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Élete. — Greguss Ágost 1825 április 27-én született Eperjesen. Tanul-
mányait az eperjesi és rozsnyói gimnáziumban s a hallei egyetemen vé-
gezte. 1846-tól kezdve a szarvasi evangélikus gimnázium tanára . A sza-
badságharc után pesti ú j ság í ró . 1870-től kezdve a budapesti egyetemen az 
esztétika tanára. 1882 december 15-én ha l t meg Budapesten. Elismert 
tudós volt, esztétikus és kr i t ikus , s ez a működése a közönség előtt lassan-
kint há t té rbe szorította a költőt. Pedig pá lyá já t versekkel kezdte és ver-
sekkel végezte, s ha nem is volt nagy költő, az irodalomtörténet nem feled-
kezhet meg róla. 

Költői munkál. — Könyvalakban a következők jelentek meg. I. Erede-
tiek : 1. Villanykák. Greguss AuguszttóL Lipcse, 1847. — 2. Edzdalok. 
Szarvae, 1848. Név nélkül . — 3. A lángész. Vígjáték. Pes t , 1860. — 4. 
A levél. Vígjáték. Pest, 1861. — 5. Nőbiztositás. Vígjáték. Kéziratban ma-
radt 1861-ből. — 6. Greguss Ágost meséi. Budapest, 1878. — 7. Greguss 
Ágost versei. Budapest, 1882. — II. Fordí tások : 1. Cid, Corneille Pétertől. 
Magyarí tva Greguss Ágost által. Szarvas, 1847. 2. k iadás . Budapest, 
1873. — 2. Magyar Marseillaise. Gerő Ákostól. Szarvas, 1848. — 3. Kül-
földi népdalok. Pest, 1861. 2. k iadás : Népek lantja. Pest , 1866. — 4. 
Shakspere : Szeget szeggel. Pest, 1866. — 5. Shakspere : Athéni Timon. 
Pest, 1867. •— 6. Magyarból németre : Ungarische Volkslieder. Leipzig, 
1846. — Szinnyei József írói lexikona még egy ilyen című munkát is 
tu la jdoni t Gregussnak: Költeményei egy elevennek. Szarvas, 1848. Ez bizo-
nyára tévedés. Másutt s emmi nyomát se találom, ismerem ellenben ezt : 
Költeményei egy elevennek ajánlattal a halotthoz, szabadon Herwe<rh 
György után Magos E r n ő . I. kötet. Kiadja Táncsics Mihály. Pesten, 1848. 
Ehhez azonban Gregussnak semmi köze és ezt a gyarló nyehi, stílus és 
verselés akkor is elárulná, ha nem volna a fordító megnevezve. — Még 
egy adata gyanús Szinnyeinek : Öt levél a magányból a társaságnak. 
Szarvas, 1848. Ez valószínűleg úgyse tar tozna reám, min t nem költemény, 
megjegyzem mégis, h o g y nem találom semmi nyomát. 

Irodalom. — —dl. (Riedl Fr igyes) : Greguss mesét. Pes t i Napló. 1878. 
évf. 85. sz. — Dengi J ános : Greguss Ágost. Pozsony, 1886. — Bánóczi József : 
Emlékbeszéd Greguss Ágost felett. Budapest , 1889. — Kubányi Béla : 
Greguss a meseíró. Magyar Szemle. 1890. évf. — Szinnyei József :' Magyar 
írók élete és munkái. I I I . köt. Budapest , 1894. — Koltai Virgil : Az oktató 
mese és szemelvények a magyar meseirókból. Budapest, 1901. — Czóbel 
E r n ő : Greguss és a 48-as forradalom. Szabadgondolat. 1913. évf. 
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I . 

Greguss Ágost huszonkét éves korában lépett föl Villanykák c. 
kötetével. (1847.) E cím alá, verseinek élete végén közrebocsátott ú j 
kiadásában, ezt í r t a : 1841—1881. Az első évszám bizonyára nem 
vonatkozik a nyomtatásban megjelenésre, mert ezt csak 1844-ig lehet 
fölvinni. Ez év hírlapjaiban (Pesti Divatlap, Életképek) és almanach-
jaiban (Szivárvány, Miskolcz) találtam meg először a nevét, leginkább 
épen Villanykák alatt, amelyek közül a Szivárványban közölteket 
becsületes nevükön, t. i. epigrammoknak nevezte. 

