
vessünk egy pillantást a környezetre, amelyben készült. A pápai önképzőkört Pe-
tőfi Sándor és Jókai Mór egyidejű jelenléte országszerte ismertté tette, tudományos 
kutatások tucatjai irányultak a Képzőtársaság működésének feltárására, a két gé-
niusz tehetségének alakításában betöltött jelentőségére. A szervezett társaság 1841 
áprilisában jött létre, és május 9-én a tanárelnökké felkért Tarczy Lajos jelenlétében 
rendezte meg első gyűlését.1 Az önképzőkör előzményeiről is olvashatunk a Kép-
zőtársulat Jegyzőkönyvében: „A történet intőszava ’s jelenkorunk tanitása meg
ihleték főiskolánk növendékeit, s ők megérték ébredő honunk, meg a’ jelenkor ki
vánatát. Már évekkel ezelött egyesültek literaturánk virágainak megszerzésére, ’s 
azok olvasása általi önképzésükre. Hogy ezt csak első lépésnek tartották, ’s hogy 
nem vélték elégnek a közmunkásságot munkátlanul szemlélni, mutatják kéziratban 
levő dolgozataik – egy képzőtársaság utáni bár homályos, de folytonosan élő vá
gyuk létesítésének félreismerhetetlen tanui.”2  Hetenként kétszer, vasárnap és szer-
dán rendezték gyűléseiket, amelyeken három tag felolvasta munkáját, s ugyanannyi 
szavalt is minden alkalommal. Kiemelhetjük még azokat az örömünnepeket, ame-
lyekről 1841 és 1842 tavaszán tudósított a diáktársaságokat szemmel kísérő sajtó, s 
hosszú készülődés után 1843-ban az Athenaeumnak részletes beszámolót küldtek 
ők maguk is addigi munkájukról. Itt olvashatjuk: „Bírunk mindazáltal egypár kötet 
kéziratot azon korból, mint az önmunkásság gyümölcseit. Ezen gyűjtemény ívei he
tenként jelentek meg és kerengtek a főiskolában, de a képződésnek ezen neme egy
oldalú volt ’s megszűnt.”3 A diákság eme beszámolója alapján feltehető, hogy tör-
tént kísérlet a képességeiket fejlesztő, irodalmi érdeklődésüket kielégítő egyesület 
létrehozására, de mindeddig a Képzőtársaság előzményeként csak az 1840-től mű-
ködő, Bocsor István által szervezett olvasó társaságról tudtunk.4 A Rózsa egyetlen 

1 Trócsányi Zsolt (szerk., 1981): A pápai kollégium története. Tankönyvkiadó, Budapest.
2 Képzőtársulat Jegyzőkönyve 1841-61/2. 1. o.
3 Bodolay Géza (1963): Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest.
4 Szinnyei József (1891): Magyar írók élete és munkái I. k. 
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kutatónál fordul csak elő, Bodolay Gézának az irodalmi diáktársaságokat és a pápai 
kollégium történetét feldolgozó tanulmányaiban, de csak, mint „kéziratos verses-
kötet” szerepel, s feltételezi, hogy Bocsor tanítványaitól származik.5 Bocsor István 
joghallgatóként köztanítója is volt az iskolának, 1835-től rendes tanárrá nevezték ki, 
de két évre tanulmányútra külföldre utazott.6 Így tehát azt, hogy az 1836 novem-
berében megindított szépirodalmi próbálkozások szervezője és irányítója ő lenne, 
nem állíthatjuk, annál is inkább nem, mivel a szerkesztő, az ellenőr (javőr) és a se-
gédtársak neve minden lapszámban megtalálható, és ezek között egyetlen akkori 
tanár neve sem szerepel.

A Rózsa című szépirodalmi folyóirat feltárása pótolja a helytörténet számára azt a 
hiányt, amely a pápai diákság írásbeliségében az 1803-as Próbadarabok és az 1840-
es évek önképzőköri alkotásai között mindezidáig fennállt. A természettudományi, 
filozófiai, történelmi és bibliai tárgyú értekezéseket magyar nyelven felvonultató 
Próbadarabokkal rokonítja a Rózsát a benne publikálók álneves szerepeltetése, de 
egyúttal különbözik is, mert az 1803-as keletkezésű kézirat nyolc  diákja valódi ne-
vét nem ismerjük. Az 1836-ban induló folyóirat álneves szerzőinek valódi nevét pe-
dig pontosan feltüntetik a 17., és az utolsó, a 30. szám után. Földi, Vigfi, Szente, Bú-
vár, Éles, Kertész, Kemény és Lanti közül csak ez utóbbi neve kapcsolódik össze a 
költészettel. (Cs. Vitézhez, A’ Poézisről, Edgy Vén Ember.) Céljuk „Nem a’ hírnév 
nemtelen vadászása, hanem önnön tehetségeink pallérozása.”7 1837-ben a Rózsá-
ban ugyanez a gondolat így hangzik el: „A gondolatok kicserélésében és közlésé
ben lelkes öröm várja a csüggedhetetlen fáradozót”.8 Ez összecseng Tarczynak a 
Tavasz zsebkönyv Előszavából jól ismert elveivel: „Az ifjak közti véleményközlés, 
eszmezsurlódás – azon kívül, hogy folytonos gyakorlás által a gondolatok elmondá
sában bizonyos bátorságot s ügyességet teremt – az egyes tárgyakróli nézetet hatal
masan tisztítja, sőt némely tán örökre rejtve maradt magvakat is csírádzásra bír.”9

A reformátusok pápai főiskolájának részletes, szakszerű, tudományos igényű fel-
dolgozását Kiss Ernő, a gimnázium igazgatója végezte el.10 A több mint három-
száz év történetét áttekintő hatalmas munka néhány olyan vonatkozását szeretném 
kiemelni, amelyek a Rózsa szempontjából fontosak lesznek. A református kollégi-
um diákjainak életét szigorú törvények irányították. Ezek legrégebbike, az 1585. 
évi Leges illustris Scholae Papensis, még szigorúan tiltja az anyanyelv használatát: 
„Mindenki csak latin nyelven beszéljen, mert csak így szokás a római ékes beszéd

 5 Trócsányi, i. m. 230. o. 
 6 Kiss Ernő: Bocsor István emlékezete. In: A Dunántúli Ev. Ref. Egyházker. Pápai Főisk. Értesítője 

1907/08. 15. o. 
 7 Próbadarabok 1803. Pápa. Dunántúli Református Egyházkerület Történeti Gyűjteményei (a továbbiak-

ban: DRETGY), O. 500. 5. o. 
 8 Rózsa 1836-37. Pápa. DRETGY O. 533. 119 o. 
 9 Tarczy Lajos (1845): Előszó. In: Tavasz zsebkönyv. Pápa.
10 Kiss Ernő (1896): A Dunántúli Ev. Ref. Egyházkerület Pápai Főiskolájának Története 1531-1895-ig. 

Pápa.
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ben gyakorlottságot nyerni.” Az iskola azon diákjaira, akik bizonyos hivatalokat 
vállaltak, külön törvények vonatkoztak, ezek előírták a senior, az ellenőr (a cont-
rascriba), a publicus preceptor kötelességeit és jogait. Azért ezeket emeljük ki a töb-
bi más feladat közül, mert bár a törvényt többször átdolgozták (1798-ban és 1836-
ban is), ugyanezek a feladatkörök határozták meg azoknak az ifjaknak az életét is, 
akik szabadidős hetilapjukat útjára indították 1836-ban. „A senior a rector jelenlé
tében szavazat útján választatik, az ifjuságtól rájuk bízott tisztet birság büntetése 
alatt elfogadni tartoznak.”11 Kötelessége az összegyűlt bírságpénzt és egyéb java-
dalmat elosztani, azaz a segélyosztás, és a törvénysértőktől a köteles bírságot le-
vonni. Az otthonukba vagy máshova utazókat, távollevőket számon tartják és az 
iskola rectorának jelentik. A senior tehát a diákság legprominensebb képviselője, 
szinte igazgatóhelyettesi jogkörrel rendelkezik.12 A Rózsa 1-17. számaiban minde-
nütt a következő jegyzet található a lapszám legalján: „T. Vály Ferencz Senior. T. 
Kun Pál Ellenör ’s a’ közönséges Tanító Urak felügyelésök alatt szerkeszti Csilus, 
– segédtársak: Jeremiás, László, Bátki, Fördős, Fekete, Szücs Urak.” A contrascri-
ba tiszte a sáfárokat éber figyelemmel kísérni. A sáfárság az a feladatkör, amely-
nek megismerése alkalmat nyújt a kollégiumi diákéletbe való bepillantásra. A sáfár 
feladatköre oly széles volt, hogy aki ezt ellátta, a tanulást szükségszerűen elhanya-
golta, ennélfogva hetenként váltották egymást a sáfári tisztet betöltő ifjak. Teen-
dőit tizennyolc szakaszra osztva tárgyalta a Leges speciales officialaium Coetus. 

A publicus preceptor feladatkörét olyan felsőbb éves tógátus diák tölthette be, 
akit erre méltónak találtak. Viselkedését a fegyelmezéssel kapcsolatban, az isko-
lából való eltávozásról, a közterhek alóli mentességükről, a helyettesítésükről és 
a tanórák pontos megtartásáról a már említett törvénykönyv írta elő. A publicus 
praeceptor tehát olyan „közönséges tanító”, aki maga még diák, de a rector enge-
délyével az alsóbb osztályokban taníthat. Az előbb említett sáfár felettesük volt. A 
lapkészítésben felügyelőként közreműködő közönséges tanító urak tehát ilyen, fel-
sőbb évfolyamon tanuló ifjak. Publicus praeceptor volt 1833-34-ben Vály Ferenc, 
aki syntactikát tanított. 1836-37-ben seniorként a könyvtárnoki feladatokat is ő lát-
ta el. Bizonyára így került kapcsolatba a főiskolán keringő hetilappal, amelyben ő 
nem közölt alkotásokat. Vály Ferenc neve azért is ismert Pápán, mert 1849-től az 
akkor felállított neveléstan tanszék tanára lett, felesége Jókai Eszter, a nagy író, Jó-
kai Mór testvérnénje volt.13 Kun Pál, aki a Rózsa ellenőre, 1834-35-ben poeticát ta-
nított. A joghallgatók közül fontos Boross Mihály neve, akit az irodalmi köztudat 
majd mint lapszerkesztőt tart számon. A diáklapban neve Borosként szerepel, de 
az életrajz ismeretében14 minden kétséget kizáróan ugyanazon emberről van szó. 
Boross Mihály 1835-től a pápai kollégiumban jogot tanult (azon a tanszéken, amely 

11 Uo. 31-32. o. 
12 Uo. 32. o.
13 Váli Ferenc. In: Szinnyei, 1914. 795-796. o. 
14 Boross Mihály. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon, 1994. 270. o.  
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1832-től állt fenn, a vezetője Stettner-Zádor György), és 1842-ben már végzett di-
ákként a Képzőtársaság tiszteletbeli tagja. 

Ha annak az okait nyomozzuk, hogy mi késztethette zsengéik publikálására az 
amúgy igencsak elfoglalt ifjakat, kötelességünk arra a kiváló tehetségeket felvonul-
tató fiatal tanárgárdára ráirányítani a figyelmet, amely az 1830-as évek elején került 
az ősi alma mater falai közé. Tarczy Lajos, Bocsor István, Stettner-Zádor György 
voltak azok, akik az egész tanítási rendszert latinról magyar nyelvre tették át.15 
Stettner magyarul kezdett előadni 1832-ben a jogi tanszéken, a hegeliánus Tarczy 
a filozófiai tanszékre kerülésekor, 1833-ban már magyarul mondja a székfoglalóját, 
az önképzőkör lelkes híve, az ifjúság barátja, Petőfi által a legszeretettebb tanár. Bo-
csor magyarul tanította a poeticát, és amikor a történelem tanszéket is elfoglalhat-
ja (1837), anyanyelvünkön beszél a francia forradalomról és a szabadságról. Egyet 
kell értenünk a kort kutató történészekkel, amikor azt mondják, hogy „valóságos őr-
ségváltás volt ez”16, ami a 30-as évek elején megindult Dunántúl Athénjánban. Az 
anyanyelv alkalmazása a tanításban azért is rendkívül fontos, mert a törvény csak 
1844-től teszi ezt lehetővé a középiskolák számára. 

Az ifjú Tarczyról, kisugárzásáról sokan vallottak már életében is. 1837. február 
6-án a Kisfaludy Társaság alakuló ülésén e jutalomkérdést jelölték ki pályázatok al-
kalmául: Mi befolyása vagyon a drámai literatúránknak a nemzet erkölcsi életére s 
miért nálunk magyaroknál oly kevés eddig az eredeti drámai munka?17 Tarczy tol-
lat ragadott, s kifejtette gazdag filozófiai, neveléstani érvekkel alátámasztott véle-
ményét. 1838-ban tíz arannyal jutalmazták.. A kérdés első felére így válaszol Tar-
czy: „Novellák, regények, szinművek sokkal szerencsésebben fejtendik a lelkeket, 
mint akármi reáltudomány, mert ez többnyire csak az ismeretek tárát nagyobbítja, 
de formát nem ad, az erkölcsi érzelmet nem tisztítja, az igazság általános elveiről 
nem ihleti a lelkeket.”18 Literatúránk drámaszegénységének okai a történelmi, tár-
sadalmi, gazdasági összetevőkön kívül az, hogy a magas rangú családok házaiban 
idegen nyelvek lettek otthonosak, amely idegen nyelv sosem alkalmas a költészet-
re.19 Ezért nem jöhetett létre a magyar színház, s ennek hiánya miatt az írókban a 
drámaalkotási vágy nem bontakozhatott ki, s maguk a színészek pedig nálunk le-
nézett lények voltak. Tanulmányát Vörösmarty Szózatából vett idézettel zárja, az 
utolsó öt versszakot idézi.20

A Philosophiai vázlatok című értekezését az 1837-ben alapított Athenaeum 31. 
(október 15.) és 33. (október 22.) száma közli, s az 1838 januári első (január 4.) és 

15 Antal Gábor: Tarczy Lajos emlékezete. A Dunántúli Ev. Ref. Egyházker. Pápai Főisk. Értesítője 1907/08. 
23. o. 

16 Sebestyén Dávid: Tarczy Lajos életrajza. A Dunántúli Ev. Ref. Egyházker. Pápai Főisk. Értesítője 
1907/08. 32. o. 

17 Szinnyei József (1909): Magyar írók élete és munkái XIII. k. 1304. o. 
18 Sebestyén Dávid, i. m. 45. o. 
19 Uo. 46. o. 
20 Uo. 46. o. 
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második (január 7.) számban folytatja.21 Legfontosabb az oktatásról és nevelés-
ről vallott nézeteinek felidézése, mert hangsúlyozza, hogy a nevelő részéről fedd-
hetetlen élet, tiszta, nemes gondolkodás kívántatik meg, a növendéktől pedig szi-
gorú engedelmesség. „Nagylelkűnek, erénytelinek, szilárdnak nem születik senki, 
ezekre csak fáradságos munka által tehetünk szert ..., s az ismeret, a tudomány ar
ra valók, hogy az életre, az erkölcsiségre hassanak.”22 Az iskolai képzés feladata 
pedig az életre nevelés. 

Azért időztünk ilyen hosszasan Tarczynál, mert ő „egy nagy és nemes tradí
ciónak a képviselője volt, annak a tradíciónak, amely a protestáns főiskolákat az 
újkori szabad filozófia tűzhelyévé tették. A protestáns szellem kedvezett ennek az 
új filozófiának, megengedte az autonóm állásfoglalást, a kritikai szellemnek kifej
lődését, s így alighogy modern filozófia keletkezett, annak nyomai mutatkoztak a 
protestáns iskolában. Volt két elve Hegelnek, amely őt a magyar szellem előtt ked
vessé és a magyar kultúra számára termékennyé tette. És ez a két jellemző vonás 
volt a szellem szabadságának gondolata és a fejlődés gondolata.”23A hegeli taní-
tásokat dunántúli talajba elsőként ő ültette át, s tudjuk,  nézetei miatt kezdetben 
sok támadás érte. A képzés módszertanáról vallott elvei csengenek ki az 1845-ben 
Pápán nyomtatásban megjelent Tavasz zsebkönyv Előszavából is, amelyet ő fogal-
mazott. „Mint ifjuság barátja engedtem a meghívásnak, ugy levén meggyőződve, 
hogy csak a magányszorgalom minél hívebb ápolása s élesztése által lehet az ér
telmi sulyt folyvást magasabb fokra emelni – mire nekünk magyaroknak oly kivált
képeni szükségünk van.”24

Ha kitekintünk a pápai ősi alma materból, s azt vizsgáljuk, hogy az ország je-
les felekezeti középfokú iskoláiban hogyan folyt a diákság önművelődése, ki kell 
emelnünk a diáktársaságok létrejöttét. Az 1820-as évektől kezdve Selmecen, Eper-
jesen, Késmárkon, a ’30-as években Sárospatakon is működött már társaság, Deb-
recenben ekkortájt még csak olvasótársaság alakulhatott.25 A magyar nyelv ápo-
lása a latin nyelv egyeduralma miatt az iskolák falain belül ezekre az alkalmakra 
korlátozódott. Az ifjúság politikai véleményének formálásától való félelmében a 
Helytartótanács és az erdélyi Gubernium a diáktársaságok betiltását határozta el: 
1835-ben a kolozsvárit, 1836-ban az enyedit és a marosvásárhelyit oszlatta fel. Ma-
gyarországon betiltásra 1836-ban került sor, ugyanakkor, amikor bebörtönözték a 
pozsonyi ifjúság vezetőit, pert indítottak Kossuth és Wesselényi ellen.26 Az újra-
induló társaságok alapszabályukba külön pontként felvették, hogy politikai kérdé-

21 Uo. 49. o. 
22 Uo. 55. o.
23 Alexander Bernát: Üdvözlő beszéd. A Dunántúli Ev. Ref. Egyházker. Pápai Főisk. Értesítője 1907/08. 

74. o.   
24 Tarczy Lajos (1845): Előszó. In: Tavasz zsebkönyv. Pápa.
25 Bodolay, i. m. 41. o.
26 Uo. 45. o. 
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sekkel nem foglalkoznak. Pápán ilyen szervezett, működésének elveit alapszabály-
zatban rögzítő társaságot majd 1841-től kezdve találunk.

Debrecenben Péczely József ifjú professzor volt a kollégium szellemi mozgatója. 
A történelem, a latin, és a görög nyelv tudósa kissé költő is volt. 1828-ban antológi-
át nyomtatott műveiből, a Pallas Debrecinát. Ezt követte 1832-36 között egy éven-
ként megjelenő zsebkönyv, a Lant. „Nem a debreceni kör szellemében dolgoztak 
már, hanem az Auróráéban, finomkodó, nyelvújítási szókinccsel.”27 A Lant munka-
társai között fölbukkan Kuthy Lajos és Obernyik Károly, a későbbi drámaíró. Tol-
dy Ferenc után azt is tudhatjuk Péczelyről, hogy „házához hivogatta kitetszőbb ta
nítványait, olvasni, írni valót adott; munkáikat megigazgatta, majd nagyobb ösztön 
kedvéért, világ elibe adta.”28 Csakúgy, mint Pápán Tarczy, aki a német lírikusok-
ból válogatott verseskötetet szerkesztett Gyöngyök a német költészetből címmel. 
Az irodalmi diáktársaságok történetének áttekintése igazolja, Eperjesen a Jáczint 
zsebkönyv 1836-ban,29 Nagyenyeden a Virágos Kosár című nyomtatott kiadvány,30 
hogy a diákság alkotótevékenysége ekkor országszerte élénk volt.

A folyóirat, amely ilyen rejtőzködő életet élt, és melynek jelentőségét az önkép-
zőkör tevékenysége elhomályosította, mégis fontos adalék a Pápai Református Kol-
légium történetéhez, valamint a kor közköltészetére nézve.

A népköltészetnél átfogóbb irodalmi, azzal rokon jelenséget a folkloristák és 
más kutatók közköltészetnek nevezik, s szembeállítják a műköltészettel. A kétfaj-
ta irodalom különbözősége abban is jól mérhető, hogy a közköltészet az adott kor-
ban mindenki által ismert, széles skálájú, beletartoznak a magyar nóták, frázisok, 
viccek, közhelyek. A közízlést kielégíteni törekvő alkotások nem lesznek halhatat-
lanok, sokszor a műköltészetből vagy a népköltészetből vett motívumokat, problé-
ma megoldási módokat tipizálják és alkalmazzák újra és újra. A diákköltészet ezen 
belül egy olyan speciális helyzetben lévő ág, amely az adott iskolai közeg elvárási 
horizontjához illeszkedik, magán viseli a diákság ízlésének jegyeit, témaválasztá-
sában megszólaltatja az  aktuális problémáit.

