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P Ó S A LAJOS. 

I r t a : GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. 

Mi hát Pósa Lajos rendkívüli hatásának titka ? E kérdésre nehéz 
és könnyű a felelet. Nehéz, mert előtanulmány nagyon kevés van 
hozzá. Egy-egy újságcikk jelent ugyan meg róla néhány találó meg-
jegyzéssel, de elmélyedő elemzés egyetlen egy sem. Én magam, mint 
kortársa, aki oly közel állottam hozzá, nagyon jól érzem, végleges 
ítéletet alig mondhatok az ő költői működésének jelentőségéről. De 
egyetmást mindenesetre kiemelhetek, megjegyezhetek. Nem akarom 
állítani, hogy ő a megalapítója a magyar gyermekirodalomnak, hiszen 
nagy előzői voltak Pétőfitől kezdve Gyulai Pálig. Petőfi csak három 
gyermekverset írt, de ez a lánglelkű író e műfajban is a legszebbet 
alkotta. Ezek : Levél István öcsémhez, Arany Luczilioz, Anyám tyúkja. 
Az elsőben szívrehatóan nyilatkozik a szülei iránt odaadó szeretete, 
a másodikban felülmúlhatatlan, szivárványos jó kedvének csapongása, 
amikor maga is gyermekké válik. Az utolsóban mily szeretetremél-
tóan olvad össze gyermeteg, vidám beszélgetése a tyúk-anyóval anyja 
iránt érzett, gyengéd vonzalmával. Mily megható befejezése, mikor 
fájdalmasan érzi édes anyja szegénységét ! Petőfi hatását Pósa Lajosra 
nagynak látom, de Gyulai Pál is hatott reá. Mély érzésű költeményét, 
Éjjeli látogatását már említettem, különösen megjegyzem, hogy me-
séit olyan előképeknek tartom, amelyek szintén hatottak Pósa Lajos 
költői működésére, noha Gyulaiban van egy kis nehézkesség, hiány-
zik belőlök Pósa derűs, aranyos vidámsága. 

Mindezek megállapítása után felmerül a kérdés, vájjon az igazi 
költészet mesgyéin jár-e a gyermek vagy a serdültebb ifjúsági iroda-
lom ? Jogos kérdés, mert ez az irodalom is sok mellékcélt tűzött ki 
magának, ami talán nem is mellék, hanem főcélnak látszik. Ilyenek : 
az ismeretterjesztés, a jó erkölcsökre való nevelés : így elhatalmaso-
dik rajta az oktató irány, sőt nem egyszer nevetséges példáit látjuk, 
mennyire iparkodnak egyes tudós pedagógusok a költői műveket el-
torzítani, mivel úgy gondolják: olvasóik erkölcseinek tartoznak vele. 

Irodalomtörténet. 12 
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Szó sincs róla : az erkölcs és a költészet között ellentétet keresni 
fölösleges. Az igazi költői mű egyúttal át van hatva az erkölcsiség 
szellemétől, amit azonban külön, kézzelfoghatólag nincs szüksége meg-
magyarázni, csak érezteti olvasójával. Minthogy pedig a közfelfogás 
nem mindig az igazi erkölcsi világnézet kifejezője, amiért az erkölcsi 
gondolkodás korok, sőt néposztályok szerint változik: ki követelheti 
azt, hogy a költő ily félszeg előítéletekhez alkalmazkodjék ? Ki vitat-
hatja el tőle azt a jogot, hogy felemelkedő erkölcsi világnézetével 
tisztítólag ne hasson a társadalomra, nemesebb felfogásra valló költői 
igazságszolgáltatásával ? Az erkölcsi világrend ellen lázadozó szenve-
dély rajza is költői, hiszen a lélek titkos mélységeinek, kitöréseinek 
megérzékítése a legnagyobb erővel és a kifejezések legváltozatosabb 
hangnemeivel történhetik meg, de viszont elferdült, aljas, alkohol-
gőzös, csak érzékiséget hajhászó írások visszataszítóan hathatnak és 
utálatot kelthetnek. Ezt különösen hangsúlyozni kell a mai időben, 
mikor erkölcseiben züllötté kezd átváltozni költészetünk. Még az a ment-
sége sincs, hogy magyar forrásokból táplálkozik, noha ilyenné ipar-
kodik magát átkendőzni. Az efféle törekvések természetesen kívül 
esnek a költészet mesgyéin, de hát az ilyeneket nem is a költészet 
felszentelt képviselői követik el, hanem olyanok, akik érzik, hogy 
nekik más köntösben úgyis tilos e berkekbe való belépés, mert a hiva-
tás sugara nem ragyog rajtuk, költői ihlet sohasem zeng ki soraik-
ból. A költészet magáért van ; az igazi tehetség sohasem fog más 
célok vagy üzleti fogások szolgálatába szegődni. Az oktató költészet-
nek azonban megvan a maga jogosultsága, hiszen az emberiségről 
támadt vivódó gondolatok vagy a széptanilag idesorozott szatirikus 
életképek, szatírák, vagy a gyermekvilág komoly és vidám, az okulást 
magokban rejtő, változatos jelenetei lehetnek megrázok, gyönyörköd-
tetők az igazi költő lantján, egyéniségük különböző ereje és tehetsége 
szerint. Es miért ne volna költői a gyermek kedélyvilágának meg-
nyilatkozása, a pajkosság, a derűs vidámság, szülői iránt érzett sze-
retete, gyermeteg életfelfogása, fájdalmai, apró vagy képzelt bajai, 
kedvtelései, életének a felnőttektől eltérő módja? Valamint gyerme-
kek mindig lesznek, úgy gyermekekről és a gyermeki kedélyt meg-
kapó költeményeket is mindig fognak írni. Hogy a gyermekirodalom 
terén sok kontár próbálkozik, az onnan van, mert sokan elhiszik, 
hogy a gyermekeknek akármi jó, könnyebb nekik írni, mint a ki-
művelt ízléssel bíró, felnőtt olvasóközönségnek. De az irodalom min-
den ágában nem épen úgy jelentkeznek-e a tehetségtelen próbálkozók ? 
A régi irodalom is nagyon sok gyermeknek való költeményt mutat 
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fel, csakhogy éles különbséget nem tettek köztük. Ami lényegében 
fölösleges is, hiszen az igazi költészet e fajában a felnőttek és kicsi-
nyek egyformán gyönyörködtek. Homeros Odysseiája a legkiválóbb 
gyermekolvasmányok egyike. Mesés hangja, csodálatos kalandjai, ér-
zelmes helyei meghatják a nagyokat, kicsinyeket. Aesopus meséi nem-
különben jó gyermekolvasmányok, de nem vetették meg sohasem a 
nagyok sem. Lafontaine meséit a szalonokban, a gyermekszobákban 
olvassák a franciák. A középkorból eredő állatmesék Goethe vagy 
mások feldolgozásában nem kedves olvasmányai-e az ifjabb és öregebb 
nemzedéknek? Petőfi, Gyulai gyermekverseit nem szivesen olvassuk? 
Sokáig eszünkbe se jutott, hogy gyermekverseknek nyilvánítsuk. Vagy 
hogy épen Az Én Újságom olvasmányai közül vegyek példát, Sebők 
Zsigmond Mackó urék történetei kedvéért mi felnőttek nem nyultunk-e 
e kis lap hasábjaihoz? A költemény költemény marad akkor is, ha 
a kicsinyeknek is tetszik. A különbség csak épen annyi, hogy a gyer-
mek érzelemvilágához közelebb álló szívekhez húz, ami természetes 
körülmény, de szépségeit épen úgy élvezi felnőtt ember is, mert ez 
a költészet varázserejéhez tartozik. Csak előítélet az, ha valaki nem 
veszi kezébe a könyvet, mert — úgymond — ez csak gyermeknek 
való. A költészet hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. Pósa 
Lajos gyermekverseivel szemben sem maradhat szívünk érzéketlen : 
gyönyörködésünk tiszta és zavartalan lesz, ha velük foglalkozunk. 

Pósa merített tehát előzői példaadásából s azok vállán iparko-
dott magasabbra szállni. De merített a magyar gyermek nyelvéből is. 
Szándékosan írok magyart, a népi jelző helyett, mert e megkülön-
böztetést az irodalmi nyelvben is nagy hibának tartom, amennyiben 
csak egy magyar nyelv lehet ; vagyis olyan, amely nyelvünk szellemének 
megfelelően halad vagy alakul. Ami ezenfelül kezd ma fejlődni, mint 
külvárosi stílű, mekegő hangú, zagyva pesti beszéd, az ettől már 
messze eltávolodott. De egyébképen is magyar nevelésű vagy nem 
magyar nevelésű gyermek között kell különbséget tenni. Ilyen ma-
gyar, gyermeki beszéd: Gingalló, játszadozott vígan három szép pil-
langó. Tánci, kis lány tánci. Föl is út, le is út, kocsi út, gyalog út. 
Akom-bákom tanulj tőle. Erdőbe, berdőbe, mit tanul a pintyőke? 
Iharfa, juharfa, jávorfából furulya. Beli baba, beli, aludj bölcsőbeli. 
Tarka-barka szarka most is csörög benne. Eozmaringos dombon piros 
torony látszik, csengős kapujába fehér nyuszi játszik. Kis kacsa für-
dik kristálytiszta tóba. Miért sírsz úgy Katica, tán megkarmolt a cica? 
Ügy szeretlek, mint galamb a búzát, mókus a mogyorót. Jár a baba 
jár, mint a kis madár. Viszi Ungon, viszi berken, stb. Vagy a hang-
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utánzó szavak : Szil-szál, szalmaszál. Zürn, zum, dorom, döröm. Diri-
diri dongó. Zim-zum a méh, mióka a macska, kot-kot a tyúk, rud-
rud a pulyka, gigágá a liba, mek-mek a kecske hangja. A zene után-
zása : cini, cini, düvő, diivó', forr a csupor, forr a tüdő. Ilyen igazi, 
magyar, gyermek-bekezdése egy kiváló eset elmondásának : Egyszer 
egy kis tücsök mit gondolt magába ? Vagy : Az én kedves Juliskám-
nak mi jutott eszébe? Elmegyek én messzire, Tiszántúl is, Dunántúl 
is, a világ végire. Ez idézetekből kitűnik, mily őserejű forrásokból 
merített Pósa. Nyelvének a sajátsága megérdemelné a külön tanul-
mányt. 

De mindez csak külső cafrang, sallang maradt volna az ő érzése, 
önkéntelenül fakadó gyermeteg vidámsága, s eleven képzelődése nél-
kül, amely a szétszórt apróságokból oly vonzó, játékos, napfényes, 
édes-bús gyermekvilágot teremtett, mint ő gyermekverseiben ; a baba-
bölcsőben meginduló életétől kezdve, míg odáig nem jut, hogy szűk 
neki a maga birodalma s vándor útjára megy en, de egy varangyékos 
békától vagy nyúltól megijedve hazasompolyog vagy hazaérkezik, 
A bölcsőben altatja az édes anyja, majd sétálni indul, kis lábát egyi-
ket a másik után nehezen szedve, mikor az aranyos nap csókolgatja, 
szelíd szellő simogatja. Meglát egy másik pólyásbabát, ő bizony rá-
nevet. Tetszik néki az egész világ, tarka világ. Annyira megtetszik 
neki a körülötte levő sok minden, hogy elalszik tőle. Vagy, hogy a 
kis Katicára ránézett a kakas, hát sír, várja, míg megkérdik, mi a 
baja. Erre már bepanaszolja a cudar gonosztevőt. Vagy pedig: a kis 
apróság babája beteg, persze azért, mert az orvosság kéznél van, hát 
csinálni kell vele valamit. De hát hiába kinálja játszó babájának, 
pedig meg is halhat szegény bajában, így hát mit tegyen egyebet, 
beleönti az orvosságot a Morzsa kutya szájába, aki igen keservesen 
csámcsog tőle. Vagy a buvócskajáték. A cicától kérdi, hol van kis 
testvére, az a galambhoz utasítja, a galamb a kerthez, a kert a rózsa-
bokorhoz . . . Nagy és közös az öröm, hogy végre-végre egymásra 
találtak! Hát még a kis nagyanyó! Főkötő a fején, pápaszem az orrán. 
Aki rossz, azt megveri. Aztán mennyi gondja : a sok lusta fiúnak, 
lánynak harisnyáját kell fódoznia. A kis Samu meg elalszik az ebéd-
nél, így az ágyba kerül. Milyen kár, hogy a dióból nem ehetik. De 
van rossz baba is a világon, a Tinikéé. Nem akar aludni, csak nem 
hunyja be szemét. Hiába dorombol neki a cirmos cica, -énekel a ka-
nári. Végre is Tiniké alszik el. A pajkos Tamás szomorú esete sem 
kicsiség. Az erdőben édes mézért belenyúlt az odúba, hát a sok 
darázs megkergeti, képe csupa daganat. És a Tamás sivalkodik, de 
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későn. A mocskos, szurtos Pali után a haragos mosdótál szalad, meg-
fogja, megmosdatja, megfürdeti, hogy még a cirmos cica is kacagja. 
A nagyanyó okuláréját keresik mindenütt, mert nem tud anélkül 
imádkozni, végül megtalálják, a kis Etel orrán, aki egy nagy könyv-
ből olvas, pedig az á-bét se tudja még. Osszecsókolgatják, hogy végre 
megtalálták azt a pápaszemet. Hát mikor még a nagyanyót is meg-
táncoltatják a muzsikáló apróságok, a nagyapót pedig lovacskázni 
kényszerítik : Szaladj, édes nagyapó ! A juhászgazda nyáját őrzi, 
furulyáját fújja. Kis fia is megpróbálja. Nevet az ap j a : «Még túl 
teszel rajtam.» «Ugy-e tudok, édes apám» mondja a kis fiú. cCsak 
édes anyám hallaná ! » 

Hát a természet külön gyermekvilága ! Mikor a gólya költözik, 
fecske tova száll. Gólya madár áldjon az ég, ki tudja, hogy látlak-e 
még? A gólya meg búsan nézeget a tóra, a nád is búcsút integet 
neki. Eajzik a méh, jaj, befogják az aranyos kaptárba. Kell a szín-
méz karácsonyra ! Itt a szüret, csurog a must, megért az édes góhér. 
Milyen maszatos a sok édességtől a gyerek arca. Hát a fecske is útra 
kél: Visszajösz-e fecske madár? A goromba télapó már itt van, meg-
megrázza szakállát, hull belőle, hull a hó, vándor madár elvált 
eveletlen fától. Akik itthon maradtak, szomorúan járnak, adjatok 
magot, búvót a szél elől a szegény, hű szárnyasnak. Hiszen itt szü-
letett zúgó Tisza-Duna mellett zöldleveles ágon, amelynek, ha most 
puszta is, híve maradt. Nem költözik idegen földre. Hanem várj 
csak, te goromba télapó ! Lesz még tavasz, kisüt a nap, csókot nyom 
a jégre-hóra, ibolya virít alatta, jön a gólya, jön a fecske, zöldül-
vidul a határ. De itt-ott üresen marad a fészek. Hová lett gólyája, 
fecskéje. Talán a tenger lett temetőjök. Bár itt volnál gólya, fecske, 
kelepelnél, csicseregnél örömünkre. Jaj, az aranykalászos nyár 
van. A lapda, ólomkatona, hinta, karikajáték, katonásdi járja. A kasza 
alatt hajlik, megdől a kalász. Oda gyümölcsét érlelő nyarunk, sárgul 
a falevél, el-elbúvik a nap, közeledik megint a tél . . . 