A Villanykák címlapján a maga gyártotta szó mellett ott van 
mindjárt egy másik furcsaság is : Greguss Auguszt. Az Előbeszéd 
aztán marokkal adja a furcsát, a fonákot: látzik, hozám (hozzám), 
benem (bennem), semki, ember = én ós bora (teremteni, valami jele-
set előhozni) stb. Mintha csak a szarvasi gimnáziumban ott maradt 
volna valami tanár elődje, Vajda Péter, délibábos nyelvészeti hóbort-
jából. Képzeljünk még ez Élőbeszédhez annyi jegyzetet, hogy alul nem 
kevesebb az olvasni való, mint fölül ; egy ajánlást Döntő Pál orvos-
hoz — ez persze költött név — azzal a nem épen új elmésséggel, 
hogy az orvos megöli a beteget ; és akkor elegendő bizalmatlansággal 
fogunk a Villanykák olvasásához. Nem oszlatja el ezt az sem, hogy 
szerzőnk 400-at tűzbe dobott és csak 150-nek kegyelmezett meg. 
Ugyancsak a szerző szerint az első könyv gúnyos, vagyis római, a 
második érzelmes, tehát görög szellemű, a harmadik fordított villany-
kákat tartalmaz. 

Az eredeti, vagyis a két első könyv epigrammái legnagyobb részt 
distichonban, az epigramm ősi köntösében jelennek meg, a fordítot-
tak közt több a modern versforma. Saját epigrammjainak értéke nem 
sok. Igazi elmésség helyett sokszor megelégszik olcsó szójátékkal vagy 
egyéb elmésséggel. Ha az Ajánlás után még ötször és a fordítottak-
ban még háromszor — köztük már Martialisnál is — kell olvasnunk, 
hogy az orvos megöli betegeit és mindezt néhány lapon, a hatás na-
gyon különböző lesz attól, amit a költő elérni akart. Hát az ilyen 
szójáték : 

Még itt-ott akadunk panszlávra. Csak egyet óha j tok : 
ranszlávból szláv pán hogy sohse lenne nekünk. 

Magyar tótok. 

A szójáték itt az volna, hogy a pán szó másodszor tót értelmében 
vétetik (úr), tehát az am úgyis erőtlen, mert nem meglepő szójátékot 
nem is érti mindenki. 
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Vannak szeplői a nyelvnek is : megszentít (szentel), vért ölt (vér-
rel tele), költönc, szomormü (tragédia), árnyokod árnyoka. Igaz, hogy 
marék és marok egyformán használható, de már pl. vidék, tájék, taj-
ték mellett nincs vidok, tájok, tajtok. Nines árnyok se és az nem 
teszi elfogadhatóbbá, hogy a vers kényszerítette fel. De a distichon 
verselése se mutat ja mindig, hogy tehetséges költő írja a Vörösmarty 
hexameterei után. Mennyire döcögős fél vágy egész pentameterek : De 
nem vár a világ. — Tavaszi arca virúl. Üdv lehet könyben, bú 
lehet a mosolyon. Hát az Emberi élet c. villanyka mit akar mondani ? 

A csúcsot szemben, járunk a ködtel i völgyben ; 
Völgyből csúcsra tekints ! — Látva sem érjük a célt. 

Vannak azonban sikerültebbek is és köztük néhány iskolai köny-
vek vagy anthologiák által ismeretessé is vált. Elég jó pointe talál-
ható pl. ebben : 

Rágalom az, hogy Mák kardot sem r á n t a a harcban ; 
Fu tva az ellen elől — karddal ü tö t te lovát. 

A hős. 

Nem hibátlan formájú, de elmés a Pintyhez szóló. Verekedni 
szoktál, mint Nagy Sándor, leiszod magad, mint Nagy Károly, zsar-
nokoskodol családodon, mint Nagy Napoleon stb. Szóval Nagy vagy. 
De azt hiszem, hogy ezt az elmésséget megcsinálták már Greguss előtt. 