A kézirat felbukkanása annak köszönhető, hogy a Dunántúli Ref. Egyházke-
rület Nagykönyvtárának Kéziratkatalógusa (1850 előtti kéziratok), amelyet Szabó 
György szerkesztett, rögzítette a létezését. Az O. 533-as jelzet alatt ezt olvashat-
juk: „Rózsa szépművészeti folyó-irat a’ Pápai Ref. Tanuló Ifjuság próbadolgoza
taiból.” Műfaji megjelölés: „Versek, elbeszélések, értekezések, bírálatok.” Dátum: 
Pápa, 1836-37. A keletkezésére vonatkozó adalék: „Eredeti és másolt kézirat, több 
kéz írása.” Magából a kötetből is, és a katalógusból is tudjuk, hogy Császár István 
lelkész tulajdonából került a könyvtár állományába 1923-ban. (Possessor: Császár 
István, Pápa, 19. sz. vége.) Valószínűleg ekkor végezték el az oldalak számozását 

27 Toldy Ferenc (1908): Gyászbeszéd Péczely József felett. Akadémiai Értesítő, Budapest. 502. o.
28 Juhász Géza (1943): Csokonai utódai. Protestáns Szemle, 139. o.
29 Bodolay, i. m. 659. o.
30 Uo. 661. o.



N
E
V
E
L
É
S
T
Ö

R
T
É
N

E
T

88
KERPEL PÉTER JÓZSEFNÉ

Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai

is, mindig csak a jobb oldalt jelölve, így 442 oldal terjedelemről beszélhetünk. Az 
egyes lapszámok kötetbe rendezése viszont korábbi, ezt mutatja a rongált, préselt 
papír kötéstábla, valamint az utolsó oldalon álló bejegyzések, amelyek között az 
akadémikus Ballagi Mór neve is feltűnik, és egyéb, a Rózsából vett szerzői álnevek 
és műcímek (pl. Rényfi, Szirtfoki Remete stb.). A lapokat minden bizonnyal az ösz-
szes szám elkészülte után fűzték egybe. Nemcsak az bizonyítja ezt, hogy a bal ol-
dalon lévő írás a sorok végén nehezebben olvasható, és helyenként inkább csak kö-
vetkeztetünk az utolsó betűkre, hanem a Rózsa 12. számának végén, a 140. lapon 
közölt hirdetmények: „Majd minden számjai Rózsánknak összve törve ’s piszkolva 
jöttek vissza: ezennel kéri a Szerkesztőség a’ Nagy érdemű olvasó Urakat méltóz
tassanak nagyobb figyelemmel iránta lenni.”

A lap fontos ismertetőjegye volt, hogy megjelent „minden héten egyszer Hétfőn”. 
Kézről kézre jártak a példányok, és mindig hétvégén kerültek vissza a szerkesztő-
höz. Azt, hogy ezt valóban be is tartották, a következő felhívás igazolja: „Rózsánk 
a’ határ napon pontosan megindul mégis az a’ panasz a’ N. Ifjuságnak, hogy hét-
utolján, szombaton vagy vasárnap látja csak, néha akkor sem, ’s nem olvashatja 
egész figyelemmel az idő szük volta miatt; ezennel kéri a szerkesztőség a’ N. Ér
demű Urakat ha el olvasták tüstént tovább küldeni méltóztassák.” (Rózsa, 140. o.) 
Csak karácsonykor, húsvétkor, és az év végi kötelező vizsgák táján telt el hosszabb 
idő az egymást követő lapszámok megjelenése között, ezért a Rózsát folyamato-
san szerkesztettnek tekinthetjük. 1836. november 13. a lap első számának megjele-
nése, ettől kezdve 1837. április 24-ig, a 17. számig, Csilus János volt a szerkesztő. 
A 19. számtól, azaz 1837. május 22-től az augusztusi utolsó számig pedig Tóth An-
tal látta el ezt a feladatot. Kivétel a 18. szám, amely nem nevezi meg a szerkesztőt, 
nyilván ekkor történt a váltás. Nemcsak az ő nevüket ismerjük meg, hanem a seni-
ort, Vály Ferencet is, aki felügyelte az ellenőrrel, Kun Pállal „’s a közönséges tanító 
Urakkal”, a publicus praeceptorokkal a lap összeállítását. A szerkesztő segédtársai 
között főként a publikáló diákok szerepeltek, így eredeti kézírásukkal nyújtották 
át zsengéiket. Néha olyan neveket is találunk a segédek között, akiktől nem olvas-
hatunk alkotást, valószínűleg szép írásuk miatt alkalmazták őket. Ma is csodálatra 
méltó az a műgond, amellyel nyomtatott sajtó hiányában bejegyezték gondolataikat 
a jól olvashatóság szempontját szem előtt tartva. Soráthúzást csak egyetlen esetben 
látunk, a 28. számban, Rényes Szeget szeggel című tréfás történetéből Vály Ferenc, 
mint felügyelő, törölt két sort. (Rózsa, 399. o.) 

A címválasztás a kor irodalmi ízlését tükrözi. Az almanachlíra virágkultuszát 
ismerhetjük fel abban a szimbolikában, amely az irodalmi alkotásokat nyíló virág-
hoz hasonlítja. Bajza József, aki ez idő tájt az Auróra szerkesztője volt, így vallott 
erről a Kritikai Lapokban 1833-ban: „Igenis tanít a poézis, tanít a regény, s tanít
son is minden nagyra, nemesre szépre, de csak úgy, mint az a nyíló és hervadó vi
rág, mely némán beszél és szótlan ábrázolja képét a leányka szépségének.” Amikor 
tehát a címlap belső oldalára egy-egy virágzó és bimbós piros színű rózsát pingál-
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tak a hajdani diákok zöld levelekkel és a szárakon gondosan rajzolt tüskékkel, az 
alkotásaikat kívánták jelképezni. Mellette egy aláírás is látható, de megfejteni saj-
nos nem tudtuk. A bírálatokban többször is történik utalás a Rózsára, pl. „Egy évi 
nyilta után hullatja leveleit Ró’sánk, köszöni az ápoló kezeket, nem akar szótlan 
megválni, hálát rebeg azoknak, kik keblekre méltatták, hálát kik plántálták, hálát 
kik öntözték.” (Rózsa,  432. o.)

A 17. számig tizennégyen, a következő tizenhárom számban pedig heten lát-
ták el publikációikkal a folyóiratot. Az alkotók munkáikat maguk választotta ál-
név alatt küldték a szerkesztőségbe, ennek oka a verseny tisztaságának megőrzése 
volt. A már említett szám végén a szerzők valódi nevének ismertetése előtt felhí-
vást olvashatunk, amely azt kéri az ifjaktól, hogy kilétüket szigorúan tartsák titok-
ban „zárt levélen mellékeljék irományaikhoz”. (Rózsa,  220. o.) Az utolsó lapszám 
végén azoknak az álneveknek a megfelelői olvashatók, akik 1837. május 22-től sze-
repeltek a Rózsában. Hat olyan személyről beszélhetünk, akik mindvégig publikál-
tak, bár különböző álneveken: Boross Mihály, Dömjén Ferenc, Fekete János, Halka 
Sámuel, Szücs Dániel és Tóth Antal. A szerkesztésben történt változás, és az alko-
tók számának jelentős csökkenése arra is utalhat, hogy ezek a felsorolt ifjak kivál-
tak az eredeti csapatból, s átvették az irányítást. Tóth Antal szerkesztőbizottságá-
hoz alkotóként sem csatlakozott nyolc, korábban lelkes diák.

A Rózsa összes számát tekintve megállapíthatjuk, hogy együttvéve 15 személy 
publikált a lapban 36 féle álnév alatt. Sajnos, néhány elnevezés megfejtésével adó-
sok maradtak, pl. Ábrándffy, Soroksári, Buksai, ezeket a személyeket ma már nem 
lehet egyértelműen megállapítani. A folyóirat összeállításának folyamatára világí-
tanak rá a 32. és a 60. oldalon található hirdetmények, amelyek felszólítják a pub-
likálókat, hogy „tisztán, minden helyes írási hiba nélkül méltóztassanak beküldeni 
irományaikat a szerkesztőséghez, mert ezentúl változtatás nélkül fognak azok lemá
soltatni ’s kibocsátatni”. (Rózsa, 32. o.) Az 5. szám végén pedig „Jelentetik, hogy 
mai számunktól kezdve már azon módon másoltatnak le a munkák, mint beküldet
nek, mely mód ezentúl is meg fog tartatni.” (Rózsa, 60. o.)

Az 1837-es év második lapszámában a következő hirdetmény fogadta az olva-
sókat: „a’ helyes írásra kevés figyelem fordítatik... a helyes írási hibák ellen már 
a jövő alkalommal birálati lapok fognak Rózsánkhoz csatoltatni – figyelmeztetvén 
egyszer – mivel a Biráló Urakat a helyes írási hibák szoros megrovására. E’ mel
lett szivesen vétetnek is elfogadtatnak a’ szóragasztás szabályai ellen ejtett hibák
ra küldendő birálatok is, valamint némely helytelen ’s tárgyhoz nem illő szavaknak 
kimustrálása is”. (Rózsa,  76. o.) A cél tehát egyértelmű volt. Ami azonban követ-
kezett, túlmutat a szándékon, mert nemcsak a helyesírás pontatlanságait, hanem a 
témaválasztást, a stílust, és általában az anyanyelv kevésbé igényes használatát is 
kifogásolták.  Összesen nyolc bírálatot olvashatunk, ebből csak a legelső szorítko-
zik a helyesírásra. Szerzője Zádori, azaz Fördős Lajos. A 10. számban  reflektál az 
előző bírálatra, egyúttal felszólítja Gergyeni urat, hogy saját neve alatt ne közöljön 
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máshonnan, pl. régi kalendáriumokból kilopott ’gyűjteményeket’, s ezáltal „ne fer-
tőztesse a szent célt”. (Rózsa, 112. o.) 1837 februárjában olvashatták Fekete János 
[Zöld Úr] értékelését Tóth Antalnak a Kén-esső ’s a szerencsétlen házasság című el-
beszéléséről és a Rózsa 10., 11., 12. számairól. A válasz gyorsan elkészült és  a kö-
vetkező héten már közölték is Rényfi [Szücs Dániel] tollából.

Hosszú szünet következik, csak a 26. szám után, azaz 1837 júliusában találunk 
a szerkesztőtől, Tóth Antaltól egy értékelést a Csontváz című elbeszélésről, amely 
hangsúlyozza, hogy nem fordítás. Három éles hangú bírálat zárja a sort a  29. és a 30. 
számban. Az első a Rózsa 27. számában található De’ső és Vilma, valamint a Hul-
lám-sír című elbeszéléseket marasztalja el, erre kap választ az utolsó számban Úri 
úrtól, azaz Mizskes Imrétől, és a bírálatok sorát Sirormy, azaz Boross Mihály zárja.

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy ez az önkéntesen 
szervezett és csak diákok által felügyelt lap azért halt el és maradt csupán előzmény, 
mert a szakmai bírálat személyeskedéssé fajult. „A múlt Rózsa nem volt tövises, ha
nem ez igen is tövises, melly tövisek a ró’sa bimbóit az olly ártalmas Férgektől, mint 
Bíráló Úr védik.” (Rózsa, 440. o.) [Sirormy] 

Úgy véljük, ha vizsgálódásainkat azokra irányítjuk, akik e diáklapnak mindvé-
gig hűséges munkatárai, alkotói maradtak, lehetőség nyílik számunkra a kor irodal-
mának költészetébe, diákköltészetébe bepillantani. A szerkesztők, Csilus és Tóth 
kivételével, az előbb már felsorolt ifjak munkáit vetjük vizsgálat alá. Érdekes mó-
don mindhárom műnemnek vannak domináns képviselői. Boross Mihály elsősor-
ban epikával foglalatoskodik, Dömjén Ferencet a színpadok világa, a drámai műfa-
jok érdeklik, Fekete János, Szücs Dániel és Halka Sámuel a lírai műfajokkal jegyzik 
el magukat.

„... még a vér is meghült ereimben ...”
(Kísértethistóriák Boros Mihálytól)

A „szépművészeti folyó-irat” egyik legszorgalmasabb alkotója Boross Mihály, 
nevét a továbbiakban a Rózsában bejegyzett szerint fogjuk írni (Boros). 1835-ben 
kezdte tanulmányait a Pápai Református Főiskola Jogi Karán, és ő az egyetlen a di-
ákszerzők közül, aki egész életében szoros kapcsolatban maradt a hírlapirodalom-
mal. Életéről és pályájáról pontos képet kapunk a Szinnyei József: Magyar írók élete 
és munkái című lexikonból, valamint az Új Magyar Irodalmi Lexikonból. Ezekből 
tudhatjuk, hogy a szabadságharc ideje alatt főjegyzőként működött, Világos után 
két év várfogságot kellett elszenvednie Josephstadtban (1855-1857).31 Alkotói pá-
lyafutása rendkívül gazdag, történelmi, politikai és jogi tárgyú tudományos igényű 
munkái mellett számos szépirodalmi próbálkozása is volt, két színművet is írt, A 
nyeglék, valamint a Csáb és könnyelműség címmel. Lapszerkesztőként is fontos név 

31 Szinnyei József (1891): Magyar írók élete és munkái, I. k. Budapest, 1243-1244.
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az övé, hiszen nemcsak a Kalauz című ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilapot 
(1857 júl.-1858 jún.), hanem a Társalgót (1857 aug.-nov.), a Székesfehérvárt (1876) 
és a Fehérvári Híradót (1880-83) is ő szerkesztette.32 Álneveket használt a Pesti Di-
vatlapban, az Életképekben is, de nem a Pápán ismerteket.  A Rózsa 1. számától az 
utolsó, 30. számig rendszeresen közölt alkotásokat, azaz 1836 novemberétől 1837 
augusztusáig, s jellemző, hogy az utolsó publikáció is az ő tollából származik. Szin-
te minden műfajban kipróbálta magát, a tréfás rövid történetektől az epigrammán 
keresztül az elbeszélésekig és a versekig. 

Hat itt közölt elbeszélése közül négy érdemel figyelmet, versei közül néhányat 
főként azért szeretnénk kiemelni, mert ezek témaválasztása közel áll az elbeszélé-
sekéhez. Választékos álneveket talál ki magának. Legtöbbször Széplényi, Repdesy 
és Sirormy aláírással szerepel, de a játékos Robosorobi, Lubóczky és Lényfi is őt 
takarja. Elbeszélései közül az elsőt, amelyet szeretnénk narratológiai szempontból 
elemezni, nem értéke, hanem a korízlést, a populáris elbeszélés módszereit, techni-
káját jellemző sajátosságai alapján, amelyet A’ szerelmesek sirja vagy a’ ki holt csa-
lád címmel teszi közzé. A Rózsa 12. és 13. számában két részben jelent meg ez az 
alkotása. Műfaji megjelölése nincs, álnevét is csak a befejező rész után tudatja. Az 
1837. február 20-án megjelent számban olvasható első rész rövid, éppen csak elkez-
dődik a történet egy hosszú lélegzetvételűre sikeredett bevezetővel. „Létünk piru
ló hajnala gyakran el födi bibor palástjával a’ duzzadó bajokat ... azt véljük, hogy 
a boldogság fény özöne terül el létünk rögös határain: holott csak ollyan az, mint 
a Rózsa melly virul s szétt terült levelei alatt szúrós tövisek nyulnak agyarkodva a’ 
szakasztani akaró kezéhez.” (Rózsa, 134. o.)

Ha a narrátor – e szövegben igen jellegzetesen létrehozott  – nézőpontját Bo-
risz Uszpenszkij: A kompozíció poetikája című tanulmánykötete alapján próbáljuk 
megközelíteni, a viselkedés leírásának pszichológiai síkján külső és belső néző-
pontot kell elkülönítenünk.33 Az idézett részben, a mű elején, az elbeszélő szub-
jektív nézőpontból indít, közösséget vállal az „ifju”-val, ezt fejezi ki a többes szám 
első személyű névmás használata is, de a fiatalság sok tévelygését már a múlt ese-
ményeként, retrospektív értékeli. Tapasztalatösszegző általánosításait igyekszik a 
kor biedermeier nyelvezetén, finomkodó kifejezésekkel, túldíszített mondatokkal, 
rózsahasonlatokkal árnyalttá tenni. Klasszikus műveltségét tükrözi az antik iroda-
lom mitológiai alakjainak szerepeltetése, pl. Schylla és Charibdis, Zephir, Boreas. 
Váratlanul változás áll be az elbeszélő pozícióban, mert ezt olvashatjuk: „Az Ifju a 
képzetek Sebes szárnyain ábránd világ felé leng, a’ silány porban is mennyet alkot 
...” (Rózsa, 135. o. ), és nem számolva a realitással, vesztébe rohan. A narrátor itt 
már mindezt a külső megfigyelő szemével látja, egyes szám harmadik személyben 
összegzi véleményét.  „Így volt Károly Bettivel” (Rózsa,  136.o.) – mondja a min-

32 Boross Mihály. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon, I. Budapest, 1994. 270. o. 
33 Borisz Uszpenszkij (1984): A kompozíció poetikája. Európa Könyvkiadó, Budapest.
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dentudó megfigyelő, aki ezután a hősnőt, a kor nőideáljaként ábrázolja. „Szép volt 
Betti, mint a himzett hajnal, teste deli, nyaka gyenge mint a’ Maiusi regg szülte har
mat gyöngy cseppje, melle fehér, mint a hó, de heves mint a tűz ... lelke tiszta mint 
a’ kristály patak.” (Rózsa,  136. o.) Bár zord atyja nevelte, ki hajósként kereste meg 
vagyonát, a lány természetébe „vadság nem került”. (Rózsa, 136. o.). 

Itt ért véget az első rész, de nem kellett sokat várniuk az olvasóknak, mert a kö-
vetkező számra a szerzőnk elkészült a folytatással. Megtudjuk, hogy Betti és ap-
ja Rév-Komáromban éltek, itt, a virágos kertjében szokott találkozni a lány a jólel-
kű, ám szegény származású ifjúval, Károllyal. Az öreg hajós gazdag kérőt szánt a 
lányának, így titokban kellett tartaniuk a szerelmüket. A fiatalok boldogságát „egy 
német földről hozzánk vándorolt rossz ivadék” (Rózsa, 143. o.), Grósz Cili irigyelte 
meg, aki megpróbálta elcsábítani Károlyt. Miután kosarat kapott, bosszút forralt, 
s a lányt félrevezetve elhitette vele, hogy Károly nem szereti. Betti belehal a bána-
tába, és követi apja is, így a családjuk kihal. A cím tehát erre utal. Az ifjú Károlyt 
boldogtalansága szintén korán sírba viszi. Itt jegyezzük meg, hogy a szerelmébe be-
lehaló hősnő alakja rokon Vörösmarty Szép Ilonka című művével. A német, mint 
negatív figura szerepeltetése is a kor sajátja.

Az elbeszélés dinamikáját, lendületét vizsgálva Gérard Genette Az elbeszélő 
diszkurzus című tanulmányában négy – számunkra is felhasználható – kategóri-
át állít fel: kivonatos elbeszélést, leíró szünetet, jelenetet és ellipszist,34 azaz kiha-
gyást különböztet meg. Ezek közül a kivonatos elbeszélés túlsúlyát mutatja a szö-
veg, mindössze két jelenetet találunk benne, de párbeszédre nincs is példa. Az első 
jelenet az, amikor a komáromi kertbe ősz vándor állít be, egy levelet nyújt át Betti-
nek, aki elolvassa azt, majd elájul. A másik jelenet kevéssel ezután következik, ami-
kor másnap reggel Grósz Cili „őrjöngve futott be az ajtón” s azt kiabálta: „én öltem 
meg”. Így lepleződik le a cselvető. Leíró szünetre is találunk példát, ekkor a narrá-
tor elhagyva a történet menetét, saját véleményét beleszövi a leírásba, s így infor-
málja az olvasót: „Egész pompájában virul a’ rózsa bokor mikor bimbai feselnek ... 
de sziszegő kígyó lappang a’ levelek alatt melly mérges fullánkjával ijeszti a sza
kasztót.” (Rózsa, 143. o.) A párhuzam Grósz Cili és a kígyó között egyértelmű. Ér-
zékletes hasonlattal ábrázolja a hősnő szenvedését: „Mint  a’ virulo Rózsa mellyet 
nyilo korán a’ féreg megrág, lassanként veszve diszét el hervad – így sorvada el a’ 
belgyötrelmek alatt a’ szép Betti.” (Rózsa,  145. o.) Kár, hogy e találó kép jelenté-
sét átírja a következő sorok jelenete, amikor Grósz Cili már másnap Betti halálhí-
rét hallja. Szintén rontja a hatást az öreg édesapa siettetett halála is. „Orvosok jár
tak hozzá, de siker nélkül – a’ mély fájdalom szivét megrepeszté, s kevés idő múlva 
lánya után költözött ’s az egész család ki holt.” (Rózsa,  146. o.)