A gyermekéletnek azonban nemcsak játszi, derűs, hanem szívre-
ható, szomorú jelenetei is vannak. Pósa Lajos ezekben mélyen meg-
tud indítani, érzelmessége oly egyöntetűen olvad össze gyermetegségé-
vel. A legnagyobb egyszerűséggel, egy néhány sorral nagy hatást tud 
elérni. Egy-egy ilyen kis dala valósággal a szívbe markol vagy gyer-
meteg vidámság lopódzik általuk lelkünkbe. Öreg nagyapónak hadi 
keresztjét elveszti a kis unoka : 
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Ne szóljon nagyapó, 
A bis fiú kérte, 
Majd, mikor felnövök 
Szebbet hozok érte ! 

Hős Domokos sorba állítja ólomkatonáit, maga falovára ül, szörnyen 
kommandéroz. 

Miénk a diadal, 
Égre szálljon a dal ! 

Mivelhogy a magyar honvédek mindig győznek. Hát még A levél. 
Vince kint a kertek alatt papiros sárkánnyal bajmol. Oda szalad 
kicsiny huga s ád neki egy levelet : 

Vince, küld el a sárkánytól, Száll a sárkány az ég felé 
Vigye égbe levelem, A levél is szállva-száll, 
Hadd tudja meg az Esztike, Le a mennyből a kis lyukon 
Hogy én most is szeretem. Egy kis angyal kandikál. 

A búsuló anyában ki-kinyitja a biróné százszor is napjában 
rozmaringos ládáját, ahol meghalt kis lánya ruhácskái vannak : 

Pipi kendőt, gyöngykalárist 
Könnyével áztatja, 
Ici-pici cipellőkét 
Összecsókolgatja. 

, A számadóban a hirtelen haragú, kérges, de jószívű embert ta-
lálóan rajzolja : 

Tusakodik a számadó, 
Hová is lett az a Damó ? 
Nem érkezik hír se róla : 
Csak véle úgy ne bánt vóna ! 
Elbujdosott talán messze, 
Ki tudja, hová, merre ? 

Szeme elé tett kézzel kémleli a nagy pusztaságot, búsan nézi 
csordáját, várja, egyre várja a kis bojtárt. Oly emberi, annyira min-
dentmondó kevésszavúságában is, amint a puszta szilaj embere 
bánja hirtelen haragját és félti az elkeseredett kis bojtár életét. 

De ennek a változatos, kedélyes gyermekvilágnak, komoly, ma-
gasztos, ünnepies jelenetei is vannak. A kicsi szív az Istenhez emel-
kedik : 

Porszem vagyok én csak ezen a világon, 
De kegyelmed érzem, nagyságodat látom. 
Dicsérve dicsérlek, 
Mindig, a míg élek. 
Fejemet meghajtom, szent nevedet áldom. 
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A templomba is elkíséri a kis gyermeket, aki zengő hangon 
énekli : 

Enek zengjen, zengedezzen, 
Templom legyen kebelem. 
Szent oltára, 
Erős vára 
Te légy édes Istenem ! 

A vallás mesgyéjén ott jön a honszeretet. E nemű versei közül 
különösen kiválik A haza című. 

Tudjátok-e, mi a haza ? Mindnyájunknak édes anyja 
Mindnyájunknak szent bölcsője, Híven ölel kebelére, 
Őseinknek pihentető Érte éljünk, érte haljunk, 
Szép, virágos temetője ! Áldás minden porszemére ! 

Méltó pá r j a e versének Magyar vagyok, a nemzeti önérzet bol-
dogságtól duzzadó éneke. Ezekhez járul hozzá az a fényes, történelmi 
sor, ahol honalapítók, nemzeti királyainknak, honvédeink, szabadság-
hőseinknek áldozott, noha több lelkesedéssel, mint fenséggel, mer 
ehhez gyönge volt a hangja, könnyen szónokiassá, köznapivá vált, 
vagy erőlködésében semmitmondóvá. Versei azonban itt is csengnek-
bongnak, min t más gyöngébb darabjaiban. Ez a csengés-bongás kel-
lemesen hat az olvasóra, a sovány tartalmat zöngésével pótolja. Álta-
lában a verselésnek mestere. Hintóka, ringóka, Altató dal, leinké, 
picinke Zsuzsika, Ke ring élő dal című verseit említem fel bizonysá-
gul. Mintha minden szó külön muzsikálna ! 

Végül még a köszöntőket se veti meg. It t is megcsillan költé-
szetének egy-egy bearanyozó sugara. Mindenféle névnapi és egyéb 
alkalomra í r t ilyen verseket. Mily nagy örömmel fogadták a kicsi-
nyek, a szülék e régi, magyar szokásnak megfelelő versikéket, s mily 
erő nyilatkozik meg ez együgyűnek látszó, egyik-másik apróságban. 

Mi lenne kertednek Engem, gyönge fácskát 
Zsönge csemetéje Összetörne a szél, 
Ha te nem állanál Két erős karoddal 
Támaszul melléje ? Ha nem védelmeznél. 

Csakhogy e versikék mégis kívül esnek a költészet határmesgyéin. 
Tanító céljok, alkalmiságok nagyon is kirí, de csengő-bongó verselé-
sökkel ezek is közkedveltségre tettek szert. Nagyon népszerűek vol-
tak. A szülői szeretetnek, a családi összetartásnak ápolói. 

Épen ilyen nevelő hatás kedvéért í r ta le gondolatait, apróbb, 
két-négysoros versekben, amiket Arany Kalász vagy Ilegedü szóban 
szép mese címek alatt gyűjtöt t össze. De efféle gondolataiban mély-
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ség nincsen, éllel se vág ki a vége. Hanem az ilyen bölcs mondáso-
kat is kedvelte a közönség. A magyar embernek régi szokása alka-
lomadtán egy-egy erkölcsi igazság elmondása. Ebből a sajátságból 
fakadtak Pósa Lajos gondolatai is, amelyekben minden jóra, szépre, 
haza, szülő, család szeretetére, jó erkölcsökre buzdít, teljes jóakarattal, 
kevés költészettel, tanító, nevelő módon. De sokan nagyon becsülték 
ezt benne. Nemcsak enemű verseiről, egész gyermekköltészetéről e 
jelentős szavakkal emlékszik meg egyik jeles kortársa : «Amit a 
politikusok ós az irodalom nagyrésze a nemzet magyarságán rontott, 
azt Pósa Lajos, az igazi magyar gyermekirodalom megteremtője, 
helyrehozta a jövő nemzedékben». Es ez nem egyesek felfogása, de 
általános vélemény volt még életében az ő gyermekköltészetéről. El 
lehet róla mondani : valamint köznapi életében a nagy társaságot, az 
igazi jó kedvet szerette, a népszerűség, a dicsőség italából bőven 
jutott neki egész életén át. Ebben a tekintetben szinte páratlan iro-
dalmunkban, még Jókai se hasonlítható hozzá, akinek mégis csak 
voltak borús napjai és évei. Pósa Lajosnak, amint kisütött napja, 
sohasem ment le fölötte, míg a sír el nem takarta előle. Közönsége 
a legnagyobb volt : a kicsinyek és felnőttek együttvéve. 

De temérdek lirai, érzelmes és vidám gyermekversein kívül igen 
sok mesét is írt. Műveinek nagyrésze külön meg se jelent. Az 1905-ik 
évi gyűjtemény meséiből mindössze két kötetet adott, de ezekből is 
látszik gazdagsága, leleményessége, akár komolyabb, akár vidám tar-
talmú meséit vesszük tekintetbe. Meséket azelőtt is eleget írtak, de 
ezek csakis a nagyoknak és komoly tartalommal, teljesen oktató 
módra voltak megírva. Pesti Mizsér Gábor az œsopusi meséket szűk-
szavúan, a maga korának hanyatló erkölcsei korholása végett adta ki. 
Heltai Gáspárnak bőbeszédű, teljes állatelbeszéléseket tud a kalamusa, 
de oktató iránya szóles, erkölcsi tanításokra kényszeríti, amelyek 
inkább korfestő tekintetben jellemzők, költői hatásoknak kenetteljes 
hangjával sokat árt. Olyan hatással vannak, mint a régi képek, ame-
lyeknek értelmét aljára, oldalára odarajzolt, cifra betűkből értette 
meg a néző, vagy nagyobb biztonság okáért száj okból kilógó szalago-
kon írták ki, mit beszélnek, tesznek e festett személyek. Péczeli József 
francia minták után dolgozott, Lafontaine volt mestere, aki az œso-

pusi tőkét eleven, csillogó köntösbe öltöztette. De míg Lafontaine kész, 
költői nyelvet talált kora klaszikus századában, a komáromi refor-
mátus pap küzdött az akkor megújuló nyelvvel. A Kazinczy-iskolá-
nak kedves műfaja volt a mese. Rövidségre, tömörségre törekedtek e 
korbeli meseírók : Yitkovics Mihály, Szentmiklóssy Alajos, de több 
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bennök a szatirai ér, mint az eredetiség, köntösükben sem magyarok. 
Eredeti, nagy meseíró volt Fáy András, aki kedélyesen mosolyogva, 
a mint gombostűre szedte korának ferdeségeit, hibáit, az állatok kön-
tösében gúnyolta ki valamennyit. De gúnyolódása annyi jóakarattal 
és oly jóízűen történt, hogy aki magára ismert meséiben, az is neve-
tett rajta. Fáy András így korának nagy erkölcsrajzírójává vált, de 
meséi épen e tulajdonságánál fogva nem gyermeknek és if júnak való 
olvasmányok. Hogy Fáy András kedélyes évó'dése milyen komoly 
célt szolgált, mutatja Széchenyi István nyilatkozata, aki újító küz-
delmeihez az ösztönt, buzdítást épen Fáy meséiből merítette. Pósa 
Lajos Fáy hatása alatt mindössze egy mesét írt, A dalos béka eíműt. 
Ebben a béka elhiteti magával, hogy ő szebb dalt tud énekelni, mint 
a fülemüle. El is kezdi teljes erejével a knrutyolást, de jön a kritikus 
gólya és beleszúr hegyes orrával. 

Pósa Lajosnak tehát csak gyéren mutatkoznak előzői a mese-
irodalomban ; akikről megemlékeztünk, azok is inkább ösztönzői vol-
tak, kivéve Petőfi útmutatását, egyetlen, de remek meséjével (Arany 
Laczihoz). Különösen ki kell ezt újra emelnünk azzal a hozzáadással, 
hogy Petőfi meséjének alaptulajdonságai teljesen hasonlók Pósa me-
séinek legnagyobb részéhez. Ugyanaz a gyermeteg érzés, gondtalan 
vidámság, szeretetreméltó évődés, az a nyelv, amely a magyar gyerek 
és a magyar népköltészet előadó módjának összeforrásából fakadt. 
E nagy költőnk János vitéze is nagy, szinte elbűvölő hatással volt 
reá. Ez a bájos, magyar tündérrege, idilli, népies vonatkozásaival, a 
szerelem mindenhatóságának gyermeteg, amellett oly megindító, el-
beszélő formában való dicsőítése egyik legnagyobb bizonysága Petőfi 
teremtő lángelméjének. Mind változatos eseményeinek szinte ballada-
szerű rohanásával, mind egyszerű, festői nyelvével elragadó, meg-
indító. Szinte játszva egyik napról a másikra, a magyar népmese 
előadó módjával megteremtette az igazi, meleg, egyszerűségében is 
költői, naiv, epikai stílust. Pósa Lajos Petőfi hatásától szinte meg-
mámorosodva egymásután írta népmeséit. Bandi álma, Világszép 
nádszálkisasszony a csodás elem túlterheltsége mellett vagy épen 
azért egyhangúvá, szétfolyóvá válnak. A tizenkét fekete, varjú már 
sokkal sikerültebb, 'megindító, bensőségteljes rajza az anyai örök és 
a kis testvérhúg kitartó szeretetének. A kis leány erős kitartása, az 
anyai, változhatatlan szeretet, a bűvös átok alatt levő tizenkét testvért 
szabadítja meg, akik var jú alakban várják megmentésöket. A kis 
leány anyja csókjával homlokán legyőzi a bűvös országfelé vándorlás 
ezer akadályát, édes anyjok saját vérével varrja szótlanul a fehér-
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neműt, hogy fiait visszahozhassa erre a földre. Igazi példája a nép-
mese költői feldolgozásának. Meleg, bensőséges, egy nyomon haladó, 
világos, egyszerű szerkezetű. Nem kell a tanulságot külön megírni 
hozzá, hogy az anyai szeretet megváltó erejét meglássuk benne. 
A nagyravágyó halászné meg épen remeke efajta műveinek. A sze-
gény halász megmenti a varázs a la t t levő Kárász királyfi életét. Az 
asszony biztatására egy szép tanyai házat kér a halász j utalmul, mer t 
a felesége már nagyon megunta egérlyuk kunyhójukat . A Kárász 
királyfi megadja a kívánságot. Az asszony oda van örömében. Van-e 
az ő kis házuknak pár ja a világon ! És ami azután következik, az az 
örök női, ingadozó gondolatváltozás igen sikerült rajza. Nagyravágyá-
sában telhetetlen. Hamar megunja azt, ami van. Nemsokára már 
zsörtölődik: No, bizony adhatott volna nagyobb házat ennél. Meg 
lesz az aranyos kastély. Amilyen nagyon örül neki először az asz-
szony, olyan hamar újra elégedetlen lesz. Már király akar lenni 
az országban. Az is megtörténik. Gőgösen eltelik a hódoló jobbágyok 
alázatosságától. Int i az ura : 

Hanem aztán hallod, maradj is meg ennél, 
Nagyobb a világon már mi is lehetnél ? 

Ez szeget üt az asszony fejébe, éjszaka nem alszik, töri fejét, 
hogy lehetne még nagyobb ezen a világon. 

Beggel, hogy a napot felkelőbe látja, 
Nagyravágyó lelke odatapad rája. 
Ujjongó örömmel a fejéhez kapott : 
Hát én felkelteni nem tudnám a napot ? 
Ez kell nékem, ez kell 1 Isteni hatalom ! 
Apjok a Kárászhoz . . . Mondd, meg, ezt akarom ! 

Elrémül a halász : 

A Kárász, csak Kárász, nem tehet meg mindent, 
Térj magadhoz anyjok ! Ne kisértsd az Istent. 

De az asszony őrjöng, haját kuszálja, zilálja: «Fuss a Kárász 
királyhoz, mert lenyakazfatlak !» Nagy rémület ül ki a halász orcá-
ján, de a vihar is kitör, tépi a fákat , omlanak, a házak, egymásra 
rohannak a sörényes hullámok, a ret tentő háborúságban alig tudja 
kimondani a halász, mit kíván megbomlott felesége. 

Eredj haza halász, feleséged ott van 
Már megint a régi, roskatag kunyhóban. 
Hazamegyen benyi t . . . az ég nagyot harsan, 
Isten szava harsog a dörgő viharban. 
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Naiv egyszerűségében is e mese, mily megdöbbentő példázója 
annak mi vár arra, aki vétkes szenvedélyein uralkodni nem tud. 
Költői és igazi gyermeteg felfogása mellett örök emberi a magva. 
Hasonló hozzá mély értelmében az Abroszka, bárányka, botocska 
mese, de itt aranyos derültséggel példáz egy másik nagy emberi gyar-
lóságot, hogy az erősebb, ha furfangjánál fogva is az, leteperi, ki-
fosztja a gyengébb embert, mert ez jószívű és jóhiszemű egyúttal, de 
végül győz az igazság. A zsarnok, a másét igazságtalanul elraboló 
király is elveszi méltó jutalmát gonosz tetteiért, s a világon lesz még 
valaha igazság, amint a költő meséjében hamarosan meg is teremti. 
Olyan jóleső ezt hinni, olyan vidámsággal biztat ezzel a költő, hogy 
a mese csak úgy kínálkozik az olvasásra. 