A fordított epigrammok nagyobb fele Martialis, a többi Lessing, 
Kuh, Pope és Rousseau munkája. Jók gyöngékkel váltakoznak ben-
nük, a verselés is olyan fokon áll, mint az eredetiekben. A fordí-
táshoz járul még olyan Dugonics-féle divatja mult magyarosítás : 
Martialis, Lessing és más idegenek verseiben Pista, Géza, Lapdacs, 
Pest és hasonló nevek. Egy van e fordítások közt, amely valamennyire 
ismeretes lett az ő fordításában : 

Egy nőhöz. 

Te semmiér t sem tudsz m á r elpirulni ; 
Pirul j egyér t : hogy nem tudsz elpirulni. 

Úgy látom azonban, hogy ez nem Martialis epigrammja, mint 
Greguss mondja, hanem Lessingé, egy kissé terjedelmesebb alakban 
(Auf Lucinden, Sinngedichte 10.). 

A Villanykák újabb kiadásába nem vett fel mindent és némi 
változtatásokat is tett, pl. koszorúzta a r i tka helyett koszorúzá ritka, 
valószínűleg a hiatus miatt. Ami Julius Caesarra szólt, Nagy Sándorra 
címezte stb. 
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Mindent összevéve Auguszt, a Villanykák költője nagyon messze 
van még attól az Ágost-tói, akinek a meséket köszönjük. 

П. 

Az Edzdalok (összesen 25) a legkülönösebb, legmeglepőbb mun-
kája Gregussnak. Aki másunnan ismeri őt, mint a rend és törvény 
tisztelőjét, előkelő állású, jómódú bourgeoist, az itt nagy meglepetés-
sel talál egy szilaj forradalmárt, zsarnokok, fejedelmek, papok, vallás, 
sőt tulajdonjog ellenségét. Kételkedve kérdezzük, csakugyan az ő mun-
kája-e ez a névtelen kis füzet, de nem lehet semmi kétség. Versei 
kötetében, amely az ő életében, az ő neve alatt jelent meg, 4 edzdal 
is helyet foglal. Ha ezek az ő versei, az egész kötet is az övé, 
Szinnyei jogosa3>-tulajdonítja neki. E könyvnek is már a címlapján 
megállít a furcsa, a fonák, még kiabálóbb, mint a Villanykáknál. Mit 
akar jelenteni és kitől származik ez a csúf Edzdalok, nem tudom, 
csak annyit mondhatok, hogy a Magos Ernő említett könyvében is 
Edzdal nevet visel egy vers, amelynek német címe Zuruf (felhívás, 
ujjongás). Nem tudtam megállapítani, hogy a két könyv közül melyik 
jelent meg előbb, azt sem tudom, hogy már ekkor ismerte-e egymást 
Greguss és Magos, kik a forradalom után együtt bujdostak az üldö-
zés elől. (Akadémiai almanach. 1885.) 

Abból, hogy Greguss az Edzdalokból néhányat később saját neve 
alatt is kiadott, már sejthetjük, hogy e kis füzet nem csupa vörös 
verseket tartalmaz, sőt ón azt hiszem, hogy versei közé a 4 mellé 
még néhányat fölvehetett volna innen és hagyta volna el inkább a 
Leheletlenségek-et. Csodálom, hogy élete utolsó évében még valami 
szépet talált ilyen gyerekes elmésségben : 

Száradj meg az esőbe; 
Jelenkor nézz jövőre ; 
Forogj a politikában 
Magaddal s mással tisztában. 

A Két anya családi és hazafias líra, költőnk második anyja a haza. 
Mikor versei közé fölvette, utolsó 2 sorát elhagyta, mert ez valami-
vel erősebb hangot üt meg : 

És már dicsőnek szemlélem a hazát : 
A kard, a zászló kitűzve . . . Rajta hát. 