A narrátor pozíciója a jelenetek elmesélésekor megváltozik, a kertbe belépő ván-
dort Betti vagy az apja szemével látjuk, és nem tudjuk, hogy kit rejt a furcsa öltö-

34 Gérard Genette (1996): Az elbeszélő diskurzus.  Az irodalom elméletei II. Jelenkor, Pécs.
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zet, ezáltal fokozódik a feszültség. A tettes leleplezését pedig a hírre a házhoz jött 
kíváncsiskodók csodálkozó nézőpontjából követhetjük nyomon. Az elbeszélő eza-
latt Károlyt meg sem említi, a bajról csak sejtései lesznek, „midőn Komárom min
den tornyainak ércz nyelvei szomorúan kongottak”. (Rózsa,  147. o.) Jellemző idő-
pontválasztás a hősnő haláláé, „mikor a Szent András torony órája éjfelet ütött”. 
(Rózsa,  145. o.) Szokványos befejezést írt a szerző, a közös sírba temetett szerelme-
sek porából kinőtt nefelejcsvirág az emlékezésé. A korai romantika temető- és kí-
sértetkedvelő hajlamát már itt is megcsillantja, amikor azt írja, hogy éjjelente vala-
ki térden állva imádkozik a sírnál, s talán az öreg hajós az – vélik az emberek. De 
a mindentudó narrátor felfedi az igazságot, Grósz Cili esdekel bocsánatért. A tör-
ténet végére rövid versikét is illesztett:

„Letüntek a jók, s rideg
sirjok felett keserg ...
ki életükbe ürmöt kevert.” (Rózsa, 148. o.)

A temető a helyszíne a Rózsa 2. számában megjelent versének is, címe: Linám 
sírja. Ezt is Széplényi néven írja alá. Kedvese, Lina sírján búslakodik, a síron nyílt 
virágokból koszorút kötöz; megszólítja a Holdat is: „Ti égiek! / Figyeljetek / A bú 
miként emészt./”. (Rózsa, 148. o.) A záróképben: „S a bús rögök közül / Alak búvik 
fel  / Ti Égiek! / Segítsetek / Linám alakja ez”.  (Rózsa, 148. o.) 

Boros Mihály elbeszéléseit vázlatosan említve jelezzük, hogy  témaválasztása 
gyakran a temető, sírok, kísértetek körébe viszi az olvasót. Így van ez a Jég Leány 
és a Csontváz című elbeszéléseiben is, ez utóbbi folytatása az előbbinek. 

Ugyanabban a számban, amelyben az említett történetét befejezi, kezd bele a 
Gyertya szentelő Napja vagy a’ Jég Leány című elbeszélésébe. Egyes szám első sze-
mélyben meséli el egy vadászkalandját, amely egy nagyon hideg téli napon történt 
vele. Anekdotázó stílusban népies motívumokat felvonultatva ábrázolja a körülmé-
nyeket: „A juhászok azt szeretik, ha ilyenkor a farkasok ordítanak bé ablakjaikon, 
a’ medve is ekkor pusztítja vagy építi barlangját.” (Rózsa, 149. o.) Gyertyaszentelő 
napján nem tanácsos vadászatra indulni – mondja az elbeszélő – ,de „Püspök Póli-
ékhoz” vadat kell vinnie „Asszony Néninek az esti bálhoz”, melyet lánya, Apolló-
nia névnapja miatt adnak.  A kaland majdnem rosszul sült el, mert öt farkast látott 
meg néhány méterre magától, de szerencséjére, nem bántották. Bár a fabula ugyan-
csak mesebeli, nem fogta vissza a fantáziáját. A folytatásban még izgalmasabb és 
csodásabb dolgok történtek vele: a tóból, amely mellett elhaladt, egy jégleány emel-
kedett ki, s megszólította: „Béke néked meleg teremtés”, „Én szerencsétlen vagyok, 
de nem gonosz ... és semmit sem kívánok, csak barátságodat ...”.  (Rózsa,  158. o.) 
Meglepődését és ijedelmét ilyen kiszólásokkal érzékelteti: „Hát uram fia! hiszed-é 
tisztelt olvasó! hogy még most is borsódzik bele a hátam.” (Rózsa, 157. o.) A jele-
netek közti eseményeket kivonatos elbeszélések közlik.

Másnap (ellipszis) a jéglány, Eliza, elmondja a történetét. Kojtár és Milka, a gaz-
dag ifjú és a szegény lány gyermekkorukból szerették egymást, de az egybekelésük 
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gondolatától is visszariadtak az apák haragja miatt. Kojtárt apja Pozsonyba küldi, 
a szegény leányka többé hiába várta. Eliza monológjában egy jelenet következik, 
„egy ősz vándor lép be porlepve, ’s levelet nyujt Milkának s távozik tüstént”. (Ró
zsa, 165 o.) Az első elbeszélésben, A’ szerelmesek sírjában ugyanez történt, vagyis 
ismétlődő motívumot találunk. Milka a levélből megtudja, hogy „Kojtár Pozsony
ban róla elfelejtkezvén mint méh egyik virágrol a másikra száll” (Rózsa, 165. o.), 
s bánatában a tóba öli magát. Elizát a hűtlen fiú feleségül veszi, majd hazatérnek. 
Milka a tónál kísért, éjjelente a vízen jár. A történet tragédiába fordul,  a férj meg-
öli feleségét és önmagát is. „Borzasztó félelmek között haza tértem és magamban 
erősen fel tettem, hogy soha hold világon a’ Kerek Tóhoz nem megyek vadászni.” 
(Rózsa,  168. o.). 

Valószínűleg, ezzel a történettel az  olvasóit is jól megborzongathatta a szerzőnk, 
mert az ezután következő alkotásaihoz vidámabb témát és stílust választott. Újabb 
epikus műve, a Csókvágy, a 15. számban jelent meg, szintén élménybeszámoló, de 
ezúttal hihetőbb, egy szerelmi találka humoros körülményeit meséli el. Egy este a 
folyosón Borissal lett volna találkája. Először a csúnya szolgálóval téveszti össze, s 
annak kérges kezeit csókolja meg, majd pedig „a’ kanász kezébe lévő hójagot Bo
ris puha kezének vélvén”. (Rózsa, 175. o.) „Marczi kanász ebét szóllíttá azt vélvén a’ 
csókolónak.” (Rózsa, 176. o.). A szolgálónak (inasnak) összetévesztése a kedvessel 
a kor népszerű vígjátékainak egyik helyzetkomikuma volt. Bizonyára látott ilyen 
jelenetet valamely vándortársulat előadásában, vagy hallott hasonló történetet, és 
ezt ügyesen illesztette az elbeszélésébe. Végül csak megérkezik a lány, de a rande-
vú másnapra halasztódik. Várakozását találó hasonlattal fejezi ki: „Frissebben fel 
öltöztem mint Gyermek koromban ha a’ szöllöbe nem az Iskolába küldtek.” (Rózsa, 
177. o.) Humoros hasonlatai megmosolyogtatják az olvasót: „ugy hullott arczomra 
a’ csok mint az Izraelitákra az úgy nevezett Manna. Úgy folytak a’ hódító ’s biztató 
szók Borcsa szájábol, mint az esső Noé idejében ...”. „Az ő bájos tekintete, az ő de
li termete úgy le vert, mint Sámson fegyvere, úgy meglepett mint Sáska az Aegyip
tomi földet..” (Rózsa, 178. o.)

Borishoz verset is írt Kyprisz’ Ajándéka címmel, amelyben az istennő így dönt: 
„Szép arczal és kökényszemekkel / Jó szívvel és Helena testtel / Ruházom á kegyest 
ki hozzánk / Hasonlatos már eddig is.” (Rózsa, 180. o.). Elbeszélést, verset és nép-
dalt is közölt egyszerre ugyanabban az időben, az áprilisi első szám tehát Boros Mi-
hályé volt. Lényfi néven közli ezt a versét, és Borisról beszél a Barátság, Szerelem 
című is: „Míg szűmbe ég Ámor szikrája / Boris tenéked hódolok.” (Rózsa, 180. o.)

Május 22-én a Rózsa 19. számában A’ Távolba című költemény a Borcsa után 
epekedő szerelmes vallomása: „Álmaimban tán karommal / Ált szorítom á kegyest 
/ Csókjaimban tán feresztem / Képzetemben a’ kedvest.” (Rózsa, 250. o.) Hiába hív-
ja az álmot, nem jön. „Bánat tépi hő keblemet: / Nincs sebemre semmi ír!” (Rózsa, 
250. o.) Vallomását Robosorobiként közli, most először – talán túlzottan szemé-
lyes jellege miatt –, a bánatáról diszkrétebben nyilatkozott, mint a boldogságáról.
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A népdalok szókincsét és képi világát is felhasználja néhány szerelmi tárgyú 
versében. Legsikerültebb ezek közül az Egy hattyu fördött a’ minap kezdetű:  
„Amint a’ galamb turbékolt, / Azt véltem hogy Rozsám danolt”. (Rózsa, 84. o.)  
„Átkozott az á Szerelem / Á’ melly mindég jádzik velem” (Rózsa, 84. o.) – sóhajtja 
a „költő”, s bizonyára tetszést aratott, mert ez a népdal kétszer megtalálható válto-
zatlan formában a Rózsa 8. és a 15. számában. (Rózsa, 84., 173-174. o.)

A 24. és 25. lapszámban újabb elbeszélést közöltek Boros Mihálytól, mintha csak 
az előző kísértettörténet folytatását olvasnánk. „Ha kiket, tisztelt olvasóim közül 
Jég Leányommal történt kalandom figyelemre indított egy kissé, figyelmet érdemel 
a’ Csontvázzal lett összejöttöm.” (Rózsa, 334. o.). Vagyis a Jég Leányhoz hason-
ló történetet ígér. Kivonatos elbeszéléssel tudatja az előzményeket egyes szám el-
ső személyben, azaz az elbeszélő és a hős azonos. Semmiképp sem akart többet a 
Kerek Tóhoz menni, ezért útja a temetőn vitt keresztül, amikor az egyik kriptából 
kiemelkedett egy csontváz. A jelenet ugyanaz, mint a Jég Leányé volt; „boldog, 
nálam ezerszer boldogabb meleg teremtés ne reszkess tőlem ... én vagyok a boldog
talan Eliza ...”. (Rózsa, 335. o.). Csak a helyszín változott, a csontváz által elmondott 
történet lényegileg ugyanaz maradt. Mégis, most Milka alakja sokkal gonoszabbra 
sikerül, varázslattal próbálja Kojtár érzelmeit uralni. Mesés elemeket is használ, pl. 
hét hajszállal „köti” magához a fiút. Mindezt Eliza meséli el hősünknek, és újabb 
találkozót kér tőle, amire várni kell, mert csak akkor lehet, amikor a hold a legfé-
nyesebb. „Végre csakugyan tisztán ragyogott 1835-iki és utolsó Éjje volt.” (Rózsa,  
336. o.).  Itt ér véget az első rész, de egy hét múlva az előbbieknél még félelmete-
sebb és kísértetiesebb folytatás következett. 

Eliza a mindentudó megfigyelő nézőpontjából meséli el Milka és Kojtár törté-
netét, amely annyiban módosul, hogy a nászéjszakán megjelenő Milka átváltoztat-
ta a szép menyasszonyt, Elizát csontvázzá, és a hűtlen ifjú ijedtében szörnyethalt. 
Amikor Eliza szereplőként belép a történetben, az elbeszélői pozíció egyes szám 
első személyre vált.  Eliza a monológját így kezdi: „Történt egyszer, hogy táncmu
latságot adott Anyám ...” (Rózsa, 343. o.). Érdekes narrátori megoldású a követke-
ző mondat: „Azolta itt szenvedek – itt szava elált, és sűrün folyának szép szemének 
könnyei arcza hó szin halmain”. (Rózsa, 344. o.). Vagyis, Eliza egyes szám első sze-
mélyű elbeszélését a hallgató kommentárja követi, a fiú szemével látjuk Elizát, azaz 
nézőpontváltás történt egy mondaton belül. A találkát egy síri hang szakítja félbe: 
„Rémek 1 óra” (Rózsa, 375. o.) kiáltással, amely csakis Milkától származhat. Eliza 
búcsúzóul azt kéri, hogy szabadítsa meg őt az ifjú. Május első éjjelén Milka ki fog 
jönni a sírból „hét hajszállal a feje körül, szivárvány hab szövetű lepelben”. (Ró
zsa,  375. o.). Aki elragadja tőle a hajat, és hétszer körbefutja vele a kriptát, az meg-
töri Milka hatalmát Eliza felett. Hősünk majdnem lekési a randevút, de egy csodás 
álom figyelmezteti a feladatára. A szellemek anyja kéri fel Eliza megmentésére, és 
megígéri a segítségét. A fiú először tétovázik, majd megfogadja ezt: „Elmegyek ér
te a halottak országába, ’s felforgatom a’ borzasztó koponyákat ’s tetemeket, és ha 
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már lehunytak is szemei, kihozom őt a világosságra.”. (Rózsa,  348. o.). Álmában 
„a Gönczölnek szép szekerén ült középen, mint valami Thrónon királyilag Szelle
mek Annya” (Rózsa,  346. o.) „... száz tündérek áltak a’ Thrón körül, mind a’ Szel
lemek Annyának szolgálok”. Lábai előtt „az ifjuló Tavasz szép virágai ... a forró  
Nyár ... az ősz vizes országa ... a havasok és jégbérce” (Rózsa,  346. o.) helyezked-
tek el. A földiek és az égi szellemek között egy galamb volt a közvetítő. Álmából 
ébredt ugyan, mégis sietett megmenteni a szép Elizát, és Milkát legyőzni. A szel-
lemasszony segítségével sikerült Milka hatalmát megtörni, és ő denevérré változott. 

A befejezés sem kevésbé színpadias és mesebeli: Elizát menyasszonyi koszorú-
val fején hét angyal vezeti a fiú elé „’s ’a ragyogó nap mosolygó fényt vete boldog 
szerelmünkre”. (Rózsa,  354. o.) Ez a legterjedelmesebb Boros Mihály elbeszélé-
sei közül, nehezen követhető a szerteágazó leírások miatt, mondatszerkesztései ne-
hézkesek, túlbonyolítottak. Ugyanazt a fabulát másodszorra próbálta tökéleteseb-
ben papírra vetni, viszont ez a terve nem sikerült, azaz a folytatás nem lett jobb, 
mint az első történet. 

A sírok világa a következő két művében is meg-megjelenik, a Deső és Vilma vagy 
a’ hívség sírja (27. sz.) és a Hullámsir (28. sz.) című történetekben. Mindkettőt Si-
rormy álnéven teszi közzé, de a közönségnek egyik sem tetszett, sőt szigorú kriti-
kákat kapott: „Sirormy Úr mindég sirokkal vesződik, tán nevével ragadt reá ezen 
bús képzelgés? A hívség sirja és a Hullámsir czimök – igaz, hogy sírhat rajtok az 
Ember egy két bosszú ’s méreg könnyeket.” (Rózsa,  415. o.) 

A Rózsa 27. számjára bírálatul című kritika szerzője részletesen végighalad 
mindkét szövegen. A Deső és Vilmáról ezt írja: „Elbeszélés, de minő?” (Rózsa, 
413. o.) Hiányolja a költői szépséget, „a legmindennapibb, a csömörlésig megunt 
tárgyat”. (Rózsa,  413. o.) kifogásolja. „A munkában hát nincs érdekes bonyolodás 
és kifejlés ’s vég ... mi van hát? Tán erkölcsi hatás vagy művészi lélek – vagy érde
kes jelenetek ’s Character rajzok? ... De van dagályos, érthetetlenül zavart nyelv 
pl.: „a sir jajjra jajduló százados visszhangjai kettőzve verték jajjait a légen át.” 
(Rózsa, 414. o.) „A visszhang hát visszaveri a hangokat?” – bosszankodik jogosan 
a névtelen bíráló. A Hullámsír még „az előbbinél is gyérebb, anyiban hogy csupán 
egy gyáva lelkü szeretőnek vizbe ugrását tárgyazza ki után a’ hivtelen szerető is 
– elég aljasan – utána ugrik. A Gond és Csin ezen munkában semmivel sem több, 
mint az előbbiben”. (Rózsa,  414. o.)

Mindkét elbeszélés elolvasása után be kell látnunk, hogy teljesen jogosak az előb-
bi kifogások, nehezen érthető, nehezen bogozható ki mindkét történet cselekménye. 
„Elbeszélései és regényei kezdetlegességük és önállótlanságul ellenére is népsze
rűek voltak a Bach korszakban”35 – olvassuk az irodalmi lexikonban. A kortárs bí-
ráló diák véleménye is összecseng ezzel: „Ne gondolja a’ Szerző itt, hogy tehetsé
gét fitymálnám csak abbéli gondatlanságát, hogy úgy vélte, hogy ... hirtelen öszve 

35 Új Magyar Irodalmi Lexikon, I. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 270. o.
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hányt darabokkal a Ró’sát és az olvasó közönséget ki elégítheti ... midőn mai ha
zánk nyelvén is valóban szép és remek művek jelennek, miket olvasni mindenkinek 
lehet és kell ... az ifjúság szelleme magasabb szellemű művek felfogására meg van 
érve.” (Rózsa, 415. o.)

„Szabad lélekkel élj ...”
(Három pápai dalköltő: Fekete János, Szücs Dániel, Halka Sámuel)

 A Rózsa alkotógárdájában találjuk azt a Fekete Jánost, aki később megbe-
csült levéltáros36, ismert író, költő lesz. Ekkor ugyan még csak joghallgató, de zsen-
géiről az alma materből való távozása (1839) után sem feledkeztek meg volt taná-
rai, diáktársai. A Pápán 1845-ben nyomtatásban megjelent Tavasz című zsebkönyv 
is közli négy versét, bár ezek már nem itt keletkeztek. Publikált a Pesti Divatlap-
ban (1844-46, munkatársa is volt a lapnak), a Kovács Pál által Győrött szerkesztett 
Hazánk című folyóiratban (1847-48-ban) és a Hölgyfutárban (1852-1854).37 Fontos 
munkája az Életiskola a magyar nép számára (Pest 1858), verseiről Arany János is 
írt bírálatot.38 1836-37-ben a diákok szépirodalmi folyóiratában Örhalmi Tivadar 
(Őrhalmy), Zöld úr és Scorbuntius álnevekkel szerepel. A Rózsa első számában az 
első alkotás tőle származik, egy németből (Achtól) való fordítás, címe: Linámhoz a 
távolból. A téma a következő: a kedvese után epekedő , annak hűségében kételke-
dő ifjú vallomása. Stílusa magán viseli a szentimentalizmus jegyeit. A klassziciz-
mus kísérőjelenségének sajátossága a reménytelenség megszólaltatása, amihez vi-
gasz a természet, vagy a magány.39 A fiatal Kölcsey mélabús sóvárgásai, Kisfaludy 
Sándor A kesergő szerelem40 című költemények jól illusztrálják ezt a stílust. 

„Itt, messze tőled sóhajtok
Linám itt hol vad
hol sötét minden, hív szívem
Érted itt olvad” (Rózsa, 11. o.)

A „hív” szó mint jelző vagy határozó háromszor ismétlődik egymás után, szin-
te soronként előfordul:  „hív szívem” (3. sor); „hív maradsz” (6. sor); „hív vár 
rám”  (7. sor). A négy versszakból (16 sor) álló lírai alkotás tetőpontja :

„’S ha most is úgy ver a szíved 
Mint a’ mikor el –
Váltam tőled, akkor érted
Ég csak e’ kebel” (Rózsa, 11. o.)

36 Fekete János,.Uo. 573. o.
37 Fekete János. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, III. k. Budapest, 1894. 302-304. o. 
38 Uo. 304. o. 
39 Szabó Zoltán (1986): Kis magyar stílustörténet. Tankönyvkiadó, Budapest, 137. o. 
40 Uo. 145. o.



N
E
V
E
L
É
S
T
Ö

R
T
É
N

E
T

98
KERPEL PÉTER JÓZSEFNÉ

Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai

Ha azonban már nem szereti:  „Akkor Érós isten nyila / Csapja – meg szíved –” 
mondja szinte csattanószerűen a befejező sorban, melybe némi humor is vegyül.

Talán méltóbb a figyelemre a Rózsa 2. és 10. számában közölt két „hangzatka”, 
azaz szonett. Az első címe Panasz, a másodiké Vigasztalás. A szonett, mint tud-
juk, kötött rímképletű lírai műfaj, és Virág Benedek óta nevezték magyarul hang-
zatkának. Őrhalmy mindkét szonettje követi a klasszikus mintát, azaz két négyso-
ros és két három soros versszakaszból épülnek fel. 

A Panasz című szonett hangulati szempontból a lemondást a jelen állapotok fö-
lötti kesergés formájában juttatja kifejezésre. A versindító képek a múlt boldogsá-
gát festői leírással érzékeltetik :

„Vigan óh mint a’ friss folyó hala
Dalolva mint madár kies berekben
Úgy éltem én nem földi érzetekben
Míg rám mosolygott éltem hajnala.” (Rózsa, 19. o.)

Jellegzetesen biedermeier képek a folyóban fürdő halacska, a „kies berek”, a 
„nem földi érzetek …”, boldogságának helyszínei.41 Az első két sor vidámságával 
szemben áll a második versszaké, amely a jelen szomorúságát ábrázolja: „Nem így, 
nem így most minden elhala”. Kölcsey hatására ismerhetünk a „nincs érzés, nincs 
lángszív az emberekben” sorban.

„Ti boldog órák rózsás Édenek. –
Te hajdan boldogító édes álom
Hiába esdek én eltüntenek.” (Rózsa, 19. o.)