Pósa ezenfelül a mesés állatvilág igazi költője ; gyermekeknek ír 
ugyan, de a felnőttek is gyönyörködnek benne. Előtte is tudunk ugyan 
felmutatni néhány figyelemre méltó, sőt jeles efajta költeményt, de 
változatosság, leleményesség, ellenállhatlan vidámság dolgában senki-
sem versenyez vele. Goethe újabb köntösbe öltöztette a Reineke 
Fuchsot, amely példátlan népszerűségre tett szert, de ő a múltból 
készen kapta az anyagot. Pósa a magyar népköltészet szórványos 
vonásaiból, a maga képzelete frisseségéből megteremtette az igazi, 
magyar levegőjű állatvilágot. Nagy érdem ez. Mindnyájunknak egy-
formán nagy gyönyörűségére szolgál. Már említettük Bodri kutya' és 
Csákó tehén című két jeles költeményét, mint a hű házőrző és a 
tejetadó, jótékony tehén, a magyar gazdaság elmaradhatatlan, hasznos 
és kedves állatjainak rajzát. Mintha a család tagjai volnának, úgy 
tekintik őket. De ezeken kívül hány kisebb, nagyobb történetet tud 
az állatvilágból. Mily pompás mese a még Szegeden termett Kacor 
király. Örökéletre tarthat számot. Mily vidám a bohókásságig és 
mégis milyen mélyenjáró igazságot fejez ki. Mennyi mulatságot sze-
rez olvasása és milyen komor a mélyében rejlő igazság. Hány Kacor 
király zsarnokoskodik a közéletben. Az emberek nem tudják, csakúgy 
hirtelen hírét kelti a nagyszájú, pöffeszkedő, hogy milyen nagy pótol-
hatatlan ember ő. Ez a hit, mint járványos betegség ragadós, már 
mindenki udvarlására, szolgálatára siet, míg nagysokára leleplezik. 
Az önalkotta bálvány őszentségét csak az emberek hiszékenysége 
emelte föléjök. Csúfosan megbukik előbb vagy utóbb, hogy azután 
egy ügyesebb ott kezdje, ahol a másik elhagyta, mert gyarló az em-
beriség, ha hirtelen nem akad, maga keres egy újabb bálványt, hogy 
térdet, fejet hajtson előtte. Mása ennek A kiszurkált kecske; elmés 
ez is, de mégis csak másolat. Igaz Pósa Lajos itt a magáét másolta, 
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de ez szokása. Egy-egy mesetárgyat többször is kidolgozott. Ilyen 
többször elővett tárgya A hamis furulya, amely a juhászlegényé és 
olyan hamis, hogy hangjára a bús is táncra perdül, s el nem hagyja, 
míg a furulya nem végzi be muzsikáját. Már pedig rogyásig táncolni 
sehogyse mulatság. Ebbe a bajba fülig beleesik a farkas, aki a juhász 
legkedvesebb barikáját el akarta vinni. Persze a farkas bepanaszolja a 
hatalmas oroszlán-királynál, szokás szerint rabló szándékát eltagadva, 
de ahelyett sebeit erősen mutogatja. Három medvét küld az oroszlán-
király a szegény juhászlegény után, ki se hallgatják, hogy is lehetne 
igazsága a nagy, hatalmas farkassal szemben. Rögtön fel akarják húzni 
a legelső vad körtefára. De a juhászlegény megfújja furulyáját és az 
egész díszes társaság táncol-táncol szakadásig. A hatalmas király ke-
gyelemért könyörög. így megjárja. A juhászlegény csak ekkor állhat 
elő a maga igazságával. Hatalmas király a békák királya, aki ke-
gyetlenül, vérengzően zsarnokoskodik alattvalóin, míg a nála hatal-
masabb gólya el nem kapja a menekülni akaró zsarnok lábát, s el 
nem temeti gyomrában. E komoly magvú mesék után ott van Az 
egérgyülés a maga törhetlen, aranyos derűjével. Gyűléseznek az ege-
rek, veszedelmet, halált kiáltanak a vérengző macska fejére. De a szó 
nem elég, mit tegyenek ellene? Az egyik, persze ifjú egér indítvá-
nyozza vásároljanak csörgőt, akasszák a nyakába. így messziről hall-
ják jövetelét ; menekülhetnek előle. Lett erre nagy lelkesedés, eget-
verő éljenzés az egerek soraiban. Milyen boldog lesz a jövendő. A leg-
idősebb egér elismeri az indítványozó érdemét, de hogy a dicsőség 
is az övé maradjon : hát akassza ő a macska nyakába. De nem vál-
lalja, s kisül, hogy senkisem meri végrehajtani a nagyszerű tervet 
így a macska fogja az egeret a világ végéig. Vagy a cica iskola ! 
A szigorú tanító egeret festet a cica-miákkal, de váratlanul odatéved 
egy egér, a fiókok mind utána ugrálnak, mert ennél szebbet, ennél 
jobbat úgy se tudnának pingálni. Mindezekben és sok egyebekben 
egyformán gyönyörködtet az ellenállhatatlan derültség, s a költő kép-
zeletének változatos, leleményes frissessége. Pósa legtermékenyebb, 
legnépszerűbb meseköltőnk. 

Nem csoda, hogy páratlan hatással volt a gyerekseregre. Szere-
tettel emlegették nevét, szeretettel vágyódtak látására. Egy kolozsvári 
nagyszemű gyerek, aki az ábét is alig tanulta végig, rimánkodik édes 
apjának, hogy mégis vigye el édes szülője Budapestre. Az apa kissé 
h aragosan rászól : 

— De minek is akarsz te minden áron odamenni ? 
— Vigyen el édes apám Kossuth Lajos sírjához és Pósa bácsi-
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hoz ! — mondja, a gyerek kipirult arccal, aki Az En Újságomból 
tanulta a magyar történelmet. 

Eendes gyerekfogadó napja volt Pósa bácsinak a szerda. Ilyen-
kor állítottak be hozzá a kis csemetek, s örömtől sugárzó arccal 
távoztak el tőle, mert nemcsak verseiben, hanem a mindennapi élet-
ben is értett a gyermekek nyelvén. Ezek többnyire szavalni is akar-
tak verseiből, de ha kellőképen elő nem készítik őket, rendesen bele-
sülnek, mert csak szüleik előtt vagy családi körben megyen ez job-
ban. Ilyen esetekben mindig meg tudta vigasztalni az ő aranyos, jó 
szívével az elpityeredő kicsinyeket. De egy alkalommal kellőleg el-
készített három csöppség állított be hozzá, akik kereken kijelentik, 
hogy szavalni jöttek ide. Hát szavaltak ; kettőt, ötöt, hetet . . . De 
végre is kifogytak a tudományból. A legöregebb szörnyen restelte, 
hogy ő is ily pórul járt, s mindenáron szeretett volna még valami 
különös dolgot mutatni be Pósa bácsinak. Eszébe is jutott az a valami, 
mert hirtelen kiderült az arca. 

— Pósa bácsi, tudok én bukfencet is vetni ! 
Pósa bácsi nevetve biztatta. 
— Lásssuk, no hát lássuk ! 
Meg is vetette a bukfencet ott a szerkesztőség kellő közepén ren-

desen. De alig tápászkodott fel, a két csöppség szava hangzott fel, 
aki a világért sem akartak hátul maradni. 

Ok is bukfencet mutattak, ahogy tőlök tellett, Pósa bácsinak 
csak úgy hullottak a könnyei a nevetéstől és még valami más egyéb-
től, amit ő érzett a legjobban, aki annyira szerette a gyermekeket. 

Hát még a levelek ! Garmadával kapta a kicsinyektől, tele min-
den kigondolható kedvességgel, köszöntővel, meghívással. Hogy egyet 
meg is említsek Kölcsey Endre és Gabó Csekéről ibolyacsokrot kül-
denek egy levél kíséretében — Kölcsey Ferenc sírjáról. Mint ember, 
noha gyermekei nem voltak, a legboldogabb apa volt, mert a magyar 
gyermekek százezrei szerették, mint költő páratlan a maga nemében, 
mert az ő legnagyobb olvasóseregét, a gyermekeket sohasem kellett 
arra tanítani, hogy meg kell tanulniok verseil És mégis tudják a mai 
napig és mindig fogják tudni, míg ezen a nyelven beszélnek. 

Talán ennek a párat lan népszerűségnek ellenhatása volt, hogy 
az úgynevezett előkelő és tudományos, írói körökben meglehetős 
kicsinyléssel viseltettek Pósa Lajos költészetével szemben. Ezt azon-
ban könnyen elszenvedte. Igazán nem tehetett róla, hogy a francia 
Akadémia kiválóan díszes kiállításban szokta kiadni a jeles gyermek-
versek íróinak műveit vagy ily kiváló versek gyűjteményes kiadásá-
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ról gondoskodik. Nem Pósa Lajos hibája, hogy nálunk még nem tar-
tanak ottan. Pósa Lajosnak az irodalmi társaságok részéről csak a 
Petőfi-Társaság nyújtotta az elismerés koszorúját, de ez aztán párat-
lan volt a maga nemében, s egyetlen eset a társaság történetében. 
Az 1892-ik évi december 22-ikén nyilt gyűlésen, közfelkiáltással vá-
lasztották meg tagj oknak. 

De nemcsak a kicsinyek, de írótársai is nagybecsüléssel viseltet-
tettek iránta. Gárdonyi Géza (Eger, 1917 november 11-ikén) ezt az 
átlagos véleményt fejezi ki róla e sorokban: «Eredeti költő nem volt. 
Egy eredeti ötlete, eredeti mondata vagy jelzője Sincs. De ami nem-
zeti kincse van a magyar léleknek az Erdélyi-féle, s az Arany-Gyulai-
féle gyűjteményekben, továbbá református zsoltárokban és dicséretek-
ben, <5 azokat gyermekjátékokká dolgozta fel és elszórta örökhatású, 
kedves kincsekiil az országban. A pápaszemes kritika a kis költők 
közé fogja sorozni, de meg kell róla állapítani, hogy munkásságának 
nemzetnevelő hatásában egy lépcsővel sem áll lejebb Petőfinél, Arany-
nál, Jókainál. » 

Szinte páratlan irodalmunkban hatása korára, de kiválóbb versei 
is oly bőven vannak, s ezek igazi gyöngyök maradnak, míg a nem-
zeti költészetnek keletje lesz ez országban. 

Ш . 

Világbíró Petőfi Sándor nagy lírai ör ökségén utódai osztozkodn 
kívántak, ami persze kisebb-nagyobb szerencsével történt. Népies jel-
legű dalait, képeit, egy sereg követője iparkodott a maga javára ki-
zsákmányolni. így aztán, mikor egy nyomon akartak járni Petőfivel, 
tájszavakat, különös szokásokat szedtek rímekbe. Persze magyarázat 
nélkül ezeket meg se lehet érteni, mégis majdnem minden nyelv-
járásnak költője keletkezett, akárcsak manapság, mint azt a prózai 
elbeszélő költészet bizonyos termékeiben látjuk, amelyek a népismei 
adalékokat költészetnek tekintik. Pedig a költészet nem etnográfia, 
valamivel mégis csak több ennél, amit a hivatottaknak ma és min-
dig érezniök kellene. így aztán, mikor erővel és mindenáron tős-
gyökeres magyarok akartak lenni, csak sallangosakká váltak, mikor 
mindenképen természetesek vagy, mint ma, idegenszerűek kívántak 
lenni, csak mesterkéltségben merültek el. Megkezdődött a lírában, 
akárcsak mostan a szavakkal való üres játék, a fölösleges, értelem-
nélkül való ismétlés, s olyan szakadozottság, amiben már állandó a 
homály. Pedig az olyan költeményt le kell tenni, amiben az értei-
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met sem tudjuk megtalálni. Az erőlködés nem költészet, még akkor 
sem válik azzá, ha az érthetetlenségbe burkolódzik. 

Petőfinek A felhők című versgyűjteménye, amely Byron és Shelley 
hatása alatt keletkezett egy másik, külön iskolát teremtett líránkban. 
Petőfi alapjában véve önmagában bízó, erélyes, hívő lélek volt, de az 
ifjúság szokása szerint átmenetileg voltak keserű, sötét pillanatai is. 
Az ilyenekben aztán, ami könnyen megbocsátható fiatal költőknél, 
dobzódott is. Ezekben a kevésbbé ihlett pillanatokban írta önámító 
verseit az a költő, akinek legnagyobb erénye az őszinteség és a ter-
mészetesség volt. De e többé-kevésbbé sikerült költeményein is meg-
látszanak lángeszének sziporkái. Bár ezt a hangulatot csak magára 
erőszakolja, mégis vannak megdöbbentő ötletei, amelyeknek hatása 
állandó úgy sem lehet ugyan, de szokatlanságuknál fogva egyéninek, 
eredetinek tűnnek fel. A világfájdalom igazi kifejezéséhez Petőfinek e 
gyermeteg lelkű költőnek nem voltak meg azok a sajátságai, ame-
lyekből az ilyen költészet táplálkozik. Hol is vette volna a kételke-
dés, a pesszimista életfelfogás keserűségeit, a fékevesztett vágyat, ame-
lyek mindenképen csak azt mutatják, hogy a világ sarkából kifordult 
és neki kellene azt helyreállítania. Petőfiben nem lehetett meg az 
élet utálata, a kétségbeesés, az embergyűlölet, mert akiben mindez 
megvan, csak az írhat ilyen őszinte költeményeket, de e végzetes 
áron egész életét megmérgezte, De hát azokról, akik efajta verseiben 
utódjai kívántak lenni el lehet-e ezt mondani ? Bajosan. Tóth Endre 
költeményei őszinteségéről nem lehet meggyőződnünk. Mert, hogy 
kritikusai szerinte üldözték, hogy gazdasága rosszul jövedelmez, kutyá-
jának se tud jó kosztot adni, hogy bár dalol, mégis fázik és meg-
jövendöli rongyos állapotába a bekövetkező halálát, ez mind szomorú 
dolog, de még nem világfájdalom és épenséggel nem költészet. Az is 
bizonyos, hogy Petőfi apró-cseprő bajait megénekelő, felülmúlhatatlan 
vidámságú költeményeinek e szomorú, új kiadása még nem elegia, 
annál kevésbbé világnézet. Épen úgy nem költészet,' mint Lisznyay 
Kálmán e nemű, életének sok ügyes-bajos dolgai felől vígságot tettető 
költeményei, mert ezekből is hiányzik Petőfi mindent megaranyozó, 
törhetlen jókedvének költőisége. Zalár József még tovább i parkodik 
menni, de haladásnak az ő költészete se mondható. A bölcseknek azt 
tanácsolja, hogy agyveleiket etessék ki a kutyákkal, s valósággal őrjöng 
a pillanatért, mikor megőrülhet. Mindez Petőfi igen kitűnő Örült 
című költeményének és a Felhőknek hatása. De van-e az ilyen köl-
teményekben őszinteség? És őszinteség nélkül 'lehet-e költészet? 
A dolog lényegén keveset változtat, hogy Tóth Endre és Zalár József 
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írtak egy pár jeles költeményt. Ez iránynak feltétlenül legnagyobb 
költője Vajda János . Zord, komor lírája már meg tud ragadni, s meg-
győz őszinteségével, de népszerűségre sohasem tudott vergődni. 

Hogy ily érzelmi elvadulások közepette, amikor a költők külön-
ben tudatlanságukkal dicsekedtek és azt a lángész igazi, teremtő ere-
jével akarták pótolni, az csak természetes következmény volt, hogy 
íróink egy része idegen remekíróknál kereste a fellendülés útját . 
Szász Károly a világ remekíróit kezdte fordítani, Ábrányi Emil a 
rhetori, f rancia költészet nyomdokain haladt, Vajda János egy szer-
telen, mint maga mondja szokatlan csodálatos történetet ír Alfréd, 
regényében. 

Költészetünk kezdte bekalandozni a világ minden részét, hogy új és 
eredeti lehessen. Ez nem lett volna baj, de mikor Dantét, Goethét, Byront 
és más szellemóriásokat kezdték utánozni, azt gondolták, hogy pár heti 
vagy havi munka után a fiatalság merészségével oly nagy műveket 
alkotnak, ami a legnagyobb lángelméknek csak egy emberöltőn át 
sikerült. 