A harmadik vers (Egy lengyelhez. 1846.) az 1830-iki lengyel forra-
dalomról szól, amelyet már a kortársak közül többen megénekeltek. 
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(Vörösmarty, Bajza, Eötvös stb.) A Greguss verse azt is érezteti, hogy 
1846 is lengyel fölkelések éve volt. Az élők (új c íme: Az újkor fiai) 
zavaros, nem jól érthető. E 4 edzdal az, amelyet másodszor is kiadott. 
Szólok most azokról, amelyek tárgyuknál fogva még beleillenének 
versei kötetébe. Greguss Költészettanában (1880.) a rímjátékok közt 
említi azt is, ha a sor vége a sor elejével rímel : 

Ne mondja szátok 
Hogy átok ül hazánkon s nem hagyott 
Nagyot kivívnunk stb. 

E névtelen sorok A férfihoz című versben fordulnak elő. Dengi vers-
tanában e rímjátékra más példát hoz fel, mely alá Greguss nevét 
írja. De az ő példája is ebből a versből van, amelyről valahogy meg-
tudta, hogy a Gregussé. E furcsaságra valószínűleg nincs is több 
példa költészetünkben, amit épen nem sajnálkozva említek fel. Korcs-
fajnak tartom, a ráfordított fáradságot pedig elveszettnek, hiszen ha 
nem figyelmeztetnek rá , észre se veszem benne a r ímet. Én tehát 
egyáltalán nem osztozom abban a dicséretben, melyben Greguss 
részesíti ezt a formát egyik munkájában, ahol szintén ez a vers sze-
repel példa gyanánt és nem találom, hogy a hangzatosságot valóban 
emeli.1 

A szóban lévő vers különben tiszta nyelvével, férfias tettre buz-
dításával nem értéktelen munka. Előre hasonló tárgyú, de nem szep-
lőtlen. Csak a szűt ne rettentse — A csengzetes él — mi akar lenni ? — 
Talán kard ? Aztán három rövid versszakban háromféle mérték. Mi a 
fegyverben pedig a r ímen akadunk fel : ész ellen — ész-ellen (ellen-
ség). A Kitartás-ban a curiosum súlyosabb : sajnnal, sajon. Ez alig-
hanem a sajnos-ból elvont s aj főnév akar lenni. 

A magyarhoz hatását lerontja a kettős befejezés. Egyik a haza 
halálát jósolja, hiába volt minden áldozat ; a másik szerint nem volt 
hiába. Tárgyuknál fogva ezeket vehette volna még fel újabb kötetébe. 
Az edzdalok többi darabjai, amelyeket vörös verseknek nevezek, a 
zsarnokság és a tulajdon ellen vannak intézve. A magyar költő a 
kötet első darabja s a hozzá csatolt jegyzet azt mondja, hogy az itt 
közölt versek már 1847-ben készek voltak s akkor Zürichben kellett 
volna kijönniök. Ha ez így van, a Greguss forradalmi költészete is a 
forradalom előtt kezdődött, mint a Petőfié. A szóban lévő versnek 
leginkább a befejezése forradalmi: 

1 Greguss Ágost : Magyar verstan. Pest , 1854. 
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De én örülök a napoknak, 
Midőn megértik dalomat. 
A zsarnokok, tudom, reszketni fognak ! 
A nép, tudom, megáldja hamvamat. 

Régi szokás így aposz t rofá l ja a n é p kormányzói t : 

Kell változás. — Míg ostobák valánk, 
Onkénytek bizton nehezült reánk. 
De míg az önkény t i teket vakított, 
A szolgaság bennünk világot szított. 

Belát tuk, hogy rabságot s éjhomályt 
Szabadság s napvilág uralma vált. 
Beláttuk, hogy ti evvel ellenkeztek 
S így kormányzóink többé nem lehettek. 

H a s o n l ó hangon szól A nagyokhoz : 

Lesz kor, midőn felejtve lesztek, 
Végkép felejtve ál talunk, 
Kiknek ma koronák s keresztek 
Alatt kell még sanyarganunk. 

A nyá jban szívesen lennétek 
Ezen túl is a pásztorok, 
H a n e m mi — ezt megengedjétek — 
Mi nem leszünk töbtté . . . juhok. 