Fájó lemondással sóhajt a lírai én, küzdelem helyett az álmodozással, s az örök 
álom, a szép halál gondolatával vigasztalja magát szabályos szonett-rímképletbe 
öntve a mondandót (a b b a;   a b b a;   c d c;   d c d).

„ … édes vágyimat még feltalálom
Ha lágy ölébe zár csendes halálom.”

A tragikus véglet lényege az önemésztés szomorúsága, a halál ünnepélyessége, 
az érzelmi tiltakozás szelídsége.42 „A tragikus esetek tolmácsolásában valamilyen 
visszafogottság, tompítás érződik, aminek az a következménye, hogy a stílusban is 
a finom, a szelíd és halk hatáskeltés eszközei dominálnak.”43 Az almanachlíra vi-
rágkorát élte az 1820-as évektől egészen a forradalom felé siető ’40-es évekig. Az 
irodalmi közízlést a legnépszerűbb divatlapok (Auróra, Hébe, Uránia, Emlény, Ne-
felejcs) változatos témájú, de hasonló stílusú alkotásai szemléltetik.44 Lágy és fi-
nomkodó szavakat használnak, keresettség, szokatlan szóösszetételek jellemzik e 
darabokat. A kor jelentős költői Eötvös József, Vörösmarty Mihály, Kisfaludy Ká-
roly ugyanúgy írtak almanach-típusú verseket, mint a másodvonalbeli szerzők vagy 

41 Zolnai Béla (1935): Irodalom és biedermeier. Szeged, 40. o. 
42 Szabó Z., i. m. 141. o. 
43 Uo. 141. o. 
44 Uo. 181. o. 
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a ma már alig ismertek.45 (Pl. Papp Endre, Vachott Sándor.) Vörösmartynak is ked-
velt fantáziaképe volt a hervadás, az elmúlás, a szerelmükért harcolni nem tudók 
fájó beletörődésének ábrázolása. (Pl. Pásztorlány dala, 1826.)

A jelenből való elvágyódás a csöndes halálba mint álomvilágba, a biedermeier 
eszmeiségének egyik fontos ismertetőjegye. A biedermeier irodalmi vonatkozása-
it Magyarországon először Zolnai Béla monografikus igényű, szociológiai jellegű 
tanulmánya igyekezett bemutatni. A jelenség átfogó magyarázatát a közelmúltban 
Wéber Antal végezte el.46 A 19. század első felének Közép-Európájában alakult ki, 
társadalmi hordozó rétege a polgárság, amely nálunk főleg német eredetű, környe-
zetidegen, életmódját szigetszerűség jellemzi.47 A biedermeier kezdetben „az in
timszféra védelmét, a kisvilág kultuszát szolgálta az abszolutizmus ellenében, ké
sőbb az idealizált alattvaló stilizációja lesz”.48 Valóságérzékenységét, a jelenségek 
részletező igényét bizonyítja az életkép-irodalom fellendülése, a családkultusz, a 
házi körben folytatott művelődés, a művészetnek kellemes időtöltésként való fel-
fogása.49 „Ebben a típusú művelődésben számolnunk kell egyfajta eltömegesedés
sel – hangsúlyozza az említett tanulmány –, megjelenik a szó modern értelmében 
vett kommersz irodalom, a lektűr, a szórakoztató irodalom.”50 Korántsem hatásta-
lanul, hiszen La Fontaine, Dumas, Sue inspirálják az ifjabb nemzedéket.51 A mű-
vészetek befogadásának sajátos rituáléjához tartozik a zsebkönyvek, az almana-
chok divatja.52

Fekete János másik szonettje a Vigasztalás címet viseli, mintha csak az előzőre 
(a Panasz-ra) lenne válasz. Szonett formába (a b b a;   a c c a;   d e d;      e f  f) ön-
tött bordal:

„Bort bort fiú! mit mostanába szűre
Iszik borúra is iszik derűre.” (Rózsa, 111. o.) 

Eközben megfogalmazza életbölcsességét, amellyel a pillanat örömeiben való el-
merülést hirdeti ekképpen:

„Szabad lélekkel élj – ’s mit a’ jelen
Lét nyújt, vedd el, – ne légy békételen.” (Rózsa, 111. o.)

Nem idegen ez a műfaj a kor biedermeier polgárától. Az irodalmi élet tanyát üt a 
kocsmákban, vidám cimborákkal, gondűző itallal.53 Esetleg a szerző maga előadó 
is. Találunk erre jó néhány példát a későbbi években is. (Pl. Petőfi bordalai.) A fran-
cia irodalomban Beranger az, aki a bordalköltő típusát megteremti és népszerűsí-

45 Uo. 182. o. 
46 Wéber Antal (1999): A biedermeier-jelenségről, I-II. Helikon Kiadó, Budapest.
47 Uo. 37. o. 
48 Uo. 46. o. 
49 Uo. 42. o. 
50 Uo. 43. o. 
51 Uo. 43. o. 
52 Uo. 45. o. 
53 Uo. 45. o. 
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ti.54 A pápai gimnázium könyvtárában volt egy 1815-ös kiadású Beranger-kötet, de 
bővebb információnk sajnos nincs róla, mert mára már elkallódott. 

Később kialakul a hazafias bordal tipikusan a magyar biedermeier termékeként, 
miszerint, aki bort iszik, az rossz hazafi nem lehet, s ezt viszi világirodalmi tökély-
re Vörösmarty a  Fóti dal című versében. Diákszerzőnk szerény alkotásában a bús-
lakodás okát ugyan nem találjuk, de a vers felütése, a komor sorssal való szembe-
fordulás és a megszólalás előtti intés Kölcseyhez rokonítja. (Vö. Kölcsey: Huszt.)

„Nem! a derék remegve nem tekint
A’ sorsra a’ komor tekintetőre
Ha a’ búk mellyeket békével tűre
Erős szívet nyomnak csüggesztnek ínt –
Békés orczával a’ gyermeknek int.” (Rózsa, 111. o.)

Az élet töredelmeit úgyis „a komor halál” tetőzi be: „Miért törődnél óh marok
nyi por / Miért csorogna izzadásod árja?”

A bordalköltő életbölcsessége tehát epikureusi, minden napra jusson valami 
örömteli, cél a megelégedettség, a jelenben való gyönyörködés.

Őrhalmytól a soron következő Rózsában szereplő alkotás egy népdal, amely cí-
met a műfaji megnevezésen túl nem kapott. Öt versszakban meséli el egy kökény 
szemű „lyány” iránti érzelmeit. Népdal helyett népies műdalnak nevezhetnénk. Rit-
musa hangsúlyos vagy magyaros, úgynevezett felező nyolcas, a verssorok vége ösz-
szecseng, páros rímeket találunk, amelyek közül az 1. és 3. versszak megegyezik: 
(a a b b ;  c c d d ;  a a b b ;  e e f f ;  g g h h). A ritmus ügyesen igazodik a mondan-
dóhoz, kár, hogy éppen az első sorokban az ütemhangsúlyos szótag nem szókez-
dő, hanem szóbelseji.

„Bokrok közt kö | kényt szed a’ lyány
S a szél susog | barna haján” (Rózsa, 61. o.)
„Kezét tövi | sek karcolják.”
„S piros vérrel | bemázolják” (Rózsa, 61. o.)
„Még is csak kö | kényt szed a lyán”
„Még szellő bolyg | fodros haján.” (Rózsa, 61. o.)

A befejezés jól sikerül, ritmikailag és tartalmilag is játékos, vidám hangulatú:
„Megállj babám megkereslek
’S a farsangon majd elveszlek.” (Rózsa, 61. o.)

A kökény, mint a lány szemének színe, és mint szúrós növény szerepel, mind-
kettő szúr, a növény a lányt, a lány szeme a fiút. Metaforái népiesek: „barna galam-
bom”. A viszonylag hosszú szótagszámú sorok nehézkessé teszik, a témához (bol-
dog szerelem) könnyedebb ritmus illenék. A beszélt nyelvhez közelít, élőnyelvi a 
szóhasználata. Petőfi és Arany népies stílusforradalmát megelőzően, a romantika 
népiességét vizsgálva, két fő irányt különíthetünk el: a Kisfaludy Károly-féle után-

54 Zolnai, i. m. 80. o. 
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zó népköltészetet, amely a folklór stíluseszközeit a műköltészettel kívánja megne-
mesíteni, és a Kölcsey, Bajza irányt, amely saját líráját próbálta a népköltészetből 
merítve megújítani. E kettő keveredik Vörösmartynál is - vallja Horváth János.55

Még két lírai alkotását szeretnénk néhány gondolat erejéig kiemelni Őrhalmi úr-
nak: A’ Honhoz című óda-kísérletét és A’ megvetett Szerető című elégiát. A’ Hon-
hoz címűben a megszólított a haza, aki hőseit hagyja feledésbe merülni, s tűri, hogy 
másé legyen a koszorú. 

„’S a’ század lángkeblű ’s eszű lényét
Megtörve mutatja a’ világ tüköre.”

A kiemelt szavakban Kölcsey, és esetleg Vörösmarty egy-egy ismert ódájára asz-
szociálhatunk.

„Nem kér lepke hímzetű jutalmat
A’ Honfi melly törpék napi bére
Nem kiván ő porhanyo hatalmat
Csak redőtlen arczal nézz érdemére.” (Rózsa, 139. o.)

Elégiája (A’ megvetett Szerető a Rózsa 20. számában) a hűtlenné vált kedves, Lot-
ti iránti érzéseit tárja elénk:

„Kőszívűvé levél hűségtelen Lotti
Szívből költ átkaim üldözzenek téged.” (Rózsa, 265. o.)

Búslakodásában a helyét is hiába keresi a világban: „Most tova vándorlok, túl 
hegyen, túl bércen ... Elmegyek a’ forró szerecsen homokra ... Rémes kiestelenben 
vályok ki barlangot ... Tar sziklabérczeken vísz hangokat az lélek.” (Rózsa, 266. o.) 
A táj festői képei már a korai romantika vadregényes helyszínei, ahonnan az éjféli 
bagolyhuhogás sem hiányozhat. Még mielőtt halálba fordulna, hirtelen összeszedi 
magát a „hősünk”, és így kiált:

„Én egy márvány szívért égjek-e hijába!
Nem! többé szerelmet nem szabad érzenem.
A’ reményt átkozom, ’s a’ csalfa szerelmet
Sem remény, sem Ámor nem tart többé fogva.” (Rózsa, 266. o.)

Fekete Jánostól ez az utolsó alkotás a folyóiratban, bár ekkor új álnevet használ-
va Scorbuntiusként írja alá a versét.

A szerelemről való lemondás a témája a Morpheushoz című publikációjának (a 
Rózsa 11. számában), Laurája halálán mereng a lírai beszélő, a környezet ezúttal 
már a temetőkert: „ – óh jőjj ’s vezess keresztűl a’ sárga koponyákon oda, hol La
urám sírján rémlik fel a bánatos kereszt …” .(Rózsa, 118. o.)

Szentimentalista lemondás, szenvedés érzékeltetésére a könyörgésért esedező, a 
zsoltárokéval rokon sort is becsempész fogalmazványába:

55 Horváth János (1978): A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
129. o. 
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„Elfojnak az én napjaim
mint a sziklák közt megtöredezett
csermelynek szökött habjai.” (Rózsa, 119. o.)

A klasszicizmust idézi még az antik istenek, Morpheus és Minerva szerepelte-
tése a szövegben, s a vadromantika fantéziadús képei: „gyász kendők lobognak a’ 
néma sirhalmokon”. (Rózsa, 119. o.)

Fekete János munkáit vizsgálva fontosnak tartjuk kiemelni a Rózsa 13. számában 
megjelent Zöld úr névvel jegyzett bírálatát a Kén-esső ’s a szerencsétlen házasság 
című elbeszélésről, amelyet Kék úr (Tóth Antal) szerzett. Ahogyan a kék ellentéte 
a zöld, úgy ellentétezi Fekete bírálata az elbeszélést.

A Kén esső ’s a szerencsétlen házasság története két részre osztható: a beveze-
tésben egy szokatlan természeti jelenséget  kénesőnek vélnek R. faluban. Az elbe-
szélő (én-elbeszélés) azonban felvilágosítja a bírót, hogy amit látnak, nem kén-tó-
csa, hanem: „midőn az essőt megelőző szél lekapkodván himporait a’ virágoknak 
magával ragadja ’s a reá következő esső ezeket levervén hasonló tűnet szárma
zik a ‘kén-essőhöz ‘”. (Rózsa, 117. o.) „Itt hát az Isten nem csapást, hanem áldást 
akar az emberekkel, mert ilyenkor hordatnak el a’ virágok himporai a’ himszálról 
a bibére ’s így lesz a’ virágmag.” (Rózsa, 117. o.) A helyzetkomikum forrása a bí-
ró és a falubeliek tudatlansága és babonás félelme. A fiatalúr felvilágosítását nehe-
zen fogadják el. Ez a bevezető rész csak nagyon lazán kapcsolódik az elbeszélés-
hez, amely egy szokásos udvarlási és házasodási történet, s az ifjú feleség hirtelen 
halálával gyászos véget ér.

A bíráló Zöld úr, azaz Fekete János mégsem a bevezetést kifogásolta, hanem a 
történet kimenetelét. A Rózsa 13. számában közölt bírálatát három részre osztotta, 
Elő-szó-ra, Bírálat-ra és Utóhang-ra. Bírálata elején azon problémázik, hogy vajon 
melyik szereplő volt idősebb, s megállapítja, hogy „ha a’ Leány volt öreg, ön fiatal 
nem csapás sött áldás nője halála önre nézve, mert egy vén házi kereszttől megválni 
mindég áldás”. (Rózsa, 153. o.) Rényfi, azaz Szücs Dániel majd reagál Fekete bírála-
tára, megvédi az elbeszélés szerzőjét, s megállapítja, hogy az előszó üres, az egész 
hiábavaló, és kimaradhatott volna. Meglátása helyesnek mondható, Fekete talán a 
figyelmetlen olvasás vagy némi rosszindulat miatt magyarázta félre a diskurzust.

A bírálat központi része azonban az utókor számára nagyon fontos lehet, hiszen 
itt nem tesz mást Zöld úr, mint számba veszi a mű szerzőjének helyesírási hibáit. 
„Először tehát egy sarkalatos hibát rovok meg Kék úr el beszéllésében mely a’ bög
dösi mely itt cselekvő ige, határozott formája egyes harmadik személyében jön elő, 
mely inkább bökdösi /bök-dözi:/volna, mert bökni-nek nem pedig bögni-nek dimi
nutivuma ez. – Az egy birtok többes harmadik személyének ok, jok, ök, jök, helyt, 
uk, juk, ük, jük, táj divatos ragokkal különböztetés ’s jobb hangzat’ kedvéért, él
hetni p.o. halaványságok s.t.b. helyt,- mi a’ haloványságnak személyrag nélküli 
többes száma is – halaványságukkal. – Hiány jelt ohajtának a’ ki hagyott birtokos 
-nak, -nek; ezekben gondolatim méllyibe, beszédünk tárgya, ember minden idegeit.  
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 A’ köt-jel vagy kapcsoló jel mulhatatlanul meg kivántatik eme kérdő betűnél e igy 
ön el beszéllésében látja e ugy e Gyulám, kell é házasodni köt jeleket kivánnak min
den esetre.” (Rózsa, 159. o.)

„Vagynak oly közép igék törzsökei, melyekben az ik az ingo divat szerint majd 
jelen van majd ki hagyatik millyenek enyészt – enyészik, tenyész – tenyészik, ’s ön
nek tenyésze mellett is ez kezeskedik. Fojo talán folyo lessze, - menyet inkább meny
nyet. A ’Kü-esső kigyelmed büdös-kű egy falusi öreg Biró szájában jol jönek ki de 
Rekturam helyt inkább Rektorom – Rektramot fog mondani. Még két hiba mely ta
lán inkább a’ le íróé mint öné ezen csinofság, éreszteték e helyt Csinofság érezte
ték.” (Rózsa, 160. o.)

Hiába vezette be mind ezt azzal, hogy tudja megbocsáthatóak „mellyeket a’ vi
gyázatlanság szült, gyakorlatlanság nevelt” mégis sértődötten kikéri magának az 
efféle megállapításokat az ellenbírálat szerzője. Válaszul felsorolja Szücs Dániel, 
azaz Rényfi a bíráló „Zöld Úr” hibáit. 

Itt jegyezzük meg, hogy Vörösmarty szervezőtevékenységének köszönhetően, 
1832-ben kiadták A magyar helyesírás és szóragasztás szabályai címmel azt a sza-
bályzatot, amely a helyesírás elveit és gyakorlatát egységesítette az Akadémia or-
szágos tekintélyével. Eldöntötte a jelhasználat kérdését, pl. nem -ok, -ök, hanem 
-uk, ük, a ragozást, pl. nem -bul, -bül, hanem -ból, -ből. Fekete ezt minden bizony-
nyal ismerte, sőt Szücs Dániel szintén, mert alkalmazta.

Fekete Jánosnak Pápán 1842-ben a Tavasz zsebkönyvben megjelent versei a kö-
vetkezők: Az Anya, Gyűléseink, Rabének és Sírkertben.

A Sírkertben (Tavasz, 228-230. o.) rokonítható A’ Honhoz cíművel, „régi agg idő-
ről”, „régi agg apókról” beszél, a magyar nyelv fontosságát hangsúlyozza, ebben 
más, mint a néhány évvel korábban írott költeménye.

„És ha nemzetemléket keresne
Lelne majdan síri kőlapot.
És fölötte Róma régi nyelvét,
mondaná: hogy itt magyar lakott.
Melly a harci vér kövérítette
Földön ősi nyelvét elfeledte.” (Tavasz, 229. o.)

Zárása a reformkor lelkesedését tükrözi: „Hogy jövője lesz a szép hazának.” (Ta
vasz, 230. o.)

A Rabének című verse lengyelsirató, amely téma a Rózsában még nem jelenhetett 
meg, viszont a ’40-es évek elején közkedvelt volt, mint a levert és elnyomott lengye-
lek iránti rokonszenv kifejeződése. A Tavaszban több ilyet is találunk, pl. Kolmár 
József Lengyel keservek című versét. A nyomtatott alkotások kevésbé botladozóak, 
mint első zsengéi ennek a középmezőnybelivé vált szerzőnek.  A kor csúcsteljesít-
ményeit meg sem közelítik a próbálkozásai, viszont a korról és a diákkori közízlés-
ről jobban tájékoztatnak, mint nagyjaink remekei. Olvasottsága kölcseys szóhasz-
nálatában, témaválasztásában nyomon követhető.
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A Rózsa másik ifjú poétája, Szücs Dániel, pápai teológus, a Kisfaludy Társa-
ság későbbi tagja.56 A kollégium tanulóifjúsága az általa költött Tiszteletversekkel 
köszöntötte Pázmándy Dénest, a Dunántúli Ref. Egyházkerület világi főgondno-
kát a hivatalba lépésekor, 1837. július 5-én. Ez ifjúi szárnypróbálgatásainak sike-
rét is jelentette.

Az irodalmi közéletben epigrammáival, és főleg az ó-görög irodalomból vett 
műfordításaival tűnt fel. Kezdetben az Athenaeumban (1840. II.), a Nemzeti Alma-
nachban (1841-42) és az Országgyűlési Almanachban (1843) jelentek meg alkotá-
sai,57 1845-ben a Pápán kiadott Tavasz zsebkönyvbe is válogattak a verseiből Tar-
czy Lajos és az önképzőkör tagjai. Lucanus-fordítását az Akadémia jutalmazta, 
Szophoklész színműveinek fordítását is felvállalta (1847), és 1848-ban lett a Kisfa-
ludy Társaság tagja.

Folyóiratunkban a diák Szücs Dániel három álnevet használ, Eromachus, Rényfi 
és Virányi. Versei mellett az előbb említett bírálatot olvashatjuk tőle, de a 19. szám 
után egyetlen sort sem közöl, s az új szerkesztő, Tóth Antal segédtársai között sem 
szerepel a neve. Hogy miért, sajnos, nem tudjuk.

A Rózsa 3. számába bejegyeztek Eromachus álnév alatt egy Teusi lantos után 
szabadon alcímmel ellátott verset, amelynek a címe: Rózsáról. „Zengd lantom” – 
indítja sorait szerzőnk, s „az illatajkú rózsát”, mint a virágok királynéját igyekszik 
lefesteni. A rózsa „égi / lakók kecses virága” – s egyúttal „a mosolygó / Hölgy dí-
sze és gyönyörje”. (Rózsa, 27. o.). A rózsa jelzői a kor kissé erőltetett, almanachlíra 
nyelvezetének típusai: „illatajkú, kecses virág, illatárja”. Szokatlan szóösszetétele-
ket is találunk, pl. „rózsaujju hajnal, rózsakarral.”, „Cyprisz arcza / Ha rózsa láng-
ra lobban”, (Rózsa,  27. o.) – varázslatosan szép, lelkesedik poétánk.