Ebből a vergődésből kerültek ki Endrődi Sándor, Jakab Ödön, 
Kiss József, Pósa Lajos és Reviczky Gyula. Egymásután, később egy-
más mellett fejlődtek. Endrődi Sándor költészete kezdetben regényes 
színgazdag, ma jd Heinéskedő, majd kuruc történeti dalokká változik, 
végül már anakreoni, játszi könnyűséget mutat. Jakab Ödön mély ér-
zelmességével hat , Kiss József mindenáron új akar lenni. A zsidó élet-
ből merített, azonfelül ő az első, aki a bukott leányokat, asszonyokat 
megénekelte. Költeményei zsidóvilágát azonban nem titkolta el, míg ma 
ezek a zsidó jellemvonások, mint magyarok terjednek el a nagyvilág-
ban, ami azonban inkább az élelmesség szerencséje, mint a költészet 
diadala. Reviczky Gyula jeles költő, de német hatás alatt áll. 

Pósa Lajost is Petőfi költészete teljesen a maga bűvös körébe 
ragadta : először is törhetetlen vidámsága. Nyomorúságos, hányt-vetett 
életet folytatva Írogatta jókedvű verseit, amelyeknek nagyobb része 
Jókai Mór Üstökösében jelent meg. Tulaj donképen Törs Kálmán szer-
kesztette, a szerkesztő Jókai legfeljebb irogatott belé kisebb humoros 
dolgokat. Törs szintén gömöri származású volt, a rimaszombati gimná-
zium tanulója. I nnen az ismeretség köztük. It t és egyebütt megjelent 
verseiből szedte össze Pósa azokat a költeményeket, amelyek 1878-ik 
év karácsonyja körül egy kötetben gyűjtött össze és kiadta a Franklin-
Társulat nyomásában Költemények cím alatt. Az előfizetési felhívást 
jókedvű rigmusokba foglalta, biztatva és igazat adva a közönségnek. 
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Igaz, hogy-rossz időket élünk, 
Kevés a pénz, sok az adó, 
Hanem azért járja biz ott no, 
A kártya, bál és dáridó. 

Sokat költünk a sportra és a 
Divatra jó szokás szerint, 
Tessék csak a tárczába nyúlni 
Nem a világ egy rongy forint ! 

E megindító csalogatásával váratlanul nagy hatást ért el. Csak 
úgy dőltek az előfizetési pénzek. Nekem ragyogó arccal ós gyermeteg 
mosolygással beszélte még később is, hogy minden zsebe tele volt 
papiros pénzzel, apró ezüst és réz kongókkal. így ült megelégedetten 
a képviselőház írókarzatán. Amint ott legelteti szemét a képviselő-
kön, megakad a szeme Jókai mélázó tekintetén. Egyszerre a költő-
politikus is hosszan rajta nyugtatja szemét. Ebből kiolvasta, hogy 
beszélni akar vele. A szünet alatt a folyosón csakugyan felkereste és 
két versért, egy rövidebb és egy hosszabbért, kifizetett neki hót ke-
mény forintokat. Kissé későn, de nem feledkezett meg róla. Nevetve 
vette át, de boldogan megjegyezte, hogy sohasem volt annyi pénze, 
s talán ezután se lesz, mint most az előfizetésekből. «No, no -— in-
tette Jókai — a megrakott szénásszekérre is mindig ráfér egy villányi 
sarjú». 

Első fellépése az irodalomban nagy zajjal és elismeréssel kezdő-
dött. Már akkor megkóstolta a népszerűség édes italát, amelyből éle-
tében annyi jutott neki, mint kevés magyar költőnek. 

Vahot Imre kedvelt költő-egyénisége bontakozik ki elénk e kis 
kötet versben ; tudniillik, ahogy ő azt elképzelte, s amilyet Petőfiből 
is formálni akart, mikor az ő unszolására írta bordalait és megéne-
kelte fiatalos könnyelműséggel, elragadó vidámsággal életének apróbb 
bajait, kicsapatását és egyéb diák kalandjait. A költemények eredeti 
mintája tehát nagyon is felismerhető e verseken, de az is bizonyos, 
hogy Pósától nem lehet elvitatni bizonyos egyéni vonást. Ha Petőfi 
már pályája kezdetén törhetlen bizalommal énekli magáról : « Anyám, 
dicső neve költő fiadnak örökké él!» Pósa tréfára fordítja a dolgot, 
s odavágja : a buzdítástól megindítva nem hallgat tovább, magyar 
költő lesz, mert nem tagadhatja el, hogy a múzsa rá is egy csókot 
nyomott. Miért ne tárná hát ki lelkét egész világfájdalmával, akár-
csak Petőfi a Felhőkben. Egyúttal azt is megemlíti, hogy jó lesz az 
a pár forint is, amit verseiért kap, mert üres a költő zsebe, amilyen 
üres volt hajdanán a Petőfié is. Önéletrajzát is megírja persze vers-
ben. Milyen nagy tudós volt ő a falusi iskolában ! Az ökröket nem 
tudta hajtani a tavaszi, őszi szántáson, hát mivel belátták, hogy dol-
gozni nem szeret, bekerült a városi iskolában. így lett belőle magyar 
költő. 

Iroda lomtörbénet. 13 



1 9 4 TANULMÁNYOK. 

így tudjuk meg verseiből, hogy hónapos ágyon alszik, de mert 
pénze nincsen, attól tart, hogy szabómester-háziura kidobja, ma-holnap 
már ott se lakliatik. A pap csak prédikáljon a másvilágról, de ott az 
Úristen szine előtt csókolódzni, inni majd nem mernek, így jobb ma 
élni, s nem törődni a holnappal, mert az ember csak egyszer él. 
El-elgondolkozik a házasságon is, mert pesties, magyar nyelven ugyan-
csak biztatja reá egy vén a n y ó : De hát kit vegyen el? A nobel 
Zsenit, kinél tilos disznót, bikát és nadrágfólót emlegetni vagy vegye 
el Florentinát, aki mindennap egy mázsa rizsport fent arca szép 
rózsáira. E jókedvű versében megnyilvánul még féltékeny természete 
is. Hogy há t bizony hűtelenek az asszonyok, neki pedig ilyenkor ölni 
volna kedve. 

Mindez kissé diákos ugyan, de igazi jókedv sugárzik ki belőle. 
Ilyen fiatalos derültség ömlik el azon a versen is, amit abbeli nagy 
örömében írt , hogy megtörtént vele az a nagy eset : egy mázsa fát 
tudott venni. 

Esik a hó, zúg a vad orkán, 
Majd betöri az ablakot, 
S én ide bennt virágos kedvvel 
Tavaszi dalt dúdolgatok. 

Szegény szivem szokatlan érzés, 
Meleg sugár villantja át, 
Oh, szép az élet, szép az élet, 
Tegnap vettem egy mázsa fát ! 

Megtudjuk azt is verseiből, hogy keserves önkéntesi éve után 
még a káplári csillaggal sem feszíthetett, mer t nem adták meg neki 
az istenek. Ha gúnyosan kérdezik tőle: «Hol a csillag vitéz úr?» 
csak azt válaszolhatja r á : «Van elég az égbolton». No, de azért 
büszke, ha hall ja a rezes muzsikát, s látja a Molináry-bakát, akinek 
nincs pár ja a világon. 

Valahányszor dicsérik az újságba, 
Büszkébb vagyok, mint hét ország királya, 
Mert a világ szomembe úgy tekintsen, 
Hogy én egykor velők együtt heverésztem a priccsen ! 

Petőfitől kölcsönkért nyirettyűjével jól bánik, olyan vidáman 
vonja, hogy jóízű mosolygást csal olvasója ajakára. Tünő, mélyebb 
nyomot nem hagyó vidámság ez, de azért hálás volt érte kö-
zönsége. 

Jókedvének másik indítéka a rossz költő, akinek hiába mondo-
gatja édes a p j a : «Tehetség kell oda. Neked pedig nem volt és nem 
is lesz soha. Nincsen neked szamár ahhoz való eszed.» A törekvő 
ifjú azonban rávág: «Mindegy nekem apám, de én költő leszek!» 
A másik költőnél, Simpliciusnál a vers olyan könnyen terem, hogy 
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alig férne el egy krumplisverembe. Mikor aztán mindent meg-
próbált, írt nem honi «beszély eket», tárcáiban lerombolta az Istent, 
hazát, becsületet, s emelt fővel elítélte Kantot, Hegelt, Horváth Cyrillt, 
az akkori egyetem filozófiai tanárát , végül is kapta magát és díjnok 
lett. Aztán ott van Dudás, akiből versei folytán Miskáriotli leve, aki 
miat t rossz versei olvasása után már százan öngyilkosok lettek, s 
kétségbeesésében ő is egy szörnyű rímtől üldözve elbujdosik a nagy-
világba, s izzó fejével a Dunában keres enyhülést. Az égben szörnyű, 
bűnszülötte lelkét borzadva fogadják. A pokolban azt a választ kapja, 
hogy a kárhozat nem elég büntetés arra a versíróra, akit a föld nem 
átallott élve hordozni a hátán. így hazátlanul bolyong nálunk rémes 
árnyéka. 

Ebből a keserves, nyomorúságos világból vissza-visszavágyik kis 
falujába, s mindig bánja, amíg él, hogy elhagyta a kis világát, így 
énekli szomorúan, érzelmesen. De nincsen már vissza út. Szomorkás 
vígsággal dalolja : 

És mivelhogy nem volt nálam 
Jobb tanuló, szebb író, 
A falu megbecsült volna, 
Bizonyosan lettem volna 

Nótárius, vagy bíró ! 

íme, a dalos természet; könnyen ömlő versek, amelyeknek olva-
sására megenyhül a lélek, mint egy könnycsepptől, mint a jóízű 
nevetéstől. Elég jó kezdet egy meginduló költői pályához, látjuk azt 
is róla, hogy menni fog, mert van egy-két biztató jel a jövendőre is, 
két gyermekvers is van könyvében, kissé elnyújtott kedveskedő gügyö-
gés ugyan, de a kicsinyek iránt érzett szeretet elárad már rajtok. 
A későbbi nagy gyermekköltő előre vetett árnyéka. Van már itt is 
egy-két mélyérzésű vers az édes anyjáról. Ebben is előképétől, Petőfi 
Sándortól tanul, de később egy értékes kötet terem e nagy szeretet-
ből. Itt-amott egy 'szép dal akkordja is megüti fülünket. El vannak 
vetve a csirák, amelyekből költészete virágainak pompája kifejlődik. 

Mielőtt a fővárost, amely neki nyomorúság tanyája volt, elhagyná, 
még egy verses kötetet ad ki az 1881 -ik évben: Újabb költemé-
nyeket. E kötetben túlnyomóan a népdal-költő mutat ja be magát. 
A kötet jókora része ezzel telik meg. De ugyancsak válogatni kell 
belőlük, míg egyik-másik darabjában egy-egy igaz szívből jövő han-
got, egy kis vidámságot vagy legalább valamelyes elmésebb fordula-
tot találunk. Egyhangú szürkeség árad el e könyvön, összeszedett 
szólamok gyűjteménye a népköltészet hervadt virágaiból. Nagyon meg-

12* 
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látszik a könyvön, hogy írójuk írni akart sokat, mennél többet. 
Mintha végképen elszállt volna tó'le az a derűs vidámság, amely első 
kötetében oly gondtalanul énekelt. Az élet törte össze. Teste, lelke 
le volt verve. Egy-egy versszak, egy-két aor mutat ja csak a költőt, 
így : Nem jó mindig, minden este a fonóba e l j á rn i . . . Később Dankó 
Pista muzsikájával oly híressé vált dala, itt jelenik meg első formá-
jában. Vagy itt olvassuk egy hosszú, elnyújtott dalában az 55-ik lapon 
e szép sorokat: 

Úgy elmegyek, hirt se hallasz felőlem, 
Párja vesztett gerlice lesz belőlem. 
Elszállok egy zöld erdőbe zokogva, 
Fészket rakok egy nefelejts bokorba. 

Ezt a pár sort mai napig éneklik országszerte. Ilyen fordulatos 
az a pár sor is, amely a csapodár leányról szól, aki csak játszik a 
szerelemmel, legénnyel : 

Egy nap megigézi, másnap elfelejti, 
Harmadnap örökös búbánatba ejti. 

Leggyakrabban azonban ilyen hangon énekel : 

Nem kell nékem a vagyonod, 
Szüleidnek ott hagyhatod. 
Csak magad jöjj, van énnékem 
Elegendő fizetésem. 

A vegyesek cím alá sorozott költeményekről nem eshetik sok szó. 
Lelkem ott se gyógyul — zengi a 189-ik lapon — «nem lel üde 
partot». Bizony költőiséget se talál benne az olvasó. Van itt egy Idá-
hoz írt dalcsoport, ezek már műdalok lennének, valami lírai, regé-
nyes szerelmi történet lebegett a költő szeme előtt, de a benne ra j -
zolt érzelmes jelenetek se köthetik le az olvasó érdeklődését vonta-
tottságokkal. Egy versszaka azonban itt is ragyog, mint a terméskőből 
kicsillanó arany. Ki ne ismerné e pár sort ? 

De ki tudnám panaszolni magamat, 
Ha valaki megértené szavamat. 
Minden búmat, bánatomat kisírnám, 
Hej, de minek, mikor senki se néz rám. 

Csakugyan ideje volt új helyet keresni magának és tengődő tehet-
ségének is. Igazán őszintén panaszolja, hogy megyen már a főváros-
ból oda, ahol igazi szeretet enyhíti bús lelkét, ahol elpanaszolhatja 
édes anyjának a világ rosszaságát. Ő majd megvigasztalja ölelgető 
karjával, szép szavával és könnyei záporával. Jaj, de elszorul a szíve, 
mikor ú j ra távoznia kell szülőföldjéről vissza, a nagy világba. 
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Integettek, hívogattok 
Ti susogó cserfa lombok ! 
Mind hiába, mind hiába, 
Mennem kell a nagy világba. 

Hogyha vándor téved erre : 
Jussak majd az eszetekbe 
Ő is, mint én olyan fáradt, 
Hintsetek rá hűvös árnyat. 

I t t van még Az aranyoskúti szegény juhász leánya, aki szebbnél-
szebb ruhát veszen szép testére, mint egy gróf kisasszony olyan cifra, 
kényes, de ha látják, pirulnak a lányok, a füvek, virágok fejőket le-
hajtják. Előfutárja a később oly híressé vált Apró történeteknek, 
amelyek később Szegeden termettek. Hát itt-ott megcsendül azért e 
kötetben is az igazi költő szava, amely visszazeng szivünkben. Ezzel 
a meggyőződéssel teszi le az olvasó Pósa Lajos e nem sikerült köte-
tét is. 