Míg meg nem érett volt családunk, 
Jó volt atyáknak lennetek. 
Most hálistennek végre látunk 
És nem vagyunk m á r gyermekek. 

A királyok ellen i r t versében Pe tő f i is arról beszél , hogy á gyer-

mekeknek já ték ke l l : 

De nagykorú lett a világ s a férfi-
Nem gondol többé gyermekjátékával. 

Ez a vers azonban csak 1848 okt. 2 6 - á n jelent meg , Greguss t e h á t 
n e m i smerhe t te , m e r t hogy Petőfi r é g e n -meglévő -kézi ra tában olvasta 
volna, n e m hihető. 

Folytatás c ímmel kapcsolódik az előbbihez egy k i s vers, mely-
n e k ez a befejezése : 

Most n incs szabadság se nekünk, se nek tek , 
Most senkinek számára nincs. 
Mink tőletek, de tik tő lünk remegtek . . . 
Mért há t ez átkos közbilincs. 



LOO 
TANULMÁNYOK. 

Az újkor küszöbén e szavakkal végződik : 

Mért egy kép a kín fogházai 
Eongyos kunyhók s grófi termek ? 
Ezek a kor szülfájdalmai 
S a szabadság lesz — a gyermek. 

Nem tud szabadulni az ilyen szülfájdalmai-féle korcsoktól. 
Dózsa végszava egész nyersen festi ezt a borzasztó tárgyat : az 

izzó vasra ültetett pórvezért, bizonyságul, hogy ízlésének nemcsak a 
nyelv tekintetében kell még tisztulni. Csak utolsó versszakát idézem : 

Legyőzetett a nép, 
De egykor győzni fog ; 
Fel, szolgacsoport, legyetek 
Eabokbul szabadok. 

Is ten segít. 

Alternativa azzal kezdődik, hogy belőle vagy király, vagy koldus lesz 
és így végződik : 

Király . . . Hej akkor szép lesz ám 
(Majd néztek emberek!) 
Letennem cifra koronám 
Hogy — köztárssá legyek. 

Nem sikerült vers. í rója nagy erővel akar ta kifejezni köztársasági 
érzelmét, de rossz formát választott. Mit jelent az, hogy belőle vagy 
koldus, vagy király lesz ? De nem szerencsésebb a kifejezés se. Épen 
a pointe-t olyan szó alkotja (köztárs), mely sohase élt, e vers óta se. 

Emberlényeg szintén királyellenes, egyben az uralkodó osztályok 
ellen van intézve. Ugyanilyen vadhangú, fenyegető, gúnyolódó, izgató 
v e r s e k : a Törökvilág, Őnvéd, A két zsarnok, Még egy zsarnok. Ezek-
ben már eljutott a szocializmusig. 

A füzetke két fordítást is tartalmaz. A különös viszony, Herwegh 
után, arról szól néhány sorban, hogy a szabadság nem szeret feje-
delmeket. Eredetijét nem ismerem. A jó isten, Bcranger-től (Le bon 
dieu), terjedelmesebb kigúnyolása a papoknak és királyoknak. Greguss 
híven akarta fordítani, de a szöveget n e m értette meg mindenütt. 
Kapumon fülel, e helyett áll : kidobtam a házból (mettre à la porte). 
Még súlyosabb az utolsó versszak félreértése. Ne költsetek fel — 
mondja az isten, mintha ez volna franciában : Ne m'éveillez pas. 
Pedig ez van : Ne m'en veuillez donc plus, vagyis : ne haragudjatok 
többé rám. Legfurcsább ez : náthától félek, holott az eredetiben : 
kémektől félek. A tévedés i t t i lyenformán jött létre : a mouchard 
(kém) szót mouchoir-ral (zsebkendő) zavarta össze s mivel ez : zseb-
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kendőtől félek — semmi értelmet sem adott, náthát írt helyette. Még 
nem tudott olyan jól franciául, mint később. 