„Dalold tovább, dalold lant! / E’ szép növény eredetét” – hangzik az újabb téma-
kijelölés. A nemes virág akkor született, midőn Cyprus (Küprosz) szigetének part-
jainál a szép Cythere58 kiemelkedett a habokból, s akkor, amikor Pallasz Athéné 
Zeusz fejéből sisakban és vértben kipattant. De nemcsak a szerelem, a tudományok 
és a bölcsesség istennője, hanem még a bor istene (Dionüsszosz) is élvezheti a ró-
zsát, mivel az a „bú oszlató növénye” is – állítja a fellelkesült fordító. A kissé hosz-
szabb lélegzetvételű költemény szabályos hét szótagú sorokba rendezett, s igyekszik 
az időmértékes verseléshez szabni a mondanivalóját. Többnyire jambikus lejtésűek 
a sorok, amely arra világít rá, hogy a fordítónak nagyon fontos volt az eredeti szö-
veg metrumának betartása. Valószínűleg emiatt, vagyis a formai pontosságra való 
törekvés miatt vált helyenként nehézkessé a tartalom közvetítése. A tanítási órák-
ról is alapos mitológiai ismeretekkel rendelkezhettek, de a témaválasztás és a for-
mai szabályok betartásának önkéntes vállalása is komoly érdeklődésről árulkodik.

56 Szücs Dániel. In: Szinnyei József (1909): Magyar írók élete és munkái, XIII. k. Budapest, 1172 o.
57 Uo. 1173. o. 
58 Cythere. In: Tótfalusi István (1993): Ki kicsoda az antik mítoszokban. Móra Könyvkiadó, 40. o. 
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Gyöngybetűkkel írták be a folyóirat 9. és 10. számába Az Éjkirálynéhoz című na-
gyobb terjedelmű, patetikus hangú ódát, amelynek a kezdő képeiben lunáris motí-
vumrendszer, holdszimbolika szerepel. Az éjszaka asszonyát ostromolja kérésével 
a vándor „ki busongva jár / Nem birva fáradalmaival”. (Rózsa, 89. o.) A panaszos 
kétségbeesés oka Vilma hűtlensége: „Ah! kérlek öntsd csalárd Vilmám setét / Szivé
be tiszta lángodat / Gyújtsd értem égő tüzre érzetét.” (Rózsa, 97. o.). Endümion59, a 
pásztorfiúból lett király segítségében reménykedik. Futnak a tíz és nyolc szótagból 
álló sorok, s egy könnyedebbre sikerült rész refrénként ismétlődik:

„Ah! csókolom kegyarczodat
’S ha még kicsiny hevem, jer szállj belém
Endümion szent szelleme!
Így majd szerelmesen mosolyg felém
A pártütő kökény-szeme
S e két rokon láng egybe olvadoz
Mint egykor a sziklák ölén
Az álnok angyal értem gyulladoz” (Rózsa, 97., 99. o.).

Szókincséről még jegyezzük meg, hogy az előzőleg tárgyalt költeményéhez ha-
sonlóan kissé erőltetett túldíszítettség, biedermeier-keresettség jellemzi, pl.: „ri-
asztó rémzetek”, „lepke kényeit”, „vezuvparázs”, „tűzajkán”, „csókszárnyakon”, 
„csókvízzel”, „szív-érzemény”. Néhol hasonlattal él: „Hideg vagy most, mint grölli 
zuzmarás / Jégszellem ...”. (Rózsa, 90. o.). A 9. számban közölt első rész sorai rímel-
nek (a b a b), és szabályos négysoros versszakokba rendeződik a tartalom. A folyta-
tásban a patetikus szárnyalás feloldja ezt a szigorú formát, a rímelés eltűnik, csak 
helyenként bukkan fel olykor-olykor, csupán a verssorok szótagszáma nem válto-
zik, spondeusok és jambusok sorjáznak. Ennek oka lehet a sietség is, hiszen csak 
egy hét állt rendelkezésére a megkezdett vers befejezésére. 

A bordalaihoz jó érzékkel választott másik álnevet. A 19. számban egymást köve-
tő három „Anakreón után szabadon” magyarázattal ellátott bordal ügyes tollú vers-
faragóra utal. Legtökéletesebb az első, amely valószínűleg szintén átköltése egy an-
tik darabnak. Az anakreóni költészet a felvilágosodás hatására újra meghódította az 
irodalmat, mintaként Anakreónt, Horatiust választotta. Fő témája a barátságban, a 
borozgatásban valamiféle idill felidézése, és eközben elfeledkezik a komor valóság-
ról. Nálunk Csokonai Vitéz Mihály a legrangosabb képviselője, aki kötetnyi verset 
írt Anakreóni dalok címmel. Hogy mennyire elterjedt idehaza a jambikus lejtésű, 
hét szótagos versszakokból építkező anakreóni verssor, talán azzal is bizonyíthat-
juk, hogy a mi Szücs Dánielünk, ha nem is játszi könnyedséggel, de gördülékenyen 
fogalmazta meg a maga mondandóját ebben a formában. Lássunk néhány példát:

59 Uo. 76-77. o.
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„A’ Rhetorok fogásit
Nekem miért tanítod
Szónok belőlem úgy is
Soh sem leszen minek hát ...
Inkább tanítts meg inni
Tokaj borát, barátom!
Tanítts meg engem inkább
Lányok szemébe nézni”
(Bor, Szerelem. Rózsa, 244. o.)

Nemcsak a „hat évű borból”, hanem a mádiból is jóleshetett a szomjas ifjaknak 
néhány pohár, amint ez a következő sorokból kihallatszik:

„Ha Mádi bort iszom vad
Gondot szalasztok azzal
A’ kincsre sem sóvárgok
Dal ébred e kebelben” (Rózsa,  245. o.)

Néhány sor után így folytatja: „Csatára menj te ádász / Pinczébe lejtek én le / 
Gyerkőcze tölts pohár bort / Mert jobb ha mámorosan / Mint halva fekszem Úgy-e?” 
(Rózsa,  245. o.). 

A harmadik borversének indítása kissé komor színezetű: „Pállyát lefutni ’s ak
kor / Ki mulni, lettem én is”. (Rózsa, 245. o.)

A mai olvasó számára talán belehallhatók e sorokba Kölcsey máig felejthetet-
len Zrínyi-dalának részletei: „És hol a nép, mely pályát izzadni / S izzadás közt hő
si bért aratni, stb. ... »60 Bordalhoz nem illenek a mélyenszántó gondolatok, „fél-
re vad gond” – szól poétánk, s vallja: „Ha jó szeszű borom lessz / Úgy tánczolom 
le éltem”. (Rózsa, 245. o.). 

Virányin és Eromachuson kívül még egy megnevezéssel használ Szücs Dániel, s 
ez a Rényfi. Stílusos, mert egy komor hangú bírálat alá kerül ez a megnevezés. Az 
ellenbírálat pedig az előzőleg tárgyalt Kén-esső című elbeszélés kritikájának elle-
nében íródott. A kemény hangú bírálatot kifogásolja, s ostorozza Zöld úr helyesírá-
si hibáit, pl. „anyival; annyival helyett, jegybe; jegyben helyett, beszéllés; beszélés 
helyett, válni el; válni-el helyett” .(Rózsa, 172. o.) „Intem Zöld Urat ..., hogy illye
nektől magát meg tartoztatni el ne felejtse, mert valamint Kegyed sem ment a’ hi
báktól, minden gyakorlottsága mellett is; úgy mások is hibázhatnak, kik valamint 
Kegyed, Ők sem szeretnek gyakorlatlanoknak kikiáltatni.” (Rózsa, 172. o.).

„... Egy arany lovag, Hajnal nevű ... ” – írja a folyóirat másik szorgalmas mun-
katársa, Halka Sámuel, aki csakúgy, mint Szücs Dániel, lelkész lesz, sőt a csurgói 
református gimnázium tanára is egy ideig. A pápai alma materben a gimnázium 4. 
osztályától kezdve tanult a teológiai akadémia elvégzéséig. Költeményeit a Honmű-

60 Kölcsey Ferenc összes versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.
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vész (1839-40), a Koszorú (1840) című folyóiratok közölték,61 szerepel alkotása a 
Tavasz zsebkönyvben is. Teológus korában készítette el az az értekezését, amelyet 
a Diáky Alapítvány jutalomban részesített. Címe: Jelen korunk micsoda kelléke-
ket igényel egy protestáns lelkészben és mi módon lehet azoknak megfelelni? Ké-
sőbb is publikált a Fördős által szerkesztett Papi Dolgozatokban (1857). Ugyaneb-
ben az évben Kecskeméten adták ki a Templomi imák advent köznapjaiban62 című 
imádságos verseit.

Mint említettük, a buzgósága feltűnő, hiszen a Rózsa második számától kezd-
ve az utolsó, a harmincadik számig folyamatosan publikál. Tollából Tavy Ödön és 
Álmos álnév alatt dalok, ódák és tanulságos állatmesék kerülnek ki. Lírájának két 
fajtáját lehet elkülöníteni egymástól, a könnyed hangvételű szerelmi dalokat és a 
magasztos tárgyat témául választó ódákat. Kölcseyt magasztalja a folyóirat 5. szá-
mában olvasható négyszer négysoros verse, amely a nagy költő géniuszáról beszél: 
„... egy halhatatlan / Mennyei hont szerez ö magának”. (Rózsa, 45. o.) „Már lát
lak ott fenn fényleni a’ / Csillagos ég kiderült honában” – mondja 1836 decembe-
rén Halka Sámuel, bár ekkor még senki sem sejthette, hogy 1838. szeptember 8-án 
a Himnusz szerzőjének véget ér földi pályafutása.

Nem a Kölcseyhez című költemény eszmeiségét, hanem nyelvtani-helyesírásbe-
li hiányosságait kifogásolja majd egy bírálat: „Ha végig nézzük a’ Rózsának eddig 
megjelent számjait, azt kell valósággal és fájdalommal megvallanunk, hogy az írók 
vagy a’ léírók igen keveset haladnak előre a helyesírásban” (Rózsa, 76. o.), pl. Köl-
csey nevének helytelen írását („Kölcsei”), vagy „Ragyogni fogsz míg él magyar ál 
buda”. (Rózsa, 45. o.)

Hasonlóan komoly témát választ a Világunk című ódájában, amely rímelés nél-
küli hosszabb sorokba ömlesztett aggodalom a lét, nemlét kérdése felett. Amint azt 
Szücs Dánielnél is megállapítottuk, itt is belehallható a reménytelenségbe a herde-
ri jóslat, amely szerint a mások közé ékelt kisszámú magyaroknak századok múltán 
már nyelvét sem lehet majd felfedezni. Diákunk ezt megközelítőleg sem tudja olyan 
megrázóan megfogalmazni, mint Kölcsey később a Zrínyi második énekében, de 
Tavy is megpróbálja. „Nincs már Magyar – leszsz csak jel arról / Hogy Magyar is 
vala a’ világon.” (Rózsa, 141. o.). A pusztulás az isteni elrendelés természetes kö-
vetkezménye: „A’ kezdet és vég egybe ragadva van / Mi lett az el múl”. (Rózsa, 141. 
o.) „Az alkotó itt pontos igazgató.” (Rózsa, 141. o.) 

Lírája másik rétegét a bensőséges, kissé szomorkás, elégikus hangvételű költe-
mények képviselik: az Álom-hon, az Hajnali dal és a Búcsú ’s Kérelem című ver-
sek. Az Álmos név választása illik az Álom-hon című, 1837. június hónapban meg-
jelent műhöz. A sok keresgélés után végre megtalált kedves (ezúttal Ida) másé lesz. 
A konklúzió pedig: „Mert álmot űzöl csak ’E világon / S’ boldogságod itten / Csak 

61 Halka Sámuel. In: Szinnyei József (1896): Magyar írók élete és munkái, IV. k. 350. o.  
62 Uo.
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álom-hon.” (Rózsa, 333. o.). Társai és önmaga számára életbölcsességgel is szolgál: 
„Tanúságot Fiú / Vegyél ’s használd / Ifjuságod öröm / Telt poharát!” (Rózsa, 334. 
o.) Összecseng ez az antikvitás és a biedermeier életfilozófiájával. Az öt versszakból 
álló négysorosok minden másodika rímelni igyekszik, a sorok nyolc és négy szó-
tagosak, hangsúlyos vagy magyaros verselésűek. Megszerkesztettségét bizonyít-
ja, hogy a cím megegyezik a vers utolsó szavával, és ez máshol így nem fordul elő.

A hajnali táj romantikus leírását adja a következő verse, amely két számmal ké-
sőbbi Rózsában jelent meg. (Rózsa, 26. sz.) Címe: Hajnali dal. A tájábrázolás érzel-
gőssége figyelhető meg, amely a szentimentalista líra utózengése a diákköltészet-
ben: „Fölébred a nagyvilág zaja, / föl Szent Sionnak / Szent hymnusa”. (Rózsa, 357. 
o.) A négy versszak első kettője boldogságtól sugárzik, ám a másik kettő gyászról 
beszél, amelynek okát a zárlat adja meg: 

„Mert az ő lelke 
A’ kedvelté
Mennybe költözött
Hajnal felé”    (Rózsa, 358 o.)

Így összességében melankolikussá válik a költemény. 
A folyóirat utolsó számában olvashatjuk Halka Sámuelnek szintén Álmos álnév 

alatt egy olyan versét, amely több szempontból rokonítható az antikokat fordító és 
átköltő Eromachus [Szücs Dániel] Rózsáról című költeményéhez. A Búcsú ’s Kére-
lem virágszimbolikája miatt is jelentős: „Kegynő! virágim / Őr angyala / Hald zeng 
a’ kertész / Bucsudala”   (Rózsa, 431. o.) Ideálját, választott kedvesét virágok jelké-
pezik: „Az ideál egy / virág vala / virágok dísze / A’ szép rósa”   (Rózsa, 431. o.) A 
tartalom jelentéktelenné minősül, esemény mindössze a búcsúzás, de hogy ki kitől 
kényszerül elválni, azt nem fejthetjük meg. Népies, műdalszerű: „Virágok nyílnak 
/ majd utamon” (Rózsa, 432. o.). Befejezése hasonlatos egy imához: 

„Üdvöz légy már 
Te szép angyal 
Váló sugárt hint 
Az esthajnal”  (Rózsa, 432. o.)

Az epika műnemén belül egy műfajban próbálja ki magát Halka Sámuel, ez a ta-
nulságos állatmeséé, amelyet az antikvitásból Aiszophos és Phaedrus meséiből is-
merhetett, valamint Heltai Gáspár fabuláin kívül Fáy András meséi és aforizmái 
közkedveltek voltak ekkoriban. Öt alkalommal olvashatunk rövid mesés története-
ket: A havi rózsa (2. sz..), A sas és foglyok (5. sz.), A’ Fülmile (20. szám), A Fecskék 
(21. sz.), valamint A’ Csalány és Repkény (28. sz.). A Rózsa 5. számában található 
mese arra keres magyarázatot, hogy miért bujkálnak a sas elől az apróbb termetű 
madarak, pl.: a barázdabillegető és a fogoly. büntetésül kapták ezt, mivel a mada-
rak nagygyűléséről elkéstek: „átkom reájok – harsog a szirtok lakója – örökös fo-
golyság legyen tetteik érdemlett díjja” (Rózsa, 59. o.). A’ Fülmile mélyebb értelmű, 
a madarász a fogságban tartott madárnak „természeti dalát mesterséges dalokkal 
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tanítgatá vegyítni” (Rózsa,  270. o.), ámde amint hazatért és dalra kezdett, rokon-
sága kinevette. Ezzel talán a sok tanulás ellen próbált vicces formában felszólalni, 
ám a következtetést nem vonja le, a mese társadalmi olvasata nála mindig elmarad.

„Szűk színházunkba elmenék ...”
(Drámakísérletek a Rózsában)

Folyóiratunk anyagának feltárása során drámakísérletekre bukkanunk. A szerző 
személyében azt a Dömjén Ferencet ismerhettük fel, akinek a neve eddig csak az 
önképzőkörrel kapcsolatban került elő. Életéről szűkszavúan nyilatkozik a Sziny-
nyei-lexikon, mindössze hivatását (református lelkész), és néhány munkáját nevezi 
meg. Elsőként az 1845-ben Pápán kiadott Tavasz zsebkönyvet, amelyben több al-
kotást is találunk tőle. Neve a Képzőtársaság Jegyzőkönyvében és a legjobb verse-
ket tartalmazó ún. Érdemkönyvben gyakran szerepel. A Tavaszban nyomtatásban 
megjelent fordítása, a János mester63 és a Bársony kalap64 című elbeszélései alap-
ján tudjuk róla, hogy németül és franciául is jól beszélt. A gymnasialis praecep-
tor65 feladatait látta el az 1841-42-es és az 1842-43-as tanévben. Neve Dömjénként 
és Demjénként egyaránt előfordul, ezért a Rózsában használt változatot alkalmaz-
zuk vele kapcsolatban.

Először Kedvtelen álnéven mutatkozott be a 11. számban egy verssel (Farsangi 
Köny), később elbeszéléssel próbálkozott (Pünköst Napja), de írt epigrammát, me-
sét, viccet, azaz „Nevettető Pilulát”is. Álnevei az említett mellett ötletesek, Szin-
padi, Rögtönis, Addteli, Váczi és csak a monogram: D.

A színpadok világa olyannyira érdekelte szerzőnket, hogy a vígjátékban és a szo-
morújátékban egyaránt kipróbálta képességeit. A Pénz Emberség című egyfelvo-
násosa élvezetes alkotás, két egymást követő lapszámban (16-17.) közölte az ösz-
szesen húsz jelenetből építkező vígjátékot. A cselekményt a leánykérés problémája 
adja, két kérő vetekszik egymással inasaik segítségét is igénybe véve. Az apa, Fu-
karfi, falusi táblabíró, a pénzforgató polgár és a maradi köznemes sajátos ötvözete.

A korabeli színi előadások címlapjainak tanúsága szerint Pápán 1824. december 
7-én színre került A kérők mulatságos Víg Játék Kisfaludy Károly Úrtól66, s oly-
annyira bővelkedik Dömjén szövege párhuzamokban a témaválasztásban, a szerep-
lők felvonultatásában, de a helyzet- és jellemkomikumok szerepeltetésében is, hogy 
joggal feltételezzük, ismerte Kisfaludy remekét. Ha nem a Kilényi Nemzeti Színját-
szó Társasága, akkor valamely más vándorszínész társulat közvetítette a diákszer-
zőnk számára a máig közismert darabot, amelyet Thalia papjai 1819 óta a siker re-
ményében gyakran tűztek műsortervükbe.

63 Tavasz zsebkönyv. Pápa, 1945. 24. o.
64 Uo. 20. o. 
65 Kiss Ernő (1896), i. m. 198. o.  
66 Nádasdy Lajos (1981): A pápai kőszínház története (1817-1931). Veszprém, 18. o. 
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Mielőtt részleteznénk e párhuzamokat, röviden a vígjáték műfaji előtörténetére 
szeretnénk  kitérni. A magyar dráma színpadi műformáinak kialakulását a német 
színészet közvetítése miatt a bécsi kedvelt műfajok adták. Amint azt Solt Andor már 
1933-ban hangsúlyozta, a lovagdráma és a végzetdráma mellett a tündérbohózat 
jellegzetes műfaji sajátosságai szívódtak fel a magyar irodalomba.67 „Két ellenté
tes világ érintkezik a tündérbohózatban: a mindennapi valóság és egy fantasztikus 
szellemország … Szerkezetileg: tündéri keretben érzelmes és víg történet, erkölcsi 
célzatú, szerencsés megoldással.68 A harmincas években érkezett ez el hozzánk, de 
magyar színpadon csak a hazai közönség tudatában élő szellemet lehetett szerepel
tetni, így a legtöbb magyar tündérbohózat Árgyrus alakját vinni színre.69 Vörös
marty Csongor és Tündéje rezonál erre a műfajra, lírai vallomását mesedrámában 
fejezte ki a költő. A tündérbohózatok tenyeres-talpas mindennapi hőseivel a népies 
ízlés és népies érzés vonult be a színpadra, a falu hősének tündérszerencséje már 
a regényesség szellemében született.”70

A drámatörténet a magyar vígjátékírás atyjának nevezi Kisfaludy  Károlyt, aki-
nek „vígjátékai meglehetősen hű másolatai annak a német komédiának, amely fel
sőbbrendű irodalmi ambícióktól nem háborgatva, beérte azzal, hogy ellátja a nagy 
városok szórakozni óhajtó tömegét és a kisvárosi nyárspolgárságot a színház min
dennapi kenyerével. Mindamellett nem vitatható, hogy az erős ítéletű, ép komikai 
érzékű és jó humorú költő itthon is körülnézett és a múlt század eleji köznemesi vi
lágnak, amelyben ő is otthon volt, nem egy mulatságos alakját vitte a színpadra. 
Természetesen kellőleg eltorzítva, hogy a karzat is mulathasson rajta, de nem any
nyira eléktelenítve, hogy a földszinten ülők egyike-másika magára ne ismerhessen 
a külföldet majmoló mágnásban, az örökké latinizáló táblabíróban, a vén, hiú ag
gszűzben és a vaskos, parlagi Mokányban.”71

Színművei a műveltség kérdéseit állítják centrumukba, amely műveltség egyre 
több nemzeti jeggyel gazdagszik. „A hősies lelkierőt felváltó szép és szelíd érzé
sek, ahogy Kisfaludy Károly fogalmaz, nemcsak a személyiséget72 módosítják, de 
a közösséget is, melyhez – ez jórészt műveltsége által – kötődik. A műveltség átala
kulása éppen ezért járulhat hozzá a nemesi életforma, a társadalmi nyilvánosság, 
az intim szféra, a nőkérdés s a boldogságról alkotott felfogás módosulásához.73 A 
leánykérés helyzetére épülő szerelmi témát feldolgozó vígjátékok a kérők külön-
böző műveltségtípusainak bemutatása és szembesítése a leány választásával vala-

67 Solt S. Andor (1933): A magyar dráma színpadi formáinak kialakulása a XIX. sz. első harmadában. Bu-
dapest, 6. o. 

68 Uo. 35. o. 
69 Uo. 32. o. 
70 Uo. 40. o. 
71 Sebestyén Károly (1919): Dramaturgia. A drámai műfajok története és elmélete. Budapest, 289 o.  
72 Nagy Imre (1993): Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái. 