Az alföld szívében, Szegeden az újságírás épen nem kedvezett 
költészete fejlődésének. Olyan aggályoskodó, érzékeny, indulatos ter-
mészet, mint amilyen az övé volt, sehogyse illett a gyors, fürge ész-
árást követő munkához. Nagyon izgatottan írt lapot, művészi hatá-
sokra tört s naivságában olyan kisiklásokat követett el, amiket köze-
pes újságírók el tudtak kerülni. Ez a tudat még jobban nyugtalaní-
totta, még jobban izgatta, így lelkének fogékonysága, derültsége csor 
bát szenvedett miatta, csak akkor tért vissza, mikor megvált lapjától. 
A visszatért nyomorúság most már nem törte meg, élt napról-napra 
gondtalanul. Az élet bajai gyakran felriasztották makrancos, gyer-
mekesen kényeskedő természetét, hát úgy segített magán, hogy lehe-
tőleg nem akart róluk tudomást venni ; azokra meg valósággal hara-
gudott, akik feszegették. Azért kereste az olyan társaságot, ahol csak 
gondtalan vidámság jár ta , mert a baj, a törődés elűzi az ihlet perceit, 
ő pedig csak költő akar t lenni, ennek áldozott fel mindent, kockáz-
tatta jövőjét, megélhetését. Az álmadozás volt igazi eleme, amit a köl-
tőkre vonatkozóan a nagy közönség — mint Arany János mondja — 
kapa, kaszakerülésnek nyilvánít. Ehhez még hozzákötötte Pósa a 
társaság örömeit, a jókedvet, aminek gyermeteg vidámsággal adta át 
magát mindig. így az újságírástól megszabadulva írt sok-sok verset 
már Szegeden is, ez életmódot, bölcsességet folytatva legtermékenyebb 
költőnk lett. Szegeden hamarosan kiadta néhány egyéb kötetemellett 
Tiz év alatt című verses kötetéi Az előbbiekből összeválogatta tör-
hetlen vidámságú verseit, bőven megszerezte újakkal, így kötete na-
gyon változatos, kedves könyv lett. I t t kevélykedik a nagy szépségű 
Kacor király című meséje, mely felnőtteknek, kicsinyeknek egyfor-
mán csupa gyönyörűség. Itt jelennek meg az Apró történetek, kevés 
szóval sokat mondók. Egynehány gyermekvers itt is felbukkan. Egy-
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pár mélabús költemény is van a szülőföldről, édes anyjáról, tünő 
ifjúságáról, de ezeknek édes, bús fájdalma csak megkönnyebbülése a 
szívnek. 

Apró történetei hamarosan népszerűek lettek. Leginkább ezekben 
látszik Pósa Lajos megfigyelő tehetsége, s az a tulajdonsága, hogy 
kevés szóval sokat mondjon, még többet sejtessen. Összefügg ez Pósá-
nak abbeli, a közéletben sokszor tapasztalt tulajdonságával, hogy egy 
szempillantással akaratlanul is belátott a vele beszélő lelkébe. Neki 
esett ez a legrosszabbul, hogy ilyenkor az emberi önzésnek, kétszínű-
ségnek és egyéb bűnöknek jött nyomára. Erre olyan elkedvetlenedés 
fogta el, hogy csak nehezen tudta helyreállítani lelke előbbi nyugodt-
ságát. Báthory Andor unokaöccse beszéli, hogy megbízta egyszer alkal-
mas legénylakás keresésével. Báthory több lakást nézett meg, noha 
már az elsőt olyannak látta, amiről határozottan meg volt győződve, 
hogy teljesen megfelelő lesz számára. A költő elégedetten néz széjjel, 
beszélni kezd a fiatalos külsejű háziasszonnyal, miközben kérdezi, mi 
a lakás ára. Az asszony tétovázva 23 forintot mond, amit a lakás 
meg is ért, s Pósa többet is hajlandó lett volna fizetni, ezt tudta róla 
rokona is. Annál nagyobb volt tehát meglepetése, mikor Pósa az 
asszony kijelentését felelet nélkül hagyva rámordult öccsére: «Men-
jünk I» 

Csak az utcán kérdezte meg Andor komor bátyjától, mi az oka 
nagy felindulásának ; hiszen a lakás szerinte igen alkalmas. 

— Nem is az a baj — dünnyögött Pósa — de 23 forintot kért. 
Miért nem egy kerek összeget, 20-at, 25-öt vagy 30-at ? Világos, 
hogy az alkura számítva mondott annyit. Én itt egy percig se tud-
nék nyugodtan meglenni. Azt hinném, hogy állandóan csalnak. 

Többnyire szomorú tárgyúak ez apró történetek, balladafélék 
vagy igazabban szólva kicsinyített balladák. Galambos Lidi holdvilág-
nál fürdött a Hernád vizében. Akkor veszíti el karikagyűrűjét, majd 
vőlegényét is vele ; kóborogva megyen, keresi a réten, a ligetben, 
utána a Hernád fenekén. A kis leány (Az apa és leánya) egyre 
kérdi : «Hol van édes anyám'?» «Virágos temetőben» — mondja az 
apja. Szedhetett ott már elég virágot, de kivel fog ő aludni. Hiszen 
anyja nélkül elaludni se tud. Nem jöhet haza — mondja az apja —-
van ott neki puha ágya. Jaj, viszen neki a kis leány puha párnát 
mégis, hívja apját, menjen vele. Aludjanak ott mind a hárman í 
Olyan gyermeteg és olyan mélyen megrendítő 1 Hát a Kerekes kút, 
ahová Kózsika beugrott, s valaki mindig hallja, hogy sír a kút, sír 
a kút, zajlik, egyre zajlik hulláma. Hiába hányatja be földdel a csá-
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bitó. A lelkiismeret furdalásának mély, tömör megérzékítése. A Maros 
ölén című versben az erdő, barlang, mező csak látta a kétségbeesett 
leányt, akiről kedvese tudakozódik, de csak a Marostól tudja meg a 
szomorú valót: «Itt nyugszik már az ölemben». Párbeszédes forma, 
csupa kérdésből és feleletből áll ki az egész, akárcsak a skót balla-
dák. Az esketésben ennyi van : Az i f jú lelkipásztor reszkető hangon 
áldja meg az új párt, de a mennyasszony forró könnyje kicsordul 
utána. Nem több, de fölösleges volna hozzátenni. Egyik-másik csupa 
dallam, dallá olvad benne a történet. 

Az elmúlás, a halál gondolata is megkörnyékezi, s édes-búsan 
zendülnek meg ifjúságát sirató énekei, s a visszaemlékezés szülőföld-
jére szintén merengő dalokra ihleti. A radnóli haranglábról eszébe 
jut gyermekkora, hányszor csimpajkodott kötelébe, hogy megharan-
gozott véle. Ebben a bús merengésben ott van a visszaemlékezés bol-
dogsága, amint befejezi e költeményét : 

Oh, mióta nem láttalak De a te kis harangodnál 
Messze, messze jártam, Egy se szólott szebben, 
Égbenyúló, arany gombos Hej, százszor is, ezerszer is 
Tornyokat is láttam. Megcsendült szivemben ! 

Hársak alatt ül, s eszébe jut édes anyja, aki szintén a kis padon 
szokott üldögélni odahaza, talán most is fia szomorú sorsáról gon-
dolkozik. 

Méla csend körültem, a csenden keresztül, 
Távol szülőfalum kis harangja csendül. 
Édes ezüst hangja szép álmokba renget, 
Akác alatt ülök édes anyám mellett. 

Utolsó költeménye e kötetnek Lelkemhez, amelyben verseinek 
lelkét és költői hagyatékát jellemzi. Ebből teljesedni fog minden, amit 
a költő előrelátva, megénekel. A gyermekek szemében olyan lesz em-
lékezete, mint a szép hajnali álom. Velők együtt játszott, még életük 
alkonyán is meg fogják emlegetni. Eagyogó reménysége legyen azok-
nak, akik nyomorúságban élnek. Isten dicsőségét hirdessék versei 
még halála után is, sirassák meg a holtat, mint a harangszó; hiszen 
hánynak nincsen senkije, aki megsirassa. Verse legyen enyhe fuva-
lom a hűs berekből, törülje le orcáját a verejtékező népnek, s láng-
képében szálljon az i f jak lelkébe, hogy a hazát életüknél is jobban 
szeressék a szabadsággal együtt. E vers előfutárja sok és későbbi 
politikai és hazafias verseinek. Csakhogy ebben a mély megindult-
ság, az érzés hevíti vagy ellágyítja, míg politikai verseiben inkább az 
indulatosság és dacos harag, mint az igazi lelkesedés tüzelte. A harag 
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pedig nem igazán fakad az ő érzelmes vagy vidám kedélyéből. Mind az 
életben, mind verseiben legföljebb dacossága nyilvánul meg, amit 
rövidebb vagy hosszabb ideig magára akart erőltetni, hogy meg-
enyhülve annál jobban kitűnjék szívjósága. Majd minden nagyobb, 
politikai eseményről írt efféle haragos verseket. A lapok szívesen kö-
zölték, a közönség szívesen olvasta. Népszerűségét még ezzel is növelte, 
de költészete értékét e verseivel nem tette súlyosabbá. Mint e kor 
egyéb politikai ódái vagy versei, így a Bartók Lajosé és másoké, 
napiérdekűek, versbeszedett vezércikkek, kisebb-nagyobb felkiáltások-
kal, de rövid életűek, a napieseményekkel elhalványulnak, feledésbe 
mennek. Pósa Lajos egyik-másik versével szálló igéket idéztek, de az 
ő versei is formátlanok, azonban a közhangulat emeléséhez hozzá-
járultak, s a hasonló érzésű emberek hangulatával találkoztak, ezért 
hatásuk nagy volt. Ezek közül csak olyan költeményei válnak ki. 
amelyek érzelmes vonzódásukkal, visszaemlékezésének édesen felhevülő 
bánatával átszőve szivéből fakadnak, s teljesen egyéniségéhez illő ver-
sekké válnak. Ezek : A zengő szobor, A haragvó Isten, A magyar 
nép. Az első a legszebb Kossuth-ódák közül való. Alapeszméje: «Fel-
támadok dicsőbb alakban, hatalmasabb lesz, mint volt nevem. A sza-
badság halhatatlan . . . » Ebből szervesen zeng ki a szabadságharcban 
összetartó Szeged népének dicsőítése, s ez à közös fellángolás forrasztja 
össze Szeged népét eggyé, a magyarrá lett idegen faijai. E hivatását 
Szeged iskoláival, kultúrintézeteivel teljesíti, így lesz egységes, szabad 
hazánk. így válik e költemény teljes egésszé, egyszerű hangjával végig 
ünnepiessé, magasztossá, míg befejezésében a szabad haza kiküzdéséért 
tett fogadalommal lelkesen végződik e költemény. A haragvó Isten 
a gazdálkodó Magyarországnak szomorú éneke a nagy elemi csapá-
sok után. mikor a kétségbeesett ember még nagyobb kétségbeeséssel 
felkiált : 

Csak rajta jobban ! Elfogyott a jég ! 
Megállj szedek 1 Van itt uram elég ! 
Mind visszahányom több köved, ha nincs I 
Nyújtsd a kezed ! Ne, kapd ol és suhints ! 
Suhinthatsz már, nincs mit pusztítanod, 
Beteljesült te szent akaratod ! 

És dörög az Úr fenséges haragja. 

Borulj le féreg, a színem előtt ! 
Mit lázadsz, hogy megvertem a mezőt ? . . . 
Azért fordul el tőletek kegyelmem, 
Mert nem hisz már a föld népe sem bennem, 
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Nem mond igaz szívből fakadt imát, 
Bálványt farag, arany borjút imád. 
Elhagyja a szabadság Istenét, 
Eladja a rabságnak mindenét, 
Tudjátok meg vakok, hitetlenek, 
Mindig voltam, mindig vagyok leszek ! 

A magyar nép című költeménye szintén jeles. Előbb a magyar-
ság munkájáról szól, amely áldással borít minden rögöt, hantot a 
síkságon, édes must tá érleli a szelid dombok termését. A pusztán a 

'csorda, a ménes, a nyáj az ő nevelése, dicsőíti mesélő, daloló kedvét, 
rajzolja önérzetét. Ezért nem tud bálványt, faragott képet imádni, 
de a templomban meghajt ja a fejét. Beoltja a szabadság képét a 
fakadó riigybe, ekevassal rója nyíló barázdába, szép Magyarország-
nak nemcsak karja, de kardja is. Befejezése teljesen Petőfi gondo-
latja. 

Oly hűséges ő, mint az Alföld folyója : 
Itt van a bölcsője, itt van koporsója. 
Csöndes, béketűrő, mint a Tisza épen, 
Csillagokat ringat a keble mélyében, 
De ha megharagszik : összetépi láncát, 
Tomboló viharban zúgja szabadságát. . . 

Pósa a népdalírásról előbbi sikertelensége után se tudott lemon-
dani. Petőfi és a népdalköltészet nyomán csak úgy ontotta a dalokat. 
Ha nem is értékben, de bőségben túl akarta szárnyalni mesterét, kö-
vetőit. 

Még Szegeden 140 dalt adott ki a ponyvairodalom formájában 
kezdetleges képpel, ahol két fokosát és a boros üveget forgató, táncoló 
legény látszik, utánok kullog a cimbalmos, aki válláról lelógó cimbal-
mát veri. Azontúl is sok dalt írt, amelyek megzenésítve elterjedtek 
az egész országban. Párat lan termékenység, amit külön meg kell em-
líteni. De épen azért sokban még az a kis hangulat sincs meg, ami 
enemű verseit legalább költői zománccal vonná be. Nem érzése szü-
löttei. Legnagyobb részükről sorok szerint ki lehet mutatni, hogy ha-
sonlata, fordulata melyik népdalból való. így aztán nem csoda, hogy 
toldalékul sokszor nagy mondásokkal vagy a nyelv csilingelő muzsi-
kájával iparkodott hatni. Pósa nem az erős szenvedélyek köl-
tője, mikor e húrokon akar dalolni, dagályossá válik. A kötődés, 
az elmélázó busongás az ő igazi hangulata, amely könnyen támad, 
hamar el is múlik, min t a nyári felleg. Ezen az egy húron édes a 
hangja, ha nem is változatos. Ilyen édes-bús da la : Habra hab siet... 
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amely Dankó Pista zenéjével már Szegeden is igen népszerű lett. 
Lipcsey Ádám Pósa legszebb versének tartotta. Ilyenek még : Azt 
mondják galambom . . . Hej, kocsmáros, mit ugrál kend jobbra-
balra ? Ebben az utolsóban nagyon jellemző, mikor a nekibúsult 
legény megkérdezi a csapiárostói, van-e szeretője. Ha nincs, mentse 
meg az Isten tőle ! Ablak alatt mit suttog a falevél ? dalában ez a 
bús refrén : Te is lány vagy hiába is szeretlek ! Hasonlóan szép da-
lok : Pehely volt a te szerelmed, Mikor a szellő sir, Ne gyónj nékem, 
minek gyónnál, de ez utóbbiból a két utolsó versszakot el kell hagyni, 
mer t az olyan toldás, ami a dal belső egységét csak megrontja. • 
E nélkül meg teljes, zavartalan hatása. Ezekhez a merengő, bús 
nótákhoz méltán sorakozik a híres Darú madár . . . nóta. Bús dalok 
ezek, de ebből a bánatból van gyógyulás, épen ezen átlagos érzelmi 
köröknél fogva nagyon népszerűek lettek. 

Épen ilyen sikerültek azok a versei, amelyekben egy-egy jelene-
tet nem elbeszél, de eldalol, szíve érzelmes melegségével állítja olva-
sói elé, épen azért tud hatni, valamint kötődő évődései is teljesen 
megfelelnek lelkülete alaphangulatának, azért sikerültek is. Ide valók a 
híres Bélu cigány, akinek azt mondja : szerelemről, mennyországról 
húzzon egy gyönyörűt, s hozzá teszi : 

Hegedüld a szivét hozzám 
Ennek a kis lánynak ! 
Hej galambom ide hallgass ! 
Néked muzsikálnak. 

A szerelmesek szótlan boldogságát Kerti fákra . . . mily egy-
szerűen és igazán rajzolja. A levél, a levél. . . című dalában mondja : 
ez tovább csüng az ágon, mint a meddig tartott boldogsága. Ahogy 
ennek elmúlását leírja, s befejezi az ismétléssel, igazán festői és 
szívreható. 

Ezek mind dalos természetből fakadnak és szívhez szólók. Épen 
olyan sikerültek kötődő versei : Nem jó, nem jó minden este a fonóba 
eljárni, noha ehhez is fölösleges a második versszak, mikor az első 
már annyit ki tud fejezni. Tiszaparti malom-csárdában a cimbalmos 
addig veri a szerelmes nótákat, amíg a leány, legény beleesik a 
verembe, mert a körülötte levő erdőben is csók reszket minden leve-
len. Még azt vetik szememre dalában a leányokat tréfálja ki, mert 
tőlük a menyecskékhez pártolt. Balatoni nótái közül is az évődő : 
Van-e még hely halászlegény csónakodon ? kezdetű értékes. 

Újszegeden van egy kert szintén ilyen évődő dal, ahol a leány 
kötődésére kijelenti, hogy csókjáért virágot hoz. «Hozok rózsám ezret 
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is, elhozom a kertet is.» Mindez költői, jellemző és kedélyes, még ha 
nyelvének hasonlatait, fordulatait másutt is kimutathatnék, de hát a 
mindennapi vízcsöppben is ragyog a napsugár, s megaranyozva lát-
juk az érzelem melegségét, a jókedv szivárványos negédességét. Épen 
azért, mert ily általános érzésekről dalol bennök a költő, hatásuk 
azért is lett ily általános. Ezekből a játszi, méla dalokból azonban ki-
sarjadt Pósa Lajos költészetének két remeke : Szegény ember dolgátboldog 
Isten bírja és Iless te szarka, ne csörögj. A két költemény együvé tarto-
zik, nem ugyan a hangulat, de korfestés dolgában. Az első megrázó 
hangjával, lemondó, bús kesergésével a bujdosó kurucok siralmaival 
vetekedik, minthogy a magyar ú j bujdosók megrázó dala, akik a 
tengeren túl Amerikában keresnek menedéket, hogy életüket tovább 
tengethessék. Ott éneklik fájón, lemondóan templomaikban, míg azután 
e siralmas ének is elhal a nemzetiségükből kivetkőzött utódok 
száján. 

Jaj, de elszakadtunk tulipántos kapum ! 
Jaj, méglátlak-e még édes szülőfalum ! 
Tornyod kis harangja bánatomat sírja, 
Szegény ember dolgát boldog Isteu bírja. 

(Jubileumi kiadás 1914. I. kötet 20. oldal.) 

A másik nem siralmas, kétségbeejtő ének ugyan, de humora annál 
keserűbb. Az a pusztuló parasztság, ez a pusztuló középrend nótája, 
akit szintén kilicitáltak ősi telkéből, földjéről. Hess, ne csörögj, ven-
déget jelentő szarka ! Keress más palánkot, elfogyott a jó bor. Odébb 
megy innen a koldus is, mit nyitna be hiába, Hát minek is ugat az 
a kutya ! A cigány se cincogjon ! Kárba megy a gyanta, nincs már 
névnap, elfogyott a nóta is. 

Bővebben kívántam foglalkozni Pósa Lajos ilyen költeményeivel, 
mert nálunk a fővárosi közönség már csak gyermekverseiről emle-
geti, enemű költeményeiről megfeledkezik, dalait előbb is csak Dankó 
Pista dalos társasága révén ismergette meg. A vidéken azonban 
annál jobban ismerik efajta költeményeit, a nép pedig dalolja dalait, 
ha nevét talán nem is hallotta. De hát népszerűségének ez az igazi 
fokmérője. 

Az 1897-ik évben megjelent Edes anyám című verskötete már 
zajos külső hatást ért el a fővárosban is. Pósa Lajos teljes bizalom-
mal bocsátotta útnak e könyvét, mely ugyan Singer-Wolfneréknál 
jelent meg, de kiadását mégis vidéki előfizetők tehették lehetővé, akik 
nagy számmal jelentkeztek. A költő nekem is, másoknak is sokszor 
elmondotta : «На szerelmeséről, manapság bukott asszonyokról, leá-
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nyokról, akiknek még magyar nevök sincsen, köteteket röpítenek 
világgá, miért ne írhattam volna én is egy könyvet édes anyámról, 
az anyai szeretetről, amely a legtisztább, legragyogóbb ezen a földön». 
Kiss József lapja a Hét ugyan azt írta e kötetjére célozva : «Azután 
ezek az édes anyás versek I Nem szeretem az anyaimádó poétákat. 
Elvégre ezek az urak meggondolhatnák, hogy csak nekik édes anyjok 
ez az asszony . . . » «Persze Kiss József megfeledkezett róla, hogy az 
ő egyik legszebb verse anyjáról szól» — ez volt rá Pósa felelete, mit 
azonban nem tett ki az újságba. Annál édesebben örült Jókai Mór 
elismerésének, aki így üdvözölte e kötetének megjelenése alkalmából : 
• Petőfi Sándor is írni akart egy könyv verset édes anyjáról, de halála 
ebben megakadályozta. Amit Petőfi nem tehetett meg, te megcsele-
kedted, s ezt a hiányt pótoltad költészetünkben». A könyv külső tör-
ténetéhez az is hozzá tartozik, hogy a költő a sajtó alól kikerült első 
példányt édes anyjának küldte, kapcsos zsoltáros egész bőrkötésben. 
Azokat az írókat, akik dicsérték előtte e könyvet, megkérte, írjanak 
levelet az édes anyjának és üdvözöljék ez alkalomból. Es mentek az 
írók levelei Nemesradnótra az öreg, földmíves asszonyhoz. Sokan hiú-
ságnak mondták ezt Pósa részéről, de ha az is, mily szeretetreméltóan 
fonódik össze anyja iránt érzett végtelen szeretetével. 

E tizennégy íves verses kötetben akad olyan is, ami csak úgy 
odakerült előbbi verseiből kijavítgatva, megtoldva édes anyai vonat-
kozásaival. Itt van a nagy szépségű Radnóti harangláb, a szintén 
jeles Bodri kulija, Csákó tehén, a kedélyes Első csizma, A kis növen-
dék, A gólyafészek, Az én kedves szülőföldem, Teremtő egy igaz Isten 
A kis penicillus, Fecske madár, Jaj de félek . . . szerelmi versből lett 
anyai verssé. Első kötetéből (a 128-ik lapon) Emlékezés nagyanyámra 
című versét itt már édes anyjára vonatkoztatja kötetének 8-ik olda-
lán Nem tud úgy szeretni címmel, de mindez nem változtat a könyv 
érdekességén vagy értékén, így is méltó helyen vannak benne, ahol 
a költő mondása szerint arról az érzésről szól, amely : «Egyetlen, 
legtisztább szerelem», amely ennek dicsőítését zengi. Benne van e 
könyvben a gyermekkortól kezdve a felnőtt ifjúnak és a már öregedni 
kezdő fiúnak meleg, szerető, igaz ragaszkodása a szerető szülőhöz. 
Nem tud úgy szeretni a világon senki, mint az ő anyja s el kell 
neki hinnünk, hiszen még a csillagot is rárakta volna, s el nem tűrte 
hogy valaki szebb ruhában járjon nála. A csizmáját kifényesítgette 
hogy a vak is megláthatta volna magát benne. A király fia se hor-
dott szebb tulipántos szűrt, nyakravalója is olyan volt, hogy a rektram 
szeme-szája elállott látására. Ha iskolába ment, kikísérte a kapun úgy 
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nézett utána nagy gyönyörködéssel. Ha vásáron járt, k iment elébe a 
fia a czakói hegyig, s a vásárról nemcsak sok szép holmit hozott 
neki, de szerető szemében drága örömkönnyiit. Hogy várja minden 
jóval haza az iskolás fiút Eimaszombatból. Hogy őrzi tulipántos, kis 
szűrét, lajbiját, keblére öleli, csókolgatja. Mikor a templomba haran-
goznak, a kis kertben a hívságos, pompás virágok közül az egyszerű 
fodormentát választja, beteszi az imádságos könyvbe. Egyet sóhajt, 
kicsordul a könnyje. A templomban kinyitja könyvét, imádkozik, fájó 
szíve könnyebb. 

Az egekbe szálló imádsággal. 
Fodormenta illata is szárnyal. 

Mikor Julcsa szól anyjának, minek szövöget, hiszen minden 
szöglet tele van szőttesével. Ez a felelete : . 

Sok virágos abrosz, csíkos asztalkendő 
Kell egy úri háznál. 
Hát még szakajtónak ! Tudom áld is érte 
Egy gyönge virágszál. 
Valami azt súgja anyai szívemnek, 
Házasodik Lajos, szövök a menyemnek ! 

Dicséri fia gyermekverseit, de akkor volnának igazán szépek, ha már 
egyszer kis unokája szájából hallaná. Szabadkozik, minek az ő öreg 
képét levenni, hisz fia szíve úgyis látja őt, az ő szeme meg úgyis 
kiséri szerető fiát. Mikor végül meglátja képét, felkiált: «Ej, csak-
ugyan, én vagyok én!» A fia szeretettel mondja nek i : «Ugy-e, úgy-e 
édes anyám». Nini, még a kendőm sarka is rajta van — állapítja 
meg nagy gyönyörűséggel édes anyja. Int i fiát, hogy minden mu-
landó, örökké sír a harang, a föld mindent eltemet, csak a szeretet 
és a dal él. 

E mély érzéséhez híven szereti a virágot, a fodormentán, az 
ablakában nyíló muskátlin kívül orgona a kedves virága. Mikor fennt 
jár t a fővárosban, minden vágya az volt, hogy a király kertjéből 
hozzon haza egy ágat, amit a kertész, fia hathatós, négyszemközt 
történt közbenjárására meg is engedett. Milyen nagyhatalmú úr is 
az ő fia ! A harangvirágról mély érző szívvel mondja, hogy a mező 
és a rét elhaló virágának harangoz, ne tépjék hát le. 

Megkérdezi fiától, hogy viseli gondját budapesti gazdasszonya, 
aztán benyit a kamrába. Egy kosarat hoz ki ; tojást küld a fiát gon-
dozó jó léleknek. Csak azon panaszkodik, hogy az Isten kisebbik 
Károly fiát elvitte. Csengős lóval vagy szánkóval hozná haza a vasúti 
állomásról, s nem volna egyedül. «Boruljon rám édes anyám !» Csak 
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ennyit tud rá vigasztalásul mondani a fiú. Az meg épen bibliai el-
beszélés róla, mikor a réten át meghajolva egy véka búzát visz a 
malomba, de útközben odaadja egy szegény asszonynak, aki sáppadt 
csecsemőt tart kar ján. Mikor Badnóton volt a fia, nagyobb társaság, 
hires festők, költők köszöntötték fel. 0 is poharat tart már kezében, 
szólani akart, de csak hulló könny a köszöntője. 

Ilyen rajongó szeretettel viszonozza a költő az anyai szív mele-
gét. Mélyen megindító és szeretetteljesen évődő hangon szól a fia arról, 
hogy aranyos papucsot vett neki. Postán nem küldheti, mert az úton 
elrabolják, a telegráfdrótról valaki lekapja, felhő megáztatná, a nap 
elégetné, inkább haza viszi maga ! Ez igazán a boldog szeretet gügyö-
gése, tréfája, amelyen az aranyos derültség csillog. 

Úgy hívja édes anyját magához Budapestre lakni, mire ez a 
válasza : 

Itthon akarok én jó fiam meghalni, 
Te gyere, te gyere inkább haza lakni ! 
Szebb rózsát szakaszthatsz itt a rózsafáról, 
Szebb nótát tanulhatsz itt a pacsirtától 1 

Hazamegy, de meg se írja, mikor, csak kocogtat az ablakon, s ő 
tudja már ki az, mer t az anyja a fiát mindig haza várja. Hozza ú j 
könyvét is magával, mert addig j á r t a haragos medvék, s az őt elle-
nük megvédő kis nyúlfi hazájában, addig hallgatta az aranytollú ma-
dár ' énekét, hogy telt belőle mindezt leirogatni a diófa karszékben, 
így lett meg a könyv, azonfelül egy szép selyemkendőt is hozott. Az 
anyja nézi, nézegeti nagy gyönyörűséggel : «No, olcsóbb is lehetett 
volna». De megvillan benne az asszonyos hiúság: «Megnézik majd 
vasárnap, ebben megyek a templomba». 

Mikor Budapesten járt fiánál, megnézték a királyi palotát. Félve 
lépdelt a fényes szobákban, hátha valahonnan a király betalál topanni. 
Mikor a Margitszigetre mentek, félt, hogy a ha jó víz alá merül, s 
egyikéjök se kerül haza. 

Mindezen versekben van élet, ragyogó, derült boldogság. Benne 
van a magyar anya, a szerető fiú képe. Aranykönyve ez a magyar 
szülőknek, a magyar, szerető fiúknak, még kedvesebb, ha már öre-
gednek. 

Jött azután a méla, szomorú ősz, az elmúlás útja, mélyreható 
bánatával, amiből bőven kijutott a költőnek. Ez a mély érzés, mint-
hogy kedélyének különben is kiválóan érzelmi állapota állandó volt, 
szinte túlárad ez utolsó években írt verseiben. Olyanok ezek, mint a 
hamvassá ért gyümölcs, amelynek sokféle színeiben a merengő, őszi 
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napsugár játszik. Lidikéhez, feleségéhez írt gyönyörű verse, ragyogó 
termés színarany, a gondos háziasszony olyan dicsőítése, amelynél 
szebbet a magyar irodalom nem mutat fel. 

Mily megindító, mikor ellentétbe állítja a maga törődöttségét 
felesége virulásával. Ez nemcsak hideg kép, de az ellentét szépségét 
az érzés mélysége aranyozza meg. 

Mily fájdalmasan beszél ősz hajával, szakállával, öregedő magá-
val, akárcsak a vén Toldi. 

Hollóhajam, de galambősz lettél ! 
Én szakállam, de meg fehéredtél ! 
Olyan vagyok, mint a havas szikla, 
Ifjúságom arany napját 
Mért nem, mért nem ragadhatom vissza ? 

Csak a ködös alkony maradt meg a sok törekvésből, ahol a romok 
poriadását hallja. Míg végre azt se. Elbeszélget édes anyja szilvafa 
rokkájával, amely nem pereg már, a sarokban búsul. 

Mindezek és egyéb enemű költeményei az öregedő költőnek olyan 
sóhajtásai, a megnyugvás, a méla búbánat oly olvadó, dallamos hang-
jai, amelyek örökké be fognak lopódzni a szívekbe. Nemcsak e kor 
java termései közül valók, de legegyénibb, legsajátabb érzése és Pósa 
Lajos líráját e merengő változataival színesebbé és mélyebbé avatja. 
Ezek első sorban az ő saját versei. 

Mi hát Pósa Lajos írói működésének irodalomtörténeti jelentő-
sége? Nagyjából már ma is megállapíthatjuk. Pósa Lajos a nemzeti 
költészet őrállója volt hosszú, negyven éven keresztül. A múltban 
gyökeredzett lelkének minden szála. Sokszor e múltnak vagy jelen-
nek csak könnyed másolója, de Arany Jánossal együtt a fájó elmú-
lás, az öregedő alkonyodásnak édes-bús, eredeti dalosa. Erezte őr-
állói hivatását, mint ezt : IIa költő vaç/у, ne turkálj a szemétben .. . 
című költeményéből is meglátszik, ahol ugyancsak pedzi a dolog 
lényegét, de lelkesen dalol arról, hogy fehér kócsag legyen a költő 
lelke. E verse kifelejtett gondolatai mellett is, nagy riadalmat és érdek-

Te vagy a ház szeme, lelke 
Én jóságos angyalom ! 
Kezed, szívem szép szerelme 
Színaranyba foglalom. 

Ezer gondját meg nem únja, 
Egy percig sem vesztegel, 
Dolgos kezed minden ujja 
Csókot és dalt érdemel. 

Nézd csak : ott a bércen 
A tél, hogy havaz ! 
De a szíve táján 
Nyílik a tavasz. 