Argumentum Kiadó, Budapest, 213. o. 
73 Uo. 213 o. 
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mely kívánatosnak tartott műveltség népszerűsítését teszi lehetővé. Ezek közül pe-
dig legmesteribb A kérők. A szereplők egyéni dialektusát, eltérő szólamú beszédét 
Nagy Imre tanulmányozta behatóan. A kérők Szélházy bárójának francia kifejezé-
sekkel, modoros frázisokkal telített, felületes retorikájú, laza beszédmódja mellett 
Perföldy pedáns, feszes-latinos szóhasználatát halljuk, valamint Baltafy ízes-mag-
vas, tőről metszett, ám némileg avíttas magyar beszédét, Margit ájtatos-kellemkedő 
fontoskodását, míg Károly és Máli Hymfin iskolázott stílusban szólal meg, amihez 
viszonyítva az előbbiek szófűzése kacagtatóan parodisztikus ízt kap.74

Dömjén szerzeményéről vázlatosan szólva megállapíthatjuk, hogy a kor kedvelt 
színpadi témáját másolja, karikírozni igyekszik a leányát gazdag ifjú számára tar-
togató apát, akit Fukarfi névre keresztel. Solt Andor is felhívta a figyelmet arra, 
hogy régi vígjátéki hagyomány volt, „oly humoros népetimológiájú nevekkel ellátni 
a szereplőket, melyek már önmagukban előre jelezték az illető személy jellemét”75 
A beszélő nevek a magyar színpadon Kisfaludy óta gyökeresedtek meg. Fukarfi-
ról azonnal eszünkbe juthat Moliére Fösvény című drámája, ám a pénzsóvárságon 
kívül más nem rokonítja őket. A latinizálni igyekvő táblabíró Fukarfi alakjában a 
pénzforgatásból élő polgár és a maradi köznemes figurája olvad sajátosan egybe, 
és mintha A kérők latinos műveltségű Perföldyje és Baltafy kapitány ízes-magvas 
magyarsága76 ötvöződnék. 

Amíg azonban Kisfaludy legjobb vígjátékaiban „a leány (vagy ifjú özvegy) kezé
re pályázó kérők, akik egy-egy magatartásformát, műveltségtípust és beszédmódot 
képviselnek – pontosabban: jellegzetes beszédmódjukba építve hordozzák a jelle
müket determináló kulturális arculatot”,77 a mi szerzőnk nem tudja ily mértékben 
kihasználni a szereplők karaktereit. Igazából nem a két kérő, hanem az apa és az 
egyik kérő (Gatey) ellenpontozza egymást, Retekit Szélházy báróhoz csak szándé-
ka, az érdekházasság terve közelíti. Az apa jellemzésére szolgálnak az ilyen és eh-
hez hasonló mondatai: „… én magam örömest pénzes zacskóvá válnék”, (Rózsa, 
186. o.) vagy „… nem volt, nem is lesz szebb Ember a pénznél”. (Rózsa, 186. o.) A 
szavakon túl a tárgyi környezet felépítése is jellemábrázoló erő Az első jelenésben 
az asztalon két könyv van, az Álmoskönyv és az üzletkönyv. Ez utóbbiban azok ne-
ve szerepel, akiknek kölcsönt adott. Amikor az egyik inas hangosan olvasni kez-
di, ezt halljuk: „Jakab zsido be hozta a’ nála levö Summa interessét 200 forintot. 
Az Izsaknál levő 800 forintot Zczignek igértem, mert az egy forinttal többet igért 
az egészre.” (Rózsa, 189. o.) Nemcsak pénzsóvár, hanem babonás is, színrelépése-
kor rögtön éjjeli álma jelentését kutatja az Álmoskönyvben, és örömmel nyugtáz-
za, hogy pénz áll majd a házhoz. „Miolta ezek a Neologusok vagynak, minden in

74 Nagy Imre (1998): Heraklit és Demokrit. (A kora reformkori vígjáték dramaturgiája.) Irodalomtörténe-
ti Közlemények ’98. 513. o. 

75 Solt Andor, i. m. 35. o. 
76 Nagy Imre, i. m. 513. o. 
77 Uo. 514. o. 
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versa ratione megy. Újságot is azért nem járatok, hogy tele vagynak ujj szavakkal, 
s csak úgy csuklik bele az Ember szeme.” (Rózsa, 184. o.) A kérő megnyerése érde-
kében azonban maradiságát palástolni akarja: „Gatey a’ mint levele mutatja ollyan 
újj gesztusú ember, azért hát én is valami könyvet szeretnék olvasni”. (Rózsa, 186. 
o.). Leánya erre egy zsebkönyvvel segíti ki, amelynek a címét sajnos, nem közli a 
szerző, de azt tudjuk, hogy a zsebkönyvek divatja akkoriban, amikor e vígjáték kí-
sérlet született, igen nagy volt, nyilván ezért kap szerepet a kellékek között.

Az események menetét a két kérő és a két inas megjelenése bonyolítja, de nem 
pusztán versengés folyik, hanem szerepcsere is zajlik, a szélhámos Reteki, aki va-
gyonát peres úton elvesztette, a szerencsés Gateynak adja ki magát, hogy így el-
orozza a menyasszonyt. Szerencsére, a másik kérő sem késlekedik, és hamarosan 
fény derül a turpisságra.

A  kora reformkor vígjátékait vizsgálva Nagy Imre megállapítja, hogy e szín-
műtípusok dramaturgiájában alapvető szerepet játszik az intrika, s az intrikus célja 
elérése érdekében megtéveszti, legtöbbször manipulálja a többieket.78 A szituáci-
ós vígjáték, amelyben a helyzet dominánsabb szerepet játszik mint a jellem, Kisfa-
ludy második vígjátékírói korszakában újabb változatokat teremt. Így láthatjuk be-
le  A leányőrző (1826) vagy a Három egyszerre (1829) komikus jeleneteit Dömjén 
szerény próbadolgozatába.

A párhuzam kedvéért jegyezzük meg, hogy a vendéglátás, névnapi dínom-dá-
nom szerepeltetésének színpadi hagyománya az iskoladrámák idejéig nyúlik vissza, 
hiszen ez már a kegyesrendi szerző, Pállya István 1768-ban a Ravaszy és Szeren-
csés című drámájában fellelhető. A tanácsosi tisztség elnyerése érdekében a kapi-
tány névnapi köszöntőt rendel egy poétánál79, s a mi Fukarfink is Gergely napot 
tart, azaz névnapját ünnepli.

A pápai szabadidős hetilap vígjátékában a lányos házhoz másodikként érkezett 
ifjú az apa előtt Kergeteges bárónak, Eszter előtt festőnek adja ki magát, s így mind-
kettő rokonszenvét elnyeri. Romantikus udvarlásából idézünk néhány sort: „Ne hid
jed, hogy elunnád magadat, le festem a’ világ öt részeit el utazunk föld abroszokon. 
Megnézzük a föld legnevezetesebb városait, száraz lábakkal megyünk által az Oce
án zajgó hullámain, megnézzük a szabadság honát, s innen megelégedve ’s hazánk 
szomorú emléke vezérlése alatt haza ballagunk”. (Rózsa, 204. o. ) Gatey vallomá-
sa a diák Dömjén széles érdeklődési köréről árulkodik, a világ csodás tájainak fel-
fedezésére vágyakozik.

A kérők 3. felvonásának 6. jelenetében80 Szélházy báró tévedésből János inas ke-
zét csókolgatja, ezt másolja az a jelenet, amikor Reteki ölelgeti az általa Eszternek 
vélt Ferkó inast. (Rózsa,  188. o.) Ugyancsak A kérőkbeli inasok bölcselkedése, Fe-

78 Uo. 518. o. 
79 Magyar drámaírók, XVI-XVIII. század. Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest, 1981. 763 o. 
80 Kisfaludy Károly válogatott drámái. Unikornis Kiadó, Budapest, 1999. 159. o. 
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renc és Tamás okoskodása (a 2. felvonás 1. jelenésében)81 mintázhatta Miska inas 
és Ferkó fecsegését a Rózsában. 

„Az akadémia ollyan hely, a’ hol nagy vastag könyvekből ollyan szakállas Tudó
sok taníttanak.” (Rózsa,  198. o.) A filozófus helyett Fülesmókust mondanak, Mis-
ka inas Joseph Orrfülszájnak nevezi magát Fukarfi előtt, szavajárása a  „Fót hátán 
fót” (Rózsa,  184. o.), míg Ferkó unos-untalan ismételt szava a  Merevén.

Határozottan eltér diákszerzőnk darabja  Kisfaludy vígjátékaitól a női főszereplő 
karakterének megformálásában. Eszterben nyoma sincs Máli, Lidi, Ida vagy Emmi 
talpraesettségének, az ügyefogyott, bátortalan kérőből is hálás férjet faragó tehet-
ségének. Sokkal inkább rokon a biedermeierből itt maradt női eszménnyel, amely 
házias, szerény, az atyai uralmat csöndesen viseli, s csupán a körülmények kedve-
ző alakulásának köszönheti boldogságát. „az Ifjú szívében ég lakik, ’s abba szerel
mi boldogság az üdv” (Rózsa,  186. o.) – áradozik Eszter, de tettekre semmikép-
pen sem vállalkoznék.

A Kisfaludy-remekek játék a játékban „kettőzött fikciójáról”82 sem beszélhetünk 
a Pénz Emberség kapcsán, hiszen az eltérő dialógusok egymásba szövődésére nem 
találunk példát. Csupán a leányőrzés motívumának és az ellesett színpadi fogások-
nak némi diákos ízlésű fűszerezése Dömjénnek ez a komédiakísérlete, amelyet sa-
ját kézírásában nyújt át az olvasónak. 

A vígjátékban Reteki számára megtanulandó ’actioma’ (pénz = emberség) Döm-
jén másik drámakísérletében is fontos momentum. A Rózsa vagy a’ Kétszínű című 
szomorújátékban ezt az elvet vallja a cselvető Ravaszdy is: „a pénz az élet ’s a sze
génység a halál”. (Rózsa, 254. o.) A választott műfaj azonban előrevetíti a tragi-
kus véget, a bármi áron boldogulni vágyó hősök sorsa szomorú véget ér. Rögtönis 
álnév alatt a folyóirat 20. számában kezdte közölni a három felvonásból álló drá-
mát, s csak a befejezés után, a 24. szám végén ismerhetjük meg a szerző kilétét. A 
ma már kevésbé ismert műfaji megjelölésről, a szomorújátékról a következő felvi-
lágosítással szolgál a Világirodalmi Lexikon: tágabb értelemben használt fogalom, 
olyan drámai műveket is így jelölnek, amelyeknek hősei szenvedéseket vállalva el-
pusztulnak ugyan, de nem tragikus hősökként, hanem mártírokként. Az újkori tra-
gédiát a szakirodalom egy része Ph. von Zesen 1641-ben bevezetett szakkifejezé-
se (Trauerspiel) nyomán szomorújátéknak nevezi.83 Magyar színpadon az 1810-es 
évektől jelentkezett két arculata, az egyik az áltörténeti „herosi”, ide tartoztak a 
Hamlet-variációk: a Lear király, a Macbeth; a másik pedig az ún. polgári szomo-
rújáték, amelynek országszerte elterjedt képviselője Schiller Ármány és szerelem 
című drámája volt.84 A klasszicizáló szomorújátékot főleg Erdélyben kedvelték az 
iskolai színjátszás és a nemesi műkedvelés következtében. Wesselényi is szorgal-

81 Uo. 141. o. 
82 Nagy Imre (1998), i. m. 513. o. 
83 Világirodalmi Lexikon, 15. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 756. o. 
84 Kerényi Ferenc (1981): A régi magyar színpadon 1790-1849. Magvető Kiadó, Budapest,135. o. 
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mazta e műfajt a  hazafiságot hirdető programja megvalósításához. Hiába hangsú-
lyozza Kazinczy még 1814-ben is a verses megfogalmazás szükségességét, a fenn-
maradt szövegkönyvekben csak prózai változatokat találtunk.85 Eltűnik a hármas 
egység követelménye, együtt szerepel a magyar történeti (Hunyadi János, Kinizsi) 
és a klasszicista hatalmi témaválasztás (Titus, Pompejus) lehetősége.86 A szomo-
rújáték műfaji nyitottságát mutatja, hogy az érzékenyjáték és a harsány vitézi játék 
bizonyos elemei is beleolvadnak. Az Ármány és szerelem ez idő tájt már gyakran 
játszott darab volt a hazai vándortársulatok színpadjain, 1804-től általában Fortély 
és szerelem címmel szerepelt a korábbi Szövevény és szerelem helyett. „A’ Sze-
relem féltésnek gyászos következései”87 magyarázattal ellátott címlap arról árul-
kodik, hogy Pápán 1824. április 20-án előadtak egy öt felvonásos szomorújátékot, 
amelynek a pontos címét sajnos nem ismerjük. Akár a Schiller-dráma egyik ma-
gyarítása is lehetett. Dömjén drámaszövege azonban ezzel csupán a női főszereplő 
tragikus halálában rokonítható.

A Rózsa, mint műcím, a magyar drámairodalomban először Katona József A ró-
zsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között című, 1814-es keltezésű vígjáté-
kában szerepel. A szív törvényeire hallgató Elek tapasztalatlansága miatt képtelen 
eligazodni a színlelés világában, ahol a központi szerepet játszó női alak nemegy-
szer álarcot visel.88

A cselvetés drámaszervező ereje érvényesül Katona másik színpadi művében is. 
Az 1812-es keletkezésű Monostori Veronka, vagy a harc két ellenkező igaz ügyért 
című műben. „Az ilyen színmű a csel, a cselvetés motívumára épül, vagyis az egyik 
szereplő (nem minden esetben a főhős, de általában az) cselt vet, csapdát, kelepcét 
állít valamely másik szereplőnek vagy a szereplők egy csoportjának. Tettének in
dítéka az önzés, a hatalomvágy, valamely súlyos vagy annak célt sérelemből táp
lálkozó bosszú ...”.89 Amint arra Nagy Imre még rávilágít, a drámai cselekményt 
mozgató intrikus széles mezőben képzelendő el a bosszú tébolyult megszállottjától 
a vígjátékok furfangos játékmesteréig.90 

Mindezt azért részletezzük, mert a Rózsa vagy a’ Kétszínű szerzője szomorújá-
tékot szeretne alkotni, mégpedig annak polgári vonatkozásában, s témául a szere-
lemféltést választja. A végzetes félreértéseket egy cselvető, Ravaszdy terveli ki, ő 
komponálja az eseményeket. Egy gazdag földbirtokos egyetlen lányát, Ágnest nem 
választottjához, Hiszfalvy Gyulához, hanem az arisztokrata Fennlakyhoz szeret-
né feleségül adni. A szerelmesek elválasztására törekszik Ravaszdy is, aki látszó-
lag Fennlaky útját igazítja a lányhoz, valójában saját maga szeretné nőül venni De-

85 Uo. 138. o. 
86 Uo. 139. o. 
87 Nádasdy, i. m. 17. o. 
88 Nagy Imre (1993), i. m. 151. o. 
89 Nagy Imre (1998), i. m. 517-518. o. 
90 Uo. 518. o. 
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li Ágnest. Terve eléréséhez cselt eszel ki, akkor, amikor Hiszfalvyt már gyanúba 
keverték az apát megtámadó haramiák, ő elhiteti az ifjúval, hogy Ágnes már nem 
szereti. Tanácsolja, hogy bosszúból gyorsan vegyen felségül egy özvegyet. A meg-
lehetősen gyerekesen gondolkodó Gyula meg is teszi ezt: „Megmutattam, hogy 
nemcsak egyedül ő az, a’kit én az oltárhoz vezetni tudok.” (Rózsa,  310. o.) A lányt 
kedvese hűtlensége halálos kórba juttatja, élete hamarosan véget ér. Ám a gonosz 
Ravaszdy és Fennlaky is tragikus sorsra jut, és Hiszfalvy számára sem marad más 
lehetőség, mint az, hogy önkezével vessen véget életének.

A rózsa a szerelmesek boldogságát, egymás iránti hűségét hivatott jelképezni. 
Fennlaky egy éjjel meg akarja rongálni a növényt, hogy ezzel igazolja Ágnes előtt 
a távollévő Gyula hűtlenségét. Tettének végrehajtásában megzavarja Maszlag, aki 
egy cigányasszony jóslata miatt el akarja lopni Ágnes rózsáját beteg szeretője, Ka-
ti számára, azért, hogy az meggyógyuljon tőle. Ravaszdy és Fennlaky ármányko-
dásáról a rózsa egyik fiatalt sem ’tájékoztatja’, Ágnes vakon bízik kedvesében, aki 
pedig könnyen hitelt ad barátja szavainak. Így rendelődik hozzá a rózsához értel-
mező jelzőként a kétszínű.

Az események bonyolításában fontos szerep jut az erdei haramiáknak. Fennlaky 
mint haramia vezér lép elénk a második felvonásban, és megbízásából megtámad-
ják a legények Deli Jónást. Fennlaky menti meg a rablóktól, s ezzel hálára kötelezi 
a lány apját. Káka, Gazfi, Csákány, Balta és Maszlag az erdőben egy tisztás körül 
ülnek, és somlai bort iszogatnak a harmadik felvonás nyitójelenetében:

Így énekelnek:
„A hüs erdő magányába
Minden bükknek árnyékába
Van a’ hazánk ’s életünk ...
Igyunk ne lássunk bánatot
Nem szolgálunk mi robotot.” (Rózsa,  309. o.)

A haramiák ilyen sokoldalú, a cselekmény szövésében való döntő szerepelteté-
se arról árulkodik, hogy szerzőnk láthatta színpadon Schiller drámáját. 1793-ban 
Darvas János már lefordította Hegyi Tolvajok címmel, sőt még egy fordítása ké-
szült el Bartsai László révén [A’ Tolvajok], s ez az Erdélyi Játékos Gyűjteményben 
meg is jelent.91 A művet 1794-ben színre is vitték, valószínűleg ez volt hazánkban 
az első Schiller-előadás, a cenzúra azonban további bemutatását egyelőre nem en-
gedélyezte.92 Minthogy a magyar műsorra Schiller a cenzúrától késleltetve jut el, a 
Haramiák tartósabban csak a XIX. század elején kap színpadot: Debrecenben 1806-
tól, Pesten 1810-től játsszák.93. Angyal Bandi, Zöld Marci címmel készülnek el a 
magyarított utánzatok, amelyek hősei gyakran az életből vett szereplők, a betyá-
rok. Bár Nádasdy Lajos kutatási eredményeit is igyekeztünk felhasználni, a kora-

91 Kerényi, i. m. 39. o. 
92 Uo. 117. o. 
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beli címlapok nem tudósítanak bennünket a Haramiák egyetlen pápai előadásáról 
sem. Mivel azonban a ’30-as években ezek a rablójelenetek gyakran előfordultak 
egy-egy szomorú- vagy érzékenyjáték betétjeként, biztosra vehetjük, hogy az, aki 
részt vett vándorszínész-előadásokon, látott ilyet a színpadon.

Folyóiratunk egyetlen szomorújátékát színesíti a vígjátékokból kölcsönzött ’férfi-
faló’ özvegy szerepeltetése. Csipkeváriné már két urát is eltemette, újra házasod-
ni kíván, ezúttal Ágnes kedvesével vezetteti oltár elé magát. Kacagtatóan enyeleg 
Gyulával: „reménylem, hogy a’ szépen kinyilt ’s illatozó virágot ha letöri gondo
san fogja ápolni”. (Rózsa, 320. o.) Az ifjú férj válaszul „Kelepityeségednek” szó-
lítja asszonyát.  

A színpadok világa felé óhajtozó szerző drámájának megszerkesztettségét ku-
tatva megállapíthatjuk, hogy kellően át nem gondolt témát vetett papírra, követke-
zetlenségei, a cselekmény szétburjánzása, a szálak elvarratlansága nehezíti a meg-
értést. A cselvető motiváltsága sem elég indokolt, a szereplők jellemábrázolása 
egysíkú. A sorsát saját kezébe véve irányítani képtelen tragika alakja pedig végle-
tesen egyszerű. Ravaszdy önvádolásának előkészítésére nem maradhatott ideje és 
módja a szerzőnek, hiszen négy egymást követő számban jelent meg munkája, fel-
tehetőleg csupán pár nap állt rendelkezésére a folytatások megírásához. 

A már ismertetett vígjáték és szomorújáték, mint a drámai műfajok Rózsabeli 
képviselői mellett meg kell említenünk azt a „Néző Játékot”, amely Jó Fiú címmel 
kapott helyet a Rózsa első öt számában.  Szerzője az a Csilus János, aki a folyóira-
tot 1837. április 24-ig szerkeszti. Alkotása kevésbé ötletes, mint Dömjén Ferencé, a 
szereplők nevei (Firmin, Marcelle) idegen hatásról árulkodnak. A cselekmény egy 
váltó körül zajlik, mely a szerelmesek közé áll, de végül minden jóra fordul, és a 
két fiatal egymásé lehet. E három drámakísérlet is igazolja, hogy elvárásaikat, igé-
nyeiket a korabeli normához igazították. A helyi diáklap színvonalát ezek a dráma-
kísérletek lényegesen emelik.

„... Szent Lugos titkunk tudója ...”,
(Dömjén Ferenc útkeresése epikai és lírai műfajok között)

Lírikusként a Rózsában publikált: a Farsangi köny, a Színészet és a Lugos című 
költeménye érdemel figyelmet. Az elsőben a farsang harsányságával állítja szem-
be a szerelmi csalódása miatt halálba vágyódó lírai ént. Hangulatát még aláírása is 
egyértelműsíti, Kedvtelen. (Rózsa, 114.o.). Érdekes továbbá az is, hogy 1837. febru-
ár közepén, azaz farsangkor írta.

A Rózsa 20. számában, amelyben szomorújátékát kezdte közölni, tőle az első al-
kotást, ezúttal Rögtönis álnéven jegyzi le, a címe Szinészet. Akár élménybeszámo-
lónak is tekinthető: 
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„Szűk színházunkba elmenék 
Oszlatni gondomat 
Adott darabba meglelém 
Lefestve sorsoma.” (Rózsa, 251. o.). 

A hasonlóság közte és a színpadi hős sorsa között természetesen a csalódás, az 
örök női hűtlenség. Mondanivalója szerint a barátság és a szerelem egyaránt merő 
képmutatás, azaz színészkedés. 

A Lugos a legutolsó verse, ezt a 27. számban olvashatjuk. Témája: a váratlanul 
visszatért ifjú hűtlenségen éri volt kedvesét, aki ezúttal az Ilka névre hallgat, s fáj-
dalmában véget vet a  saját életének. A cím a tragédia helyszínét jelenti, boldog órák 
helyett gyilkosság tanúja lesz a lugas.

Ideje szót ejtenünk Dömjén Ferencnek az 1841. tavaszutó [május] 9-én mega-
lapított főiskolai Képzőtársaságban játszott szerepéről. Az önképzőkör üléseiről 
fennmaradt jegyzőkönyvben93 sok helyen találkozunk nevével. Már az előtörténe-
ti részben a fölállított társaság legelső tagjai között szerepel.94 „Baráth József a’ 
költészet nyilvános tanítójának fölszólítására számosan összeálltak egy illy társa
ság alakítására”95– olvashatjuk mindjárt az első oldalon. „A társaság célja, hogy 
az abban részt venni kívánó ifjak szavalás, dolgozatok, ’s ezek birálata által szel
lemi erejöket miveljék és neveljék.”96 A további szabálypontok között találjuk azt, 
amely a bírálói feladatokat rögzítette: „A’ birálók által, szigoru megrostálás után 
méltókkal itélt munkák, ha a társaság ülése ellenkezőkép nem itélne, szerzőik ál
tal a’ titoknoknál e végre álló Érdemkönyvbe beirassanak a’ szerző nevének kité
telével.”97 Vagyis nemcsak az alkotásban, hanem a kritikai gondolkozásban és vé-
leményközlésben is jártasságot szerezhettek. Dömjén gyakran szerepel alkotóként, 
bírálóként egyaránt, sokszor előfordul vele, hogy jobbításra visszaadják a munká-
it. Így történt ez pl. a Képzőtársaság V. ülésén, 1841. Tavaszutó 19-én, amikor Eö-
ri Sándor a Lengyelhon és a Véghír című költeményeket bírálta: „Az elsőre nézve 
megjegyeztetett, hogy benne költői igazságszolgáltatás nincs, a második érdem
könyvre méltónak ítéltetett.”98 Amikor Dömjénnel, mint bírálóval találkozunk, ha-
sonló kritikát hallunk. Ezért hát nem csodálkozhatunk azon, hogy az 1841 őszén 
tanulmányait a Pápán folytató Petőfi, ekkor még Petrovics Sándor, költeményeit is 
bátran kritika alá vették a diákköltők.

Az 1841. őszutó [november] 10-én tartott második ülésen Tarczy Lajos elnök je-
lenlétében olvasta fel Petrovics a Tűnődés, a Zsarnok és az Eskü című verseit. A bí-
ráló Dömjén volt, s a jegyzőkönyv a következőket dokumentálta: „Az elsőben köl

93 A Képzőtársulat Jegyzőkönyve, 1841-61/2. 1. o. 
94 Uo. 2. o. 
95 Uo. 1. o. 
96 Uo. 3. o. 
97 Uo. 5. o. 
98 Uo. 10. o. 
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tői nyelv, lyrai érzelem található, mellyet érdemkönyvre méltónak ítéltetett, a lírai 
egységet sértő kifejezés kiigazítása mellett. A’ Zsarnok czimü egy kényur gaz érzel
meit festő költeménynek – mint drámai magánybeszédnek dramatizálására utasí
tatott a szerző. Az Esküben egy Bachy tisztelője hajthatatlan hűségű bajnokává es
küszi magát a csapokban, mely mű kivált kerekdedsége által figyelemre méltó, de 
mind e mellett is csak az egyik részében elömlő póriasság letisztítása mellett ítélte
tett érdemkönyvre méltónak.”99 A 14. ülésen [1842. január 16.] följegyezték, hogy 
Petrovics „…a Tűnődést kiigazította, s helyesnek találtatott dala”.100Az önképző-
kör 30. ülésén [1842. április 20.] több új művel lépett elő. A Kuruttyó című ballada 
kiigazítás végett visszaadatott, a Helikoni zarándok és a Viszonlátás „epigrammá 
dolgozása ajánltatott”.101 A bíráló ezúttal is Dömjén volt. 

A diákköltő Petrovics pápai alkotásait legutóbb Veress Zsuzsa vette górcső alá. 
A Tavaszbeli költemények ismeretében hangsúlyozza: „A többiek a maguk tisztes 
középszerével, csinoska vagy olykor bájosan esetlen műveikkel úgy vélték, hogy 
minden további nélkül versenyezhetnek Petroviccsal. Primátusa tehát korántsem 
volt nyilvánvaló a kortárs diákok számára.”102 Petőfi pedig, akinek nem volt stílu-
sa versei korrigálgatása, inkább veszni hagyta néhány zsengéjét.

Dömjén Ferencről még epikai szárnypróbálgatásai kapcsán kell említést ten-
nünk két elbeszélés erejéig, a Pünköst Napja és a Búcsú című kisepikákig. A Pün-
köst-Napja című rövid terjedelmű elbeszélés szintén a párválasztást, a gyermekkor-
ban kijelölt mátka elnyeréséért folyó küzdelmet ábrázolja vallomásszerűen, egyes 
szám első személyben. Hőseink, Gyula és Róza, gyermekkori barátságuk után hosz-
szú időre el lettek egymástól távolítva, melynek okát Gyula édesanyjától halljuk: 
„Az egymást felváltó szerencsétlenségek minket [tu. Gyula szülei] szegény sorsra 
juttattak, Téglásiékat pedig a szerencse szárnyán hordozta, az óta Róza Szülői hi
degek hozzánk ...”. (Rózsa,  241. o.)

Az elbeszélést indító képek egyfajta idillt sugároznak: „Vérben hunyt le a’ jóté
kony nap a’ kőszegi kéklő hegyek megett ’s már hallatszottak a hazatérő nyájj ko
lompjai ’s a’ csalogány estveli hangjaival szépen hangzott össze a’ pásztor furugjá
ja ...”. (Rózsa, 390. o.) Érdekes, hogy a táj nyugalmát ellentétbe helyezi az emberek 
közt folyó dühös vitával, azaz a külsőt a belsővel állítja szembe: „ ... néma csend 
kezde ereszkedni a’ szendesedő természetre csak a Vámhidi biró Úr szobájába folyt 
négy szem között heves beszélgetés csüggedni nem akaró tüzzel”. (Rózsa, 390. o.)

Szerelmük életben tartására és a szülői ellenszenv leküzdésére Róza keres meg-
oldást, gróf Tordyt megkéri, hogy Gyulát ügyvédjének válassza. Így azonban a 
fia talembernek újra el kell utaznia, s a távollét alkalmat ad arra, hogy a szülők a 

 99 Uo. 35. o. 
100 Uo. 40. o. 
101 Uo. 48. o. 
102 Mezei Zsolt (szerk., 2001): „A kényes úrfi s a rongyos baka.” Tanulmányok két halhatatlan pápai diák-

ról (Petőfi Sándor, Jókai Mór). Pápa, 152. o. 



N
E
V
E
L
É
S
T
Ö

R
T
É
N

E
T

119
KERPEL PÉTER JÓZSEFNÉ

Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai

lányukat gyorsan máshoz adják feleségül. Erről Róza levele értesíti választottját. 
Az esküvő Szigligety Károllyal pünkösd másnapjára van kitűzve: „Ah! Gyulám! 
hervad kevés idő múlva a’ feselő Róza” – sóhajtja a menyasszony. (Rózsa, 267. o.) 
Az ifjú természetesen azonnal hazautazik, s csak a szerencsés véletlen változtat-
ja meg az események alakulását, mégpedig az, hogy a hirtelen háborgó „Szőke fo-
lyón” csónakázó apát, lányát és annak jegyesét Gyula menti meg a vízbefulladás-
tól. A hála persze nem marad el, s így beteljesülhet szerelmük. Hősünk elégedetten 
jegyzi meg: „Mennyire szelídek voltak szép Rózám Szűlői e’ bal eset után ki nem 
mondhatom”. (Rózsa,  268. o.)

A stílusát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a múltba visszatekintő, retrospektív 
nézőpont, a kevés párbeszéd kissé egyhangúvá teszi az elbeszélését, amelyet a le-
vél beiktatásával, természetleírásokkal próbál színesíteni. Csupán egyetlen izgal-
mas – feszült – jelenetet látunk: „Lárma hallatszék messzéről, kettőztetém lépé
semet. Segítség hallatszék, Nagyságos Téglasy Ur lyányával ’s ennek jegyesével 
mindjárt vízbe fúlladnak.” (Rózsa, 268. o.) Az elbeszélésben egyetlen kiszólást ta-
lálunk: „ – gondold érdemes olvasó, mi okozá e’ változást bennem? Nem tudod? én 
megmondom”. (Rózsa, 236. o.) Találkoztunk már ilyen fogással  a Rózsa egyik el-
beszélőjénél, Boros Mihálynál is. Lehet, hogy A’ szerelmesek sirja vagy a’ ki holt 
család népszerűsége is  bátorította  erre Demjént. 

A Rózsa utolsó előtti számában szereplő másik elbeszélése, A’ Búcsú, kis meg-
lepetéssel is szolgált, mert annak betétdalában a Lugos című versre ismerhettünk. 
A hősnő, Amália a zongoránál ülve így énekel:

„Magam lakom csak néma búval
A’ Lugos hűvös árnyain
Hol édesen reám simulva
„Tiéd” rebegék ajkaid
Hang hang után szelíden elhalt
ütött az óra rémesen
Szerelmi csillagunk leszálla
Vihar setétes fellegen ...” (Rózsa, 407. o.)

A Lugos parafrázisa a cselekményben is megjelenik: „Észrevétlenül suhant ki a 
szobából (Amália) egyenest a’ kertbe ment, ’s a’ szent rósa lugasba ült. – Bájosan 
emelé fejét a’ távolból a’ sáppadt éjji vándor, gyenge fénye rezegve jádzott a’ lugos 
ágain” ... „Most megzörren az ág ... Rémfy közelítt  - Drága Kisasszony! ím az üres 
képzdelt helyett maga a’ való jön”. (Rózsa, 408. o.) A szerelmi téma tehát most is 
hasonló, mint az összes többinél, az egymást szerető fiatalokat a zord atya egymás-
tól elszakítani igyekszik. Ehhez egy neki megfelelő kérőt „kerít”, s a fiatalok sorsa 
vagy jóra, vagy rosszra fordul. Itt ez utóbbi történik: a fiúból katolikus pap lesz, a 
lány apácának készül, találkoznak, és a hősnő meghal a bánatában. 

Végül elmondhatjuk, hogy bár epigonként másolta a kor népszerű alkotásait, íz-
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lését a divatos közízléshez szabta, és elvárási horizontját jelenéhez, és nem a jövő-
höz igazította. A Rózsa alkotógárdájában az övé a leggazdagabb termés. 

„... önmunkásságuk gyümölcsei...”

Összefoglalás

A Képzőtársaság történetét feldolgozó kutatóktól, Borsos Károlytól103, Szabó 
Imrétől104 és Bodolay Gézától105 eltérően, nem az önképzőkör működésére, hanem 
annak előzményeire fordítottuk a figyelmet, amikor a pápai diákok több mint más-
fél évszázaddal ezelőtti próbadolgozatait vizsgáltuk. Bepillantást nyertünk zsengéi-
ken, mint egy kinyitott ablakon keresztül, a reformkor közköltészetébe. 

A közköltészet fogalmának pontosítására is vállalkozott az a kiadvány, amely 
a 18. század kéziratos és nyomtatott ponyvaköltészetét rendszerezte.106 Stoll Béla 
definícióját alapul véve hangsúlyozza, hogy ez a hosszú ideig tovább élő, folyton 
variálódó, közösségi jellegű költészet bizonyos tekintetben átmeneti típus a folklór 
és a műköltészet között: a népköltészettől határozottan elkülönül szerzői, másolói 
iskolázott, értelmiségi volta következtében.107 A 18. század népszerű katonaverse-
inek, szerelmi énekeinek, egyházi jellegű énekköltészetének szerzői és fenntartói 
kollégiumi diákok voltak. „Ez a népiesnek tűnő költészet nem az orális, népi hagyo
mányból érkezik, hanem a kollégiumokban együtt élő, eltérő gazdasági és szociális 
háttérrel rendelkező, különböző kultúrájú diákság együttes alkotása, ízlésének, tu
dásának közös terméke.”108 Diákjaink kéziratos hetilapja a protestáns iskolák ezen 
hagyományában gyökerezik, s több ponton érintkezik a közköltészettel. A folk lór 
és az elit kultúra közötti jellegét műfaji sokszínűsége adja, hiszen a „kökény szemű 
barna lyány”-tól „Endümion szent szellemé”-ig, azaz a népdaltól az ódáig szárnyal 
poétáink képzelete. A folklórból merítenek a „falusi csöp” és a „gondolattöredék” 
témái, ízlésvilágukban meghatározóak a népdalok hasonlatai, metafórái. Fekete 
szonettjei, Szücs és Halka ódái és bordalai, Boros rémtörténetei és Dömjén színda-
rabjai az elit kultúra irodalmi kánonjához  igyekeznek hasonlítani. 

Ha az epika műnemén belüli próbálkozásokat összegezzük, megállapítható, hogy 
az a műfaji átalakulás, amely a reformkor első (1825-1830) és második szakasza 
(1830-41) között a történelmi tárgyú hősi eposzról a regényre helyezi a hangsúlyt, 
némiképp Pápán is tetten érhető. A közreadott dolgozatok között egyetlen egy hőse-
posz-kísérletet sem találunk, annál több elbeszélést és novellát olvashatunk, még La 

103 Borsos Károly (1892): A pápai ev. ref. főiskolai Képzőtársulat története 1841-1891. Pápa.
104 Szabó Imre (1913): A pápai ev. ref. főiskolai ifjúsági Képzőtársulat története 1891-1912. Pápa.
105 Trócsányi (1981), i. m. 1981. Tankönyvkiadó, Budapest.
106 Bíró Ferenc (szerk., 2000): Közköltészet I. Mulattatók. Balassi Kiadó, Budapest.  
107 Uo. 21. o. 
108 Uo. 22. o. 
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Fontaine-től is fordítottak A’ Nagyszívű Ember címmel. (Rózsa, 8., 9., 10. sz.) Mint 
láttuk, érzékenyen reagáltak, ha eredetijeiket fordításként hallották emlegetni (pl.  
Tóth Antal). Nem lennénk igazságosak, ha a legtöbb epikai szöveget publikáló 
diákot, Boros Mihályt, túlzottan lebecsülnénk kezdetleges történeteiért, hiszen 
a magyar regény fejlődésének útja igencsak nehézkes, az 1832-es A Bélteky-ház 
után csak 1836-ban látnak napvilágot újabb sikeres epikai művek Jósika Miklós és  
Gaál József tollából. Fáy Andrásnak a magyar társadalom ábrázolására tett kísér-
letét történelmi tárgyú regények követik, hiszen az Abafi, a Zólyomi és a Szirmay 
Ilona is helyszínül a régmúlt Magyarországát választja. Bajza József a Kritikai La-
pok hasábjain (1833-ban) „a regény-költészetről” is értekezett. A valódi regénynek 
nagy és nemes célja van, az emberiség karakterét kell ábrázolnia. A novellában szi-
gorú egységnek kell lennie, mivel a cselekményt kénytelen szűkebbre szabni az al-
kotó. „Míg a regény a dolgokat eredetöknél fogja fel, a novella oly körülmények
nél kezdődik, melyek már a kifejlésnek bizonyos pontján állanak, a történet fonala 
feszült állapotban van” – hangsúlyozza. Ha felidézzük a Sirormyt, a Boros Mihályt 
ért szemrehányásokat, a karakterrajz hiányát, a cselekmény laposságát stb., ráis-
merhetünk Bajza gondolataira, amelyek bizonyos mértékben begyűrűztek az iro-
dalmi ízlést fejlesztő körökbe, így a pápai hetilap szerkesztőségébe is.

A líra területén a Rózsában ígéretes útkeresések szemtanúi lehetünk. A korban 
népszerű almanach-költészet kissé erőltetett, mesterkélt hangvétele főleg Bajza Au-
rórabeli publikáció miatt vált ismertté. A Lanthoz, az Esthajnal vagy A violához 
címűek magukon viselik e stílus fő sajátosságait. A szentimentalizmus és a bieder-
meier pedig kísérőjelensége mind az epikában, mind a lírában született műveknek, 
hiszen Eötvös A megfagyott gyermek című 1833-as verse, sőt még Petőfi: Szeptem-
ber végén című költeménye is szerepelteti motívumként a temető kísérteties hely-
színét. Fekete, Szücs és Halka már említett szerelmi poézise mellett a biedermeier 
sajátosságaira ismerhetünk Fördős Lajos A’ rózsa bimbó, vagy Kálmán Károly Vi-
rágaim című dalában is. A kissé elégikus hangvételt a környezetrajz festi alá, amely 
a lírai én érzéseinek ábrázolására hivatott. Érdekes módon a hazaszeretet érzése rit-
kán kerül megverselésre, egy-egy példát láttunk a haza nagyja, Kölcsey előtti tisz-
telgésre. Talán a szervezett társaság védelmének hiánya, s az adott kor politikai hát-
tere miatt óvakodtak ettől a témáról. Néhány év múlva az önképzőkör ülésein majd 
egymást érik a lengyelsiratók, a hazaszeretet versei, dalok a szabadságról. (Petro-
vics is szavalta Gaál József Az ólmos botok című költeményét.)

Cs. Gyimesi Éva a lírai fikciót109 vizsgálva hangsúlyozza, hogy a teremtett világ 
fontos kérdése az, hogy milyen a viszony a költői alany és a leképezett világ között. 
Ábrázoló, azaz tárgyszerű, vagy én-szerű. Petőfinél jól elkülönülnek az alanyra és 
a világra vonatkozó tényezők, közöttük bizonyos távolságtartás áll fenn. Tompa, 
Vajda, Reviczky és Ady költészete a világszerűség különböző megvalósulásának a 

109 Cs. Gyimesi Éva (1987): Teremtett világ. Bukarest.
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csomópontjai. Az almanachlíra mesterkéltsége éppen abban nyilvánul meg, hogy a 
helyszín, a valós környezet túlságosan légiesített, hangulati elemekkel átszőtt, a tar-
talmi mondanivaló elsikkad a formai elemek között (pl. Bajza: Esthajnal).