Kék ibolyás kikelet, 
Mosolygó világ . . . 
Ott az a bérc én vagyok, 
Te meg a virág ! 
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lődést keltett az egész országban, mert az első, bátor hang volt mai 
irodalmunk elfajult iránya ellen. Nemcsak sokan olvasták, valósággal 
kézről-kézre adták, de még többen lelkesedtek rajta az irodalmi 
körökben ép úgy, mint maga a nagyközönség. Ez annyival inkább 
nagy örömet szerzett neki, mert ugyancsak kezdték hirdetni költé-
szete elavultságát. 

Bizonyos, hogy nagy változások történtek és fognak történni a 
magyar közéletben és költészetben. De olyan felfordulás nem eshetik 
meg, hogy a magyar költészet és irodalom nemzeti jellegéből kivet-
kőzhessék. Ez csak magyar maradhat, míg magyarság él e földön. 
A magyar föld őserejű öléből kiszakítani úgy sem lehet és nem is 
szabad. Minden ilyen törekvés siralmasan fog végződni. A magyar 
nemzet szerencséjére sohasem zárkózott el a nyugati szellemi áram-
latok elől, de be is tudta olvasztani a saját nemzeti egyéniségébe, a 
maga bélyegét ütötte rá mind közéleti, mind irodalmi mozgalmaira. 
Ennek ezután is úgy kell lenni, ha igazán nemzet és magyarok aka-
runk maradni. Az az irodalmi felburjánzás, ami mostanában terjesz-
kedik el köztünk, többféle forrásból táplálkozik. A nyugati dekadens 
lírából sok átfolyt hozzánk. Ennek vizei nem mindig tiszták, de a 
mi utánzóink ugyancsak jobban zavarják. így idegen gyom volta 
még jobban feltűnik. 

Németországban csodálatosképen épen most kárörvendően emle-
getik, hogy egyik-másik nagy emberünk szláv vagy német eredetű 
volt, de mit ér az ilyen károgás, mikor ők szivök-lelkök szerint ma-
gyaroknak érezték magokat ós a magyar műveltség jelentékeny ténye-
zőivé váltak. Ugyancsak ilyen ócsárlók odakünt azt hirdetik, hogy 
legújabb kúlturánkat is idegen emberek alapozzák meg, s nemkülön-
ben hallanunk kell ilyen dicsekvést idehaza is holmi éretlen elmék 
részéről. A dolog azonban úgy áll, hogy nálunk valósággal egy új 
helyi jellegű, úgynevezett «fővárosi irodalom» keletkezett, amely a 
« falusival» szemben előkelőnek, modernnek hirdeti magát. Ez az irány 
nemcsak teljesen szakít irodalmunk múltjával, de a külföldi szennyes 
és itt nálunk még jobban eltorzított áramlatok utánzásában napról-
napra visszataszítóbb lesz. Tulaj donképen a húsnak, vérnek, az érzé-
keknek, az idegeknek állott szolgálatába, rájok akar hatni mindenáron. 
Mintha nem is volna egyéb célja, mint ezeknek a romlott, pettyhüdt 
részeknek minél erősebb izgatása. Feltétlenül nagy része van ez el-
fajulásban annak az erőszakos központosításnak is, amely nálunk a 
vidéki, egészséges kultúralakulást megakadályozza. A költészet és a 
művészet azonban nem állhat és sohasem fog állani ily mellékcélok 
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szolgálatába. Az örökszép keresése és az emberi szív és szenvedélyek 
rajza marad mindvégig tárgya. Egy csepp okunk sincs reá, hogy e 
jelenségeknek nagyobb fontosságot tulajdonítsunk, amilyen valóban. 
A nemes bor mustja forr, a salakot úgyis kiveti színarany levéből. 
Világos, hogy nem a nagy múlttal bíró magyarság, hanem az ilyen 
törekvéseknek végső bukása fog bekövetkezni. Ez a folyamat már 
több írónkon meglátszik. És ennek így és nem másképen kell lenni. 

Ezzel kapcsolatban egy másik örvény is zajlik az irodalom vizein : 
a nyelv általános romlása. Összefügg ez a főváros magyarosodásával, 
s természetes, akik most tanulják a nyelvet, s olyan körben nőnek 
fel, ahol idegenszerűen ejtik ki vagy még rosszabbul törik, annak a 
nyelvérzéke nem lehet se biztos, se fejlett. így azután kezd kiala-
kulni egy olyan furcsa irodalmi nyelv, amely a magyar fülnek olyan, 
mintha sással metszenék. Ez a veszedelem annál általánosabb kezd 
lenni, mert léhaságból fölöslegesnek tar t ják a magyar nyelv titkaiba 
való belemélyedést, s már a legelemibb magyarság elveivel sincsenek 
tisztában, pedig rossz míves az, aki a szerszámával összevész. Azon-
ban a magyar nyelvet sincs okunk túlságosan félteni, nagyobb vesze-
delmeken is átgázolt már. 

Ezeknek az elfajulásoknak nagy gátja volt oly hosszú időn ke-
resztül Pósa Lajos költészete, s alapul fog szolgálni a megújulásra 
mikor nemcsak földmívesosztályunk lesz teljesen magyar, de azzá 
válik középosztályunk még lemaradt része, s hozzá csatlakozik a mun-
kásság, az iparos és kereskedőosztály. Ennek az egységes nemzet-
nek lesz azután egyetemes hatása a magyar irodalomra, s ez a mi 
igazi, nemzeti küzdelmünk egyedüli célja. 

A másik nagy érdeme Pósa Lajosnak a gyermek-irodalom rész-
ben való megteremtése és mindenesetre diadalra juttatása. Lőrinczy 
György Pósa Lajosról ír t tanulmányában (Pósa Lajos. 1914.) egy ret-
tenetes verset közöl az előtte való ifjúsági irodalomból. 

De im nézzétek a Marcit, 
Mindig vágott fura arcit. 
Meg azt : enni kér a tálba, 
Pedig mennyit zabált dálba. 

Ezek a szörnyű sorok egy irodalmi gyermeklapból valók. Semmi-
sem bizonyítja jobban Pósa Lajos korszakalkotó munkásságát, amely 
a gyermekvilágnak a fővárosból kiinduló ilyen megfertőzését örökre 
megakadályozta. De még ennél fontosabb irodalomtörténeti tekintet-
ben, hogy Pósa Lajos a gyermekirodalom nyelvét megteremtette rész-
ben Petőfi, Arany nyelvének hatása alatt, részben a népköltészet szét-

Irodalomtörténet. 14 
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szórt töredékei alapján. És itt Pósa Lajos, mint nyelvművész is na-
gyot és maradandót alkotott, s ez az érdeme még akkor is halhatat-
lan maradna, ha költészetének teljes virágai nem járultak volna 
hozzá, hogy e sikert maradandóvá tegye. 

IV. 

Pósa Lajos pályája delelőjén állott. Népszerűbb költő nem volt 
nála az országban. Nemcsak a kicsinyek emlegették az ő kedves Pósa 
bácsijokat, de politikai verseit az újságolvasó férfiközönség is mohón 
olvasta, szerelmi dalaiban asszonyok, leányok gyönyörködtek. Három-
száznál több dala él mai napig a magyarság dalos ajkán. Az ország 
minden zugában elterjedt híre-neve. Majd minden nagyobb városban 
megfordult, egyéni szeretetreméltóságával a férfiakat, nőket egyfor-
mán el tudta ragadni. A fehér asztalnál nagy és kisebb társaságokban 
egyszerű, természetes megjelenése, gyermeteg jókedve, amit édes, 
rövid kacagással kisért, melegséget, bensőséget, árasztott el környe-
zetében. Jóakaró, mások hibáival szemben türelmes, megengesztelő 
bánásmódja, a tehetséget minden irányban méltatni tudó gondosko-
dása, amely az irigységtől teljesen ment volt, hozzábilincselte az 
embereket. Oly derűs, nyugodt, jóakaró környezet támadt körülötte, 
ahol mindenki megfeledkezett a tülekedésről, csak a megértő jóság-
nak, a színes jövőbe vetett reménységnek, a pillanat jól eső örömei-
nek élt. Hiszen ő maga is ez érzelmekkel volt csordultig eltelve 
gyermekded kedélyével. így volt ez a nagy hirre kapott Pósa-asztal-
nál a Kerepesi-úti Orient vendéglőben. Életének legszebb hite volt 
az, hogy ez így marad ezen a társasösszejövetelen túl is.1 

Erősen hitt költői hivatásában, s ezt a szó legnemesebb értelmé-
ben fogta fel. A költő próféta, jós, a nemzet legnemesebb érzelmei-
nek, erkölcseinek képviselője volt az ő szemében. Ezért jól esett neki, 
ha versei tetszettek, ha valaki dicsérettel emlékezett meg róluk, mert 
az az érzés kerekedett ekkor felül benne, hogy küldetésének egy részét 
ezzel is teljesítette. De így is oly gyermekes, sugárzó örömmel vette 
e kijelentéseket, hogy kitetszett belőle : a rokonszenvező lélek, a jó-
nak, nemesnek megnyilatkozása az, ami igazán jól esett neki e di-
csérő szavakból. Csak másodsorban érezte, hogy ez az elismerés az ő 

1 Hol forrást nem idézek a magam tapasztalatait adom elő, vagy az 
ő vagy családja előadásából merítek. Szegeden és a fővárosban volt ebben 
módom. 
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személyének is szól. Hiszen verseiben mindig nagy, nemes, fenkölt 
eszméknek adott hangot. Fehér volt a lelke, fehér volt egész lénye, 
gondolkodása. A jó embert kereste mindenütt. Akit megkedvelt, rög-
tön megkérdezte tőle: «Ugy-e, hogy jó ember?» Örült, hogy jó embe-
rek társaságában volt az ő gyermekded hite szerint. A vele szemben 
kifejezett, elismerő szavak tehát nem egyebek, mint a jó emberek 
szeretetének megnyilvánulásai, amelyek oly jól estek szerető szívének. 
Aminthogy maga is talpig ember volt, semmisem esett neki rosszab-
bul, mint a csalódás az emberekben, s épen azért végtelenül kelle-
metlen volt rá nézve, ha egyik-másik ember álnokságára, kétszínűsé-
gére figyelmeztették vagy ha ismerőseire, barátaira csak egy gáncso-
lódó szót is hallott. Szinte ellenséges indulattal hallgatta az ily ki-
jelentéseket. Érzékeny, tiszta lelke a testi-lelki vidámságot, s ebben 
azt a neki oly jól eső érzést kereste, hogy szép a világ, jók, nagyon 
jók az emberek. Szinte kereste e megnyugvást. Ez az érzés hatotta 
át költeményeit is. így vágyott rá, kedvére volt, ha becézték, mert 
szeretett és szeretetre vágyott. Ezért volt mindig nagy társasága, aki 
vonzódással csüngött rajta, akire ráragadt lelkének vidámsága. 

Ez a társaság pedig a Eákóczi-úti Orient vendéglőben szinte 
észrevétlenül verődött össze, s úgy is mult el, mikor már törődöttsége 
nem engedte, hogy ott megforduljon, mint egy fényes álom, úgy hogy 
se feledkezése, se eltűnésének idejét pontosan nem lehetett megálla-
pítani. A Pósa-asztal egy darab irodalom- és művészettörténet és 
magyar minden nyilvánulásában. Ilyen kör nem volt az írók között 
a Bach-korszak óta, amikor az elnyomás hozta össze az irodalmi 
cigányokat és ez forrasztotta össze az ingerlékeny lelkűeket is. A Pósa-
asztal az íróknak, művészeknek szárnyakat adott. Még pedig nemzeti 
művészet és költészet aranyozta be ezt a szokásaiban, mulatozásaiban 
s emelkedett magyar társaságot. És itt az oroszlánrész az érdem-
ből Pósa Lajosé, az ő arany kedélye, gyermeteg, jószívű, mindenkit 
lebilincselő, egyszerű természetessége s őszinte lelkes és lelkesítő meg-
értése minden iránt, ami szép és ami nemes. Itt mindenki megtalálta 
helyét, Pósa nem volt aesthetikailag kiművelt fej, de élénk, természe-
tes ösztöne a művészetben, a költészetben megérezte az örökszépet, 
s gyermeteg szívvel, örömmel élvezte bárkitől jött. Az irígykedésnek, 
megszólásnak ekkor el kellett némulnia. Nála szokatlan eréllyel és 
kitartással vette védelmébe azokat, akiket igazi tehetségeknek is-
mert el. 

Nagy érdeme a Pósa-asztalnak, hogy igazi, magyar költőket ne-
velt, s nekik szárnyakat adott, akik e buzdítás nélkül talán sohasem 

1 2 * 
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érvényesültek volna. Ilyen költőnk volt Szabolcska Mihály, kit a 
Fővárosi Lapok megszűnése után a Pósa-asztal emelt vállára, Lampérth 
Géza, Sas Ede, Szávay Gyula az ő nevelésök. Gárdonyi Géza költé-
szete is e körben virágzott ki teljes színpompájában. Lőrinczy György 
teljesen Pósa Lajos buzdításán nőtt fel. 

Akadt egy nagy, eredeti, magyar zeneköltője is ennek a kör-
nek : a cigány Dankó Pista személyében. Ez az égőszemű cigány 
csakhamar felköltözött Pósa után a fővárosba, ösztönszerűleg érezte, 
hogy neki Pósa mellett a helye. Tehetségének híre itt már előre el-
terjedt. Blaháné Madarász Ernesztin Illés mester színművében az 
1891-ik évben elénekelte Egy csillag sem ragyog már az égen, 1892-ik 
esztendőben Abonyi Lajosnak A leányasszony című színművében éne-
kelték Blaháné és Komáromi Mariska a híres Darú madár nótát. 
Mind a kettőt Pósa szövegére írta Dankó Pista, s ebben már benne 
volt egész tehetsége : a mély bánat, a szilaj fájdalom olyan árja, ami-
lyet csak az igazi szenvedély tüzében alkothat az igazi művész. Ekkor 

- fejlődött ki páratlan termékenysége, hiszen csak Pósa dalaira több 
mint 30U különféle nemű muzsikát írt, de épen oly rohamosan fej-
lődött ki tüdőbaja, amely élete delén elragadta. A Pósa-asztal segí-
tette dalostársasághoz,• amellyel az ő révükön a fővárosban és a vidé-
ken oly tüneményes sikereket ért el, s a magyar dalt itt a főváros-
ban oly népszerűvé tette. Ez az asztal, de különösen Pósa Lajos szerető 
gondoskodása hosszabbította meg e cigány költő életét, mikor San-
Bemóba küldözgették, amíg csak végképen le nem esett a lábáról. 
De nem szabad megfeledkezni Lányi Gézáról sem az asztal hűsége» 
cimbalmosáról sem, aki ugyan nagyon vékony egyetértésben élt cigány 
kollegájával, nem is volt olyan termékeny zeneszerző, mint ő, de 
egynehány szép daláért az ő nevét is meg fogja őrizni a magyar zene-
történet. 

A politika is békésen megfért náluk, míg Barabás Bélát nem 
egyszer ünnepelték politikai sikeréért, Tuba Károly komáromi, kor-
mánypárti képviselő egyéni szeretetreméltóságáért egyik legnépszerűbb 
tagja volt társaságuknak. A haza ügyének minden fontosabb mozza-
nata szóba került az asztalnál, aggódva a bajok miatt, örültek min-
dennek, ami az ország javára vált. Pósa itt olvasta fel először orszá-
gos, nagy vidéki ünnepségekre vagy egyéb politikai alkalomra írt 
nagyszámú verseit. Az asztaltársaságon kívül e kirándulásai, melye-
ken lángoló honszeretete és naiv lelkesedése egész erejével résztvett, 
szintén nagy előmozdítói voltak páratlan, költői népszerűségének. 
Hogy csak egy párt említsek ott volt a segesvári Petőfi ünnepen, ahol 
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versét elszavalta. A szegedi Kossuth-szobor leleplezése alkalmával 
(1902-ik év szeptember 19-ikén) Zengő szobor című költeményével 
aratott nagy, igen nagy elismerést. A szegedi gazdák országos ünne-
pén szintén ő szavalta és írta az ünnepi verset, amelynek címe 
A magyar nép. Nagy lelkesedéssel ünnepelték. Aradon több ünnepé-
lyen vett részt, amit a vértanuk emlékére rendeztek. Ehhez hozzá-
járultak mesemondó útjai. A kicsinyek-nagyok örömére szüntelen 
ünneplések közt az ország majd minden nagyobb városában tartott 
ilyen előadásokat. Különösen 1904-ik év szeptember 29-ikén, mint egy 
fejedelmet fogadták Debreczenben. Hullott a virág, vége-hossza nem 
volt a kocsisornak, amelyben Könyves Tóth Kálmán pap-író lakásáig 
kisérték, ott tartózkodása alatt minden este más-más dalárda adott 
neki szerenádot. I t t mondotta el híres beszédét a magyar irodalom 
elfajult irányáról, amit viharos tetszéssel fogadtak. 