Lapok és folyóiratok kapcsán az almanachokról és más diáktársaságok irodalmi 
zsebkönyveiről már szóltunk. A ‘30-as évek első felének legjelentősebb folyóirata, a 
Kritikai Lapok (1831-1836), de a szépirodalmi, szórakoztató jellegű első divatlapok 
is ekkor jelennek meg: a Regélő (1833-1841) és melléklapja, a Honművész,  a Raj-
zolatok (1834-39). Az első modern magyar újság, a Jelenkor (1832-1848), a közvé-
lemény alakítását tűzte ki feladatául. 1837 az Athenaeum című kulturális folyóirat 
indulásának éve, a Pesti Magyar Színház működésének kezdete, s Pápán ekkortól 
áll a professzorok rendelkezésére a munkáik kiadatásához a Főiskolai Nyomda.110

A Pápai Református Kollégium évszázadok óta (1531-től) a protestáns értelmi-
ség képzésének nemes feladatát szolgálta. Elsősorban református lelkészek, jogá-
szok és tanárok kerültek ki a falai közül. A protestáns iskolák anyanyelvi képzésé-
nek magas színvonalát a magyar nyelven végzett istentiszteletek rendje követelte 
meg. Minden gyülekezet papjának birtokolnia kellett a gondolatok árnyalt kifeje-
zése képességét, választékos szókinccsel, olvasottsággal és tájékozottsággal kellett 
rendelkeznie, hiszen általában környezete egyik legképzettebb embere volt. Hiva-
tása teljesítéséhez ismernie kellett a népies szóhasználatot, kifejezésmódot is. Ezek-
nek az  elvárásoknak való megfelelést célozta a diákkori tanórán kívüli önképzés 
szorgalmazása, amely találkozott a szórakozni vágyás irodalmi igényével, és elin-
dulhatott a Rózsa című hetilap megjelenése. Az álneves szerzők a publikációiknak 
igyekeztek egyéni ízt adni, de a siker reményében előszeretettel vettek át egymás-
tól közkedveltté vált témát és stílust. Mindezek eredményeképpen az egységes kö-
tetté összefűzött kézirat feltárása során átfogó kép bontakozott ki előttünk reform-
kori diákjaink ízlés- és gondolatvilágáról, anyanyelvi kultúrájáról. 

Nemes igyekezetük ékes bizonyítéka a Rózsa. 
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Melléklet: A Rózsa tartalomjegyzéke

Pápa, őszutó [november] 13-án, 1836.
1. szám, 5-12. oldal.

Szerző Cím Oldal
Elő-hang 
Daulnoytól - versfordítás

5. o.

Fövényi [Csilus János] Jó Fiú
Néző Játék három felvonásban
1. felv. 1-2. jelenés

5-10. o.

Örhalmy [Fekete János] Linámhoz a távolból
vers, fordítás Achtol

11. o.

Lángy [Kálmán Károly]
Őrhalmy

Apróságok
Apróságok I.-II.

12. o.

Széplényi [Boros Mihály] Falusi csöp 12. o.
Talány 12. o.

T. Vály Ferencz Javőr, T. Kun Pál Ellenőr, ’s a közönséges Tanító Urak felügyelésök alatt szerkeszti 
Csilus János. Segédtársak Jeremiás, László, Bátki, Főrdős, Kálmán Szücs, Fekete Urak

Pápa, őszutó [november] 21-én, 1836.
2. szám, 13-20. oldal

Szerző Cím Oldal
Széplényi [Boros Mihály] Linám sírja - vers 13-14. o.
Fövényi [Csilus János] Színműnek folytatása

[Jó fiú], 3.,4.,5.,6. jelenés
14-19. o.

Őrhalmy [Fekete János] Panasz
Hangzatka – szonett

19-20. o.

Tavy [Halka Sámuel] Mese
A Havi rózsa

20. o.

Könnyes [Jeremiás Lajos] Számrejtvény 20. o.
Az 1. számbeli rejtvény megfejtése

Pápa, őszutó [november] 28-án, 1836.
3. szám, 21-32. oldal.

Szerző Cím Oldal
Zsarnoki [Fördős Lajos] A’ Patakhoz - vers 21. o.
(Fövényi) Színműnek folytatása [Jó Fiú]

2. felv. 1-2. jelenés
21-27. o.

Eromachus [Szücs Dániel] Rózsáról
Teusi lantos után szabadon - vers

27-29. o.

Eromachus

Apróságok

29. o.
Széplényi [Boros Mihály] 29. o.
Eromachus 30. o.
Széplényi 30. o.
Zsarnoki [Fördős Lajos] 31. o.
Gergyeni [Bátki István] 31. o.
Lángy [Kálmán Károly] Kérdő Rejtvények 32. o.
Toldi Kérdő Rejtvények 32. o.
Telekdy [Perei János] Rejtvény 32. o.

Hirdetmények 32. o.
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Pápa, télelő [december] 5-én, 1836.
4. szám, 33-44. oldal.

Szerző Cím Oldal
Széplényi [Boros Mihály] Barátság, Szerelem – vers 33. o.
(Fövényi) Színműnek folytatása [Jó Fiú]

4-8. jelenés
33-40. o.

(Könnyes) [Jeremiás Lajos] Fortély ’s Csalódás
Elbeszélés hat levelekben
1. levél

41-42. o.

Zsarnoki [Főrdős Lajos] A’ rózsa bimbó – vers 43-44. o.
Őrhalmi [Fekete János] Apróságok 44. o.
Gergyeni [Bátki István] Rejtvény 44. o.

A 3. számbeli rejtvény megfejtése

Pápa, télelő [december] 12-én, 1836.
5. szám, 45-60. oldal.

Szerző Cím Oldal
Tavy [Halka Sámuel] Kölcseyhez – óda 45. o.
Fövényi [Csilus János] Színműnek folytatása ’s vége

3. felv. 1-5. jelenés
45-56. o.

(Könnyes) [Jeremiás Lajos] Fortély ’s Csalódás
2. levél

56. o.

Zsarnoki [Fördős Lajos] Csónakázás - vers 57-58. o.
Gergyeni [Bátki István] Apróságok 58-59. o.
(Tavy) Mesék

A’ bagoly és kakas
59. o.

Tavy A’ sas és foglyok – mese 59-60. o.
Lángy [Kálmán Károly] Mari - epigramma 60. o.
Könnyes Rejtvény 60. o.

Pápa, télhó [január] 9-én, 1837.
6. szám, 61-69. oldal.

Szerző Cím Oldal
Őrhalmy [Fekete János] Népdal „Bokrok közt kökényt szed a 

lyány”
61. o.

(Könnyes) [Jeremiás Lajos] Fortély ’s Csalódás
3., 4. levél

62-65. o.

Őrhalmy A’ Színek – elbeszélés 65-67. o.
Ormosi [Csilus János] Apróság 67. o.
Lángi [Kálmán Károly]
Toldi

Kérdő Talányok 68. o.

Lángi 
Széplényi [Boros Mihály]

Rejtvények 68. o.

Az 5. számbeli rejtvény megfejtése
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Pápa, télhó [január] 16-án, 1837.
7. szám, 69-76. oldal.

Szerző Cím Oldal
Solymosi [Fördős Lajos] Tihamér – verses epika 69-71. o.
Könnyes [Jeremiás Lajos] Fortély ’s Csalódás

5., 6. levél
71-75. o.

Kék [Tóth Antal] Apróság
Rejtvények

75. o.
76. o.

Gergyeni [Bátki István] Rejtvények 76. o.
Hirdetmény 76. o.

A 6. számbeli talányok megfejtése

Pápa, télhó [január] 23-án, 1837.
8. szám, 77-88. oldal.

Szerző Cím Oldal
Solymosi [Fördős Lajos] Dal – vers 77-78. o.
(I. T.) [Kálmán Károly] A’ Nagy Szívű ember

(La Fontaine után) – elbeszélés, 
fordítás

78-84. o.

Széplényi [Boros Mihály] Népdal „Egy hattyú ...” 84. o.
Könnyes [Jeremiás Lajos]
Kék [Tóth Antal]

Apróságok 85. o.

Gergyeni [Bátki István]
Könnyes

Rejtvények 86. o.

A 7. számbeli rejtvény megfejtése

Szerző Cím Oldal
Zádori [Fördős Lajos] Birálat 87-88. o.

Pápa, télhó [január] 30-án, 1837.
9. szám, 89-96. oldal.

Szerző Cím Oldal
Eromachus [Szücs Dániel] Az Éjkirálynéhoz - óda 89-91. o.
(I. T.) [Kálmán Károly] A’ Nagy Szívü Ember (folytatás) 91-96. o.
Könnyes [Jeremiás Lajos] Apróság 96. o.
Kék [Tóth Antal] Csererejtvény 96. o.
A 8. számbeli rejtvény megfejtése

Pápa, télutó [február] 6-án, 1837.
10. szám, 97-112. oldal.

Szerző Cím Oldal
Eromachus [Szücs Dániel] Az Éjkirálynéhoz – óda 97-99. o.
I. T. [Kálmán Károly] A’ Nagy Szivü ember 100-107. o.
(Kék) [Tóth Antal] Kén-esső ’s a Szerencsétlen 

házasság – elbeszélés
107-109. o.

Epiramma – Ál-tudós 109-110. o.
Bajnoky [Papp Lajos] Alap mondatok 110. o.
Őrhalmi [Fekete János] Vigasztalás

Hangzatka – szonett
110-111. o.

Könnyes Rejtvény 111-112. o.
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Szerző Cím Oldal
Ajax Oileus [Simony Imre] Birálat 112. o.

Pápa, télutó [február] 13-án, 1837.
11. szám, 113-120. oldal.

Szerző Cím Oldal
Kedvetlen [Dömjén Ferencz] Farsangi köny - vers 113-114. o.
(Kék) [Tóth Antal] Kén-esső ’s a 

Szerencsétlen házasság (folytatás)
114-118. o.

Örhalmi [Fekete János] Morpheushoz – elbeszélés 118-120. o.
L. [Kálmán Károly] Szám Rejtvény 120. o.

10. számbeli rejtvény megfejtése

Szerző Cím Oldal
Belzebub Birálat 8., 9., 10. számra 121-124. o.

Pápa, télutó [február] 20-án, 1837
12. szám 125-140. oldal

Szerző Cím Oldal
Solymosi [Fördős Lajos] Intés – vers 125-126. o.
Kék [Tóth Antal] Kén-esső

’s a’ szerencsétlen házasság
126-134. o.

(Széplényi) [Boros Mihály] A’ szerelmesek sírja
vagy a’ ki holt család

124-136. o.

Örhalmi Tivadar [Fekete János] A’ Honhoz – óda 137-139. o.
Kék [Tóth Antal] Csererejtvény 139-140. o.

Hirdetés 140. o.
A 11. számbeli rejtvény megfejtése

Pápa, télutó [február] 27-én, 1837.
13. szám, 141-156. oldal.

Szerző Cím Oldal
Tavy Ödön [Halka Sámuel] Világunk – óda 141-142. o.
Széplényi [Boros Mihály] A’ Szerelmesek sirja

vagy a’ ki holt Család
142-148. o.

(Széplényi) Elbeszélés
Gyertya szentelő Napja vagy
a’ Jég Leány

148-151. o.

L. [Kálmán Károly] Virágaim – vers
Rejtvény

151-152. o.
152. o.

A 12. számbeli rejtvények megfejtése.

Szerző Cím Oldal
Zöld [Fekete János] Birálat a 10., 11., 12. számra 153-156. o.

Pápa, tavaszelő [március] 6-án, 1837
14. szám 157-169. oldal

Szerző Cím Oldal
Széplényi [Boros Mihály] Gyertya szentelő Napja vagy

a’ Jég Leány 
157-168. o.

L. [Kálmán Károly] Népdall „Csöndes éj van ...” 168-169. o.
A 13. számbeli rejtvény megfejtése.
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Szerző Cím Oldal
Rényfi [Szücs Dániel] Ellenbirálat

A’ Szerencsétlen házasság ’s a 
Kénesső czímű  mű birálatra

170-172.o.

Pápa, tavaszhó [április] 3-án, 1837.
15. szám, 173-180. oldal.

Szerző Cím Oldal
Széplényi [Boros Mihály] Népdal

„Egy hattyú fürdött ...” – ism.
173-174. o.

Sz. A’ Csókvágy – elbeszélés 174-178. o.
Tavi [Halka Sámuel] A’ havi rózsa – ism. 178-179. o.
Lényfi [Boros Mihály] Kyprisz Ajándéka –  vers 179-180. o.
Lillay Rejtvény 180. o.

Pápa, tavaszhó [április] 17-én, 1837.
16. szám, 181-196. oldal.

Szerző Cím Oldal
D. [Dömjén Ferenc] Pénz Emberség 

eredeti Víg Játék 
egy felvonásban 1-8. jelenés

181-196. o.

Kék [Tóth Antal] Csererejtvény 196. o.

A 13. számbeli rejtvény megfejtése

Pápa, tavaszhó [április] 24-én, 1837
17. szám 197-220. oldal

Szerző Cím Oldal
D. [Dömjén Ferenc] Pénz Emberség 9-20 jelenés 197-219. o.

Azon Nemes Ifjaknak, kik Irataikkal Rózsánk lapjait diszesíték álneveik és valódi nevük
A 16. számbeli rejtvény megfejtése

Pápa, tavaszutó [május]1-én, 1837.
18. szám, 221-234. oldal.

Szerző Cím Oldal
Emlényi [Tóth Antal] „Lanyha szellő ...” – vers

Néki igértetett ’s másé lett – novella
221-222. o.

222-233. o.
Andalgó Az epedő – ism. 233-234. o.
Robosorobi [Boros Mihály] Epigramma 

A pór-gőghöz
234. o.
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Pápa, tavaszutó [május] 22-én, 1837.
19. szám, 235-250. oldal.

Szerző Cím Oldal
Robosorobi [Boros Mihály] Miért? Azért – vers 235. o.
Váczi [Demjén Ferencz] Történet és Elbeszélés

Pünköst-napja
236-243. o.

Virányi [Szücs Dániel] Bor, Szerelem - vers 244-245. o.
Addteli [Demjén Ferencz] Epigramma 

A’ kikopott orvoshoz
245. o.

Lubóczky [Boros Mihály] Gondolat töredékek 246. o.
Robosorobi Gnomák

Emlék vers
247. o.

Addteli Nevettető Pilulák 247-248. o.
Búsfy A’ megelégedés - vers 248-249. o.
Robosorobi A’ Távolba - vers 250. o.
Lubóczky Terkához - epigramma 250. o.
T. Vály Ferencz Senior, T. Kun Pál Ellenőr, ’s a’ közönséges Tanító és Esküdt Urak fölügyelésök alatt 
szerkeszti Tóth, - segédtársak, László, Fördős, Fekete, Boros, Halka és Dömjén Urak.

Pápa, tavaszutó [május] 29-én, 1837.
20. szám, 251-270. oldal.

Szerző Cím Oldal
Rögtönis Szinészet – vers 251-252. o.
D. [Dömjén Ferenc] Rózsa vagy a’ Kétszínű

Eredeti szomorújáték három 
fölvonásban

253-265. o.

Scorbuntius [Fekete János] A’ megvetett Szerető – elégia 265-266. o.
Váczi [Dömjén Ferenc] Pünköst-Napja 267-268. o.
Lubóczky [Boros Mihály] Gondolat-töredékek 269. o.
Álmos [Halka Sámuel] Az álmodó Atya – vers

Mesék
A Fülmile

269-270. o.

270. o.

Pápa, nyárelő [június] 5-én, 1837.
21. szám, 271-293. oldal.

Szerző Cím Oldal
D. [Dömjén Ferenc] Rózsa vagy a’ Kétszínű 272-292. o.
Ábrándffy Az alvó Nelli – vers 292. o.
Addteli [Dömjén Ferenc] Gondolat töredékek 292. o.
Lubóczky [Boros Mihály] Szippantás a tréfa szelencéből 292. o.
Ábrándffy Rejtvény 292. o.

Pápa, nyárelő [június] 12-én, 1837.
22. szám, 293-309. oldal.

Szerző Cím Oldal
[Dömjén Ferenc] Rózsa vagy a’ Kétszínű 293-306. o.
Ábrándffy A’ Temetőben andalgó – vers 306-307. o.
Álmos [Halka Sámuel] Mese A’ Fecskék

A Kolompáros
307-308. o.
308. o.

Lubóczky [Boros Mihály] Democritusi csöpp 308. o.
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Pápa, nyárelő [június] 19-én, 1837.
23. szám, 309-324. oldal.

Szerző Cím Oldal
[Dömjén Ferenc] Rózsa vagy a’ Kétszínű 309-321. o.
Ábrándffy Lantomhoz - vers 321-322. o.
Robosorobi [Boros Mihály] Gondolat töredék 323. o.
Szinpadi [Dömjén Ferenc] Mesék 

Gerény és a’ kakas
323. o.

Rögtönis [Dömjén Ferenc] A vén és kölök eb 323-324. o.
Addteli [Dömjén Ferenc] Nevettető Pirulák 324. o.

Pápa, nyárelő [június] 26-án, 1837.
24. szám, 325-340. oldal.

Szerző Cím Oldal
Rényes Az öngyilkos 325-326. o.
Rögtönis [Dömjén Ferenc] Rózsa vagy a’ Kétszínű 326-333. o.
Álmos [Halka Sámuel] Álom-hon - vers 333-334. o.
Repdesi [Boros Mihály] Elbeszélés – A’ Csontváz 334-340. o.
Repdesi [Boros Mihály] Emilhez -vers 340. o.
Szinpadi [Dömjén Ferenc] Mese

A’ Fogoly és Gólya
340. o.

Pápa, nyárhó [július] 3-án, 1837.
25. szám, 341-356. oldal.

Szerző Cím Oldal
Ábrándffy Egy haldokló ifjú vég szavai – vers 341-342. o.
Repdesy [Boros Mihály] Elbeszéllés

A’ Csontváz
342-354. o.

Zs. [Zsarnoki] Fürdéskor - vers 354-355. o.
Szinpadi [Dömjén Ferenc] Mese

A Tyuk és Csirkéi
355-356. o.

Szemlényi A’ haldokló Szerető - vers 356. o.

Pápa, nyárhó [július] 10-én, 1837.
26. szám, 357-372. oldal.

Szerző Cím Oldal
Álmos [Halka Sámuel] Hajnali Dal – vers 357-358. o.
Epedő [Tóth Antal] Rege

Elek vagy a’ Szirtfoki Remete
358-370. o.

Ábrándfy Egy széphez – vers 370-371. o.
Álmos Epigramma 371. o.
[Tóth Antal] Rövid mentése a múlt számba kijött 

illy című munkának „Csontváz”
371-372. o.

Pápa, nyárhó [július] 17-én, 1837.
27. szám, 373-388. oldal.

Szerző Cím Oldal
Rögtönis [Dömjén Ferenc] Lugos – vers 373-376. o.
Sirormy [Boros Mihály] Deső és Vilma vagy

a’ hívség sirja
376-381. o.

Repdesy [Boros Mihály] A’ bajnok – Hölgy – 
verses epika

381-385. o.

Sirormy Hullám-sir - elbeszélés 385-388. o.
Álmos [Halka Sámuel] Epigrammák 388. o.
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Pápa, nyárhó [július] 24-én, 1837.
28. szám, 389-404. oldal.

Szerző Cím Oldal
Repdesy [Boros Mihály] Virágimhoz – vers 389. o.
[Szinpadi] Elbeszélés – A’ Búcsu 390-395. o.
Robosorobi [Boros Mihály] Panasz – szonett 395-396. o.
Rényes Szeget szeggel

(humorisztika)
396-398. o.

Szerelmi tréfa – vers 398-399. o.
Csillag-vizsgálás 399. o.

Sirormy [Boros Mihály] Terához 400. o.
Epedő [Tóth Antal] A’ babonás kut – vers 400-403. o.
Álmos [Halkal Sámuel] A’ Csalány és Repkény 403. o.
Lubóczky A’ Szellőhöz 403-404. o.
Epedő [Tóth Antal]
Addteli [Dömjén Ferenc]

Nevettető Pirulák 404. o.

Pápa, nyárhó [július] 31-én, 1837.
29. szám, 405-416. oldal.

Szerző Cím Oldal
Úri [Mizskes Imre] A’ bolygó Leány – vers 406. o.
Szinpadi [Dömjén Ferenc] A’ Búcsu - elbeszélés 406-412. o.
Epedő [Tóth Antal] Leány-hűség - vers 412-413. o.
Soroksári Szippantás a’ tréfa Szelenczéből 413. o.

Egy-két szó a’ Rózsa 27. számjára 
bírálatul

413-415. o.

Robosorobi [Boros Mihály] Búcsú – vers 416. o.

Pápa, nyárutó [augusztus] 7-én, 1837.
30. szám, 417-441. oldal.

Szerző Cím Oldal
A költész és Lyánka – vers 417-418. o.

Úri [Mizskes Imre] A’ borzasztó Földrengés - novella 419-421. o.
Szamóczásy [Tóth Antal] Védirat Sírormytól – repelle

A Földrengés - novella
421-422. o.
423-431. o.

Álmos [Halka Sámuel] Búcsú ’s Kérelem - vers 431-432. o.
Úri Bírálat 431-438. o.
Sírormy Ellenbírálat 438-441. o.
Az 1837. félévi Rózsában dolgozó tagok álnevei és valódi nevei, 441-442. o.