1900-ik év december 23-ik napján feleségül vette hosszas isme-
retség után Andrássy Li diát, aki — saját vallomása szerint — nemcsak 
fele segítsége, de múzsája is volt, buzdította, teljes lélekkel résztvett 
irodalmi törekvéseiben, hiszen maga is jó nevet szerzett irodalmunk-
ban nagysikerű gyermekverseivel és az 1911-ik évben megjelent Tövi-
ses utakon című kötetével, amelyben mély érzelmű, megkapó hangu-
latú versei jelentek meg. De volt is Monoron olyan lakodalom, hogy 
az egész község rábámult. Nikolics Döme az írók ismert, jókedvű 
barátja, Rákosi Viktor (Sipulusz) voltak a násznagyok, Dinga Béla 
verselő vőfély. Csengős, bokrétás lovak vitték az ujjongó násznépet a 
református templomba. Mondani sem kell, hogy ott volt az egész író 
és művész csapat, nemcsak a fővárosból, de a vidékről is. 

Házassága után a vidék és a falu szeretete egy darabig Mono-
ron tartotta, anyja halála után intésére emlékezve, hogy becsülje meg 
az ősi telket, Badnótra költözött. Szombaton hazajárt, ott vasárnapolt, 
hétfőn meg visszajött a fővárosba szerkeszteni. Igazi, gyermekes öröm-
mel töltötte itt napjait, jólesett neki szülőfaluja törzsökös lakosává 
válni. Közel van édes anyja sírjához, ki-kivihet egy szál virágot rája. 
Elbeszélget, elestézget az atyafiakkal, a jövő vendégekkel a vörös 
bádogfedelű kis házban, amely a dombos felvégen volt, ákáccal körül-
ültetve. Az utcai, kis padról be lehetett látni vasár- és ünnepnapokon 
a nyitott templomba. Mikor a három harangszó elhallatszott, a be-
menőt elénekelték a hívők, Pósáék is elindultak a templomba az 
Isten dicsőségét hirdetni. Estendén a kis padról hallgatták a radnóti 
leányok és legények énekét Körüljárták ilyenkor a falut. Elől jöttek 
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a leányok, utánok a legények. A legények kezdték, utánok a leányok 
folytatták az éneklést. 

A kis ház ritkán van vendég nélkül. A férfiakon kívül asszonyok 
is lejárnak a nagy fonóba, ez az asszonyoké, a kis fonóba, ez a 
leányoké, rokkáj okkal, mikor, ha egyéb nem, a radnóti turóslepény 
és az édes konty alá való is ki jár ja . A radnóti lepény pedig híres étel 
az egész vármegyében. Vasárnap azután két ház mindig vendégség-
ben volt nálok. Már számítgatták a radnótiak, mikor kerül rájok a 
sor, hogy szerkesztó'ékhez menjenek. 

Azalatt a néhány óv alatt, míg «a szerkesztőék» ott laktak egyik-
másik rossz szokásról is lemondatta őket a költő. így a halotti tor 
elfajulásáról, mikor a virrasztás örvével derekasan hozzáláttak az ivás-
hoz a gyászolók. Az ő példáján felindulva virágot vittek ezentúl ked-
ves halottjaik sírjára. A másik fellépése még szélesebb hullámot vert 
az egész megyében. A mérlietlen cifrálkodás, s annak a templomban 
való mutogatása a legnagyobb mértékben elkeserítette. Olyan verset 
ír róluk, hogy a pap a templomban a katedráról felolvasta. Egyik 
legszebb verse. Az öreg templomról emlékszik, a hófehér galambok 
lerombolt tornyáról, hol az ablakra hajló galyon a madár is az Istent 
dicsérte. De másképen megyen az új istenházában, hol az ének se 
száll olyan harsogással a buzgóság szárnyán, s mint a szép szivár-
vány nem köti össze az eget a földdel. Divat já t multa már itt mind 
a gyöngyös párta, mind a rojtos kendő, ahol a kordován csizmának 
már nyoma se látszik felvégről, alvégről. Micsoda világ ez ? — kiált 
fel a költő. 

Divatot tanulni, jertek kis falunkba 
Ünnepnap, vasárnap. 
Az Istenházába asszonyok, leányok 
Már kalapban járnak. 
Prédikálhat a pap, rá se hallgat egy se 
Csak azt vizsgálgatja, 
Kinek virágosab, kinek madarasabb, 
Drágább a kalapja ! 

És ez a vers megszólalt minden gömöri pap ajkán a katedráról. 
De nemcsak falubeliek, hanem az irodalom neves emberei, rima-

szombati, régi tanárai is gyakran megfordultak a kies Radnóton a 
költő vendégszerető házában. Tanárai i rán t különben is mindig nagy 
tisztelettel viselkedett. Feszty Árpád, a nagy piktor, Lampórt Győző, 
Fábry Sándor régi tanár ja , édes anyja panaszára összekapkodták a 
renden levő szénát a kertben, hogy az eső meg ne verje. Papok is 
sűrűn megfordultak nála. 
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De megfordult itt Pósa öreg barátja, a nagy magyar ember, az 
igazi magyar tudós Herman Ottó, aki a legjobban megtudta érteni 
a költőt. Szegedi ismeretségük révén még jobban összeforrtak, a fő-
városban már sűrűn, meleg barátsággal érintkeztek. Mennyire becsülte 
Pósa Lajost ez az egyenes, őszinte ember bizonyítja ez a nyilatko-
zata, amit nem egyszer hangoztatott : «Egy ember van csak Magyar-
országon, akiért a tűzbe merném tenni a kezemet és ez: Pósa Lajos!» 
Lángoló hazaszeretete, törlietlen következetessége, gyermekded, ártat-
lan becsületessége, érintetlen, szinte szűzies érzésvilága, ragaszkodása 
a hagyományokhoz, mind olyan tulajdonságok voltak az ő szemében, 
ami nemcsak a költőnek, hanem az embernek is dicsőségére váltak 
és nagyrabecsülését, szeretetét kivívták. Egyformán gyönyörködött mind 
hazafias, mind gyermekverseiben, féltő, aggódó, apai gondossággal 
őrködött felette mindenkor, hogy Pósa lelkének tisztaságához a köz-
élet sorából semmi se tapadjon. Ez az aggódó szeretet és félelem több 
levelében megszólal, s ezektől a körülményektől mindenáron vissza-
tartani, óvni kívánta. Élőszóval is sokszor rátér e veszedelemre. 
Ugyanis képviselőségéről volt szó, már az 1894-ik évtől kezdve. Amint 
ezt Herman Ottó meghallotta, ijedten sietett hozzá, hogy vállalásáról 
lebeszélje. De a kísértés csak nem maradt el. Erről szól 1896-ik év 
szeptember 26-dikán Budapesten kelt következő levele, amely szin-
tén magáért beszél. 

«Kedves öcsém, ma rám szóltak «a ház» folyosóján, hogy a 
képviselőségről lebeszéltem. 

Az élőszón túl, melynek a mai időben, mint repülő jószágnak 
kevés a bizonyító és még kevesebb a megkötő ereje, ime irott szóval 
is azt mondom: ne menjen a parlamentbe ! Bemehetett oda Mikszáth, 
mert rászorult, mint író ; így értem. Bemehetett oda Herczeg, mer t 
ott teremhet neki téma és probléma. Ezek a mostani nemzet mulnt-
tatói, néha tükrei. Érdekesek, de nem nevelők a szó nemes értelmé-
ben véve. Maga öcsém, egészen más tipus, egészen más. Akkor, ami-
dőn a magyar gyermek világfejlődő-lelkületére igaz, magyar hatást 
gyakorol, s annak irányt szab, jövőre kiható, nagy nemzeti misziót 
teljesít : a legnemesebbet, amit én ismerek és felfoghatok. De ezt a 
missziót csak az teljesítheti teljes hatással és igazán, akinek lelkületé-
ből még nem veszett ki az eszményibe vetett erős hit, aki innen 
meríti azt a naivságot hangban és felfogásban, az igazit, a hamisítat-
lant, amely nélkül a gyermek lelkületére hatni merőben lehetetlen, 
mert csak az eszményibe vetett és még élő hit alakíthat az ember 
szeméből oly tükröt, amely felfogja és híven visszaadja azokat a 
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kedves, apró, hű vonásokat, amelyek a gyermek lelkét nemesen 
érinthetik. 

Ne menjen a parlamentbe, mert ott lelkülete csak veszthet, belő-
lem csak gúnyolódó hitetlent alkotott. Az a pozíció, amit a képviselőség 
nyújthat, az a fejlődés, amelyhez vezet, nem bánom a nagyméltóságúig 
is, mindez egy valóságos hitványság ahhoz képest, amikor magának 
ezernyi gyermekszív önzetlen szeretetével ezt mondja : Pósa bácsi ! 

Ez azonban nekem csak véleményem. A hozzávaló jogosultságot 
a szeretetből meríthetem. Öleli igaz híve Hermán Ottó.» 

Ebben az időben Herman Ottó a magyarság ősfoglalkozását ku-
tatta. Úgy látta már kezébe jutott bizonyítékokból, hogy Gömör-
megyében kincses bánya van. Kanászata, juhászata még a mult szá-
zádban is nagyhírű volt és mai napig is a régi kondások, juhászok 
fészke. így került Szécsre, onnan természetesen lerándult Eadnótra. 
Gyermekes örömmel nézte a falusi házat, a tálast, a tulipános ládát. 
Köcsögből ette az aludttejet. cMily jól érzem magam e magyar leve-
gőben!» — mondogatta nagy örömmel. Amikor szeretett öccse indít-
ványozta, hogy menjenek széjjelnézni a határban, szó nélkül ment 
vele. Gyöngéden semmivel sem árulta el, hogy bizonyosan a temető-
ben végződik útjok a költő anyjának sírjánál. Neki vágtak a radnóti 
rétnek, onnan fel a dombon fekvő temetőbe. Beszélgetés közben észre-
vétlenül szedegette a virágot, mire az öreg Pósáné sírjához értek, 
koszorú lett belőle. Pósa szokása szerint megsimogatta édes anyja 
fejfáját, Herman Ottó pedig rátette a megfont koszorút. Pósa csak 
akkor vette észre a gyöngéd figyelmet. Melegen, szótlanul megszorí-
totta Herman Ottó kezét és szeméből kicsordultak a könnyek. 

Az 1908-ik év nyarán nagy csapás érte a költőt és kis családját. 
Ekkor már a fővárosban laktak, de a nyarat mindig Radnóton töl-
tötték. Július 13-ikán a radnótiak nagy része a rimaszombati vásárra 
ment, csak öregje, gyermeke maradt a faluban, mert a másik része 
kinnt aratott a mezőn. Csak az arató ebédet készítő asszonyok sürög-
tek-forogtak, mikor hirtelen megkondult a harang. A templomon túl 
három szalmafedelű ház már ekkor lángba borult, s a hirtelen támadt 
orkán cikk-cakkban hordta széjjel a zsarátnokot. A tehetetlen öregek és 
asszony népség sikoltozva futkároztak. Pár perc múlva a fél falu egy 
láng volt. Pósáék háza szinte rom és korom lett. Mikor látta régi 
otthonát az emésztő tűz lángjaiban, fájdalmasan felkiáltott : «Jaj, édes 
anyám, jaj, édes anyám !» De mikor felocsúdott a nagy csapásból, 
megható felhívást intézett a közönséghez az újságokban, a radnótiak 
felsegélésére hivta fel őket. Nagy volt a részvét, gyűltek az ado-
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mányok. Ők maguk egy bérelt házban sütöttek-főztek a szegények-
nek. Úgy érezték : e nagy bajban el nem hagyhatják szülőföldjüket. 
Persze a segítségből Pósa nem fogadott el semmit. Mikor felmentek 
újra a fővárosba, alig maradt valamijük, a kormos, puszta telken 
kívül. így aztán elszakadt szülőföldjétől. Béres házba menni, ezt tiltotta 
büszkesége. «Zsellérnek nem megyek oda» — mondogatta keserűen. 

Ezt a csapást sohasem heverte ki, s mindenesetre hozzájárult 
ahhoz, hogy teste, egészsége napról-napra roskadjon, romoljon, hiszen 
már azelőtt is a vesebaj és az asztma tünetei mutatkoztak rajta. Egy 
darabig Feketehegyre, a fürdőbe járt enyhülést keresni, de onnan is 
elmaradt. Utoljára 1913-ik év tavaszán enyhe levegőre az orvosok 
tanácsa szerint Török-Bálintra ment volna. De mikor az első este 
valamelyik odavaló siheder bekiáltotta udvarokra: «Mode, kum há», 
e sváb beszédre elképedt. Másnap a falun végig menve, magyar szót 
nem hallott, de a harmonika annál jobban hangzott, a leányok jár-
ták a ceperl-táncot, elrémülve kiáltott feleségének : «Vigyen el innen ! 
Hová kerültem! Én itt meghalok!» Jött vissza a fővárosba nagy 
dörmögéssel: «Hát ez Török-Bálint!» Ereje egyre fogyott, az erős, 
izmos, töves roppant-roppant össze. A testi szenvedések mellett lelki 
kínok, aggodalmak is gyötörték. Érezte, hogy halála nincsen már 
messze, s mily bizonytalan sorsra jut ekkor felesége. Megszólalt méla, 
öreges, megindító lírája. E költeményei nemcsak a legszebbek közül 
valók, de a legmeghatóbbak is. Este van már cím alatt akarta kiadni, 
de ez csak terv maradt. Itt már e földön véget ért pályafutása. 

Hermán Ottó lelkes felhívására 1914-ik év május 7-ikén legalább 
30,000 gyermek, nagy közönség ünnepelte negyvenéves költői jubileu-
mát a Városligetben. Bárczy István, Bákosi Jenő, Herczeg Ferenc, 
Márkus Miksa. Gaal Mózes üdvözölték, amint az ilyenkor szokás. De 
ő már révedezve nézett széjjel. A jubileum temetéssé vált, haza már 
csak úgy vitték. Szanatóriumba kellett vinni. Purjesz tanár és Jakobi 
odaadó kezelése keveset segíthetett rajta. Többnyire eszméletlen álla-
potban volt. Vesebaja ugyan javulni kezdett, de roncsolt testén erőt 
vett az orvul fellépő tüdőgyulladás. 1914-ik év július 9-ikén éjfélután 
félkettőkor megszűntek szenvedései. Temetése nagy és fényes volt. 
Megjelentek ott az irodalmi és tanügyi világ jelesei, s beláthatatlan 
sokaság. A gyásznapon szomorúan kongott a radnóti hármas harang, 
amelyekből kettő már a harctéren hirdette a magyar vitézség dicsőségét. 

Egy jó ember, egy talpig magyar ember és költő húnyta le sze-
meit benne örökre, de emlékezetül, példaadásul nemzetének hagyta 
szíve legdrágább kincseit : műveit. 