Aki olvasta ezt a könyvet, az egy új, egy más Gregussal ismerke-
dett meg ; új nekünk is, kik őt személyesen ismertük és munkáit is-
merni véltük. Ez a Greguss annyira elrejtőzött, hogy csaknem senki 
se ismerte. Egy életrajza, igaz, hogy csak szerény népszerűsítő munka, 
különösnek találja, hogy a nagy idők vihara egyetlen hangot sem zen-
dít meg lantján.1 Többet mond az, hogy az emlékbeszédek sem tud-
nak róla. Az Akadémiában elmondott elődével, Vajda Péterrel, teljes 
ellentét gyanánt állítja szembe. Amaz (Vajda) izgatott rajongó, ennek 
(Greguss) még lelkesedése sem a képzelet heve, olvassuk itt. A való-
ság pedig az, hogy ha Vajda, az egész lelkéből forradalmár, megéri 
a forradalmat, ő sem lehetett volna Gregussnál szenvedélyesebb 
rajongó. Még hibásabb az az ítélete, hogy minek az ő békés költé-
szete az ágyúk dörgése közt, tehát kardot fog.2 A Greguss kardjáról, 
azt hiszem, nem sokat lehet mondani. Nem honvéd, csak nemzetőr 
volt egy rövid ideig, állt őrt a Tisza partján, ahol talán 

Tenni kevés, de ha ln i volt esély. 

Ha rá alkalmazzuk Arany e szavait, amelyekkel saját nemzetőri 
pályafutását jellemezte, bizonyára elég elismerők vagyunk. Hanem a 
Greguss békés költészete ? Olvasd a verseit és ítélj e békés költészetről. 

E sorok célja nem az, hogy vádolják az Emlékbeszéd íróját, 
akinek alig volt módja ismerni a Greguss forradalmi költészetét. 
Későbbi időből is csak egy dolgozatról van tudomásom, mely e tárgy-
gyal foglalkozik, nem egészen abból a szempontból, mint én. Ismer-
teti néhány forradalmi versét is, inkább azonban prózai munkáiban 
keresi kapcsolatát kora politikai eszméivel, különösen a szocializ-
mussal. Ámde ez a dolgozat annyira korlátolt nyilvánossággal jelent 
meg, hogy a forradalmi Greguss ettől továbbra is ismeretlen maradt.3 

És Greguss maga is azt akarta, hogy ez a múltja ismeretlen marad-
jon. Mikor megválasztása után beszámolt az Akadémiának egész író 
működéséről, kihagyta azt, ami rebellis, vagy amit más okból restelt 
(Villanykák, Futár). Mikor pedig élete végén verseit kötetbe gyűjtötte 
össze, az Edzdalokból csak néhány ártatlant vett fel és egyet még 

1 Magyar Helikon I. 4. (Dengi János.) 1886. 
2 Bánóezi Józseftől. Akad. Emi. besz. V. 
3 Czóbel Ernő :• Greguss és a 48-as forradalom. Szabadgondolat. 1913. 

évfolyam. 
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ezek köziil is castigálva, ad usum Delphini. Gottlieb Stier, aki még 
a hallei egyetemen barátságot kötött vele (1845—1846), szintén em-
líti, hogy mindig a legőszintébb barátsággal levelezett vele, csak arról 
hallgatott teljesen, mi-történt vele 1848-tól 1854-ig.1 Greguss tehát 
titkolta, rejtegette forradalmi múltját ós megtagadta forradalmi dalait 
is. Ami annyit jelent, hogy nem tisztán költői szempontból tekintette 
őket. Ha így nézi, nincs rajtuk mit szégyenelni, hiszen a kor vezető, 
lelkesítő eszméit hirdetni, méltó a költészethez. És amikor sikerült 
neki erős meggyőződését, ami sehol se hiányzott, költőileg szép for-
mában fejezni ki, ami már ritkább nála, írt néhány politikai dalt, 
amely költészete javához tartozik. Forradalmi költészetünknek se 
méltatlan képviselői ezek. 

Ugyanaz a- szellem nyilatkozik e korban egyéb munkáiban is. 
Március 15 első évfordulóján egy «tanház»-ban elmondott beszédében 
nemcsak Ausztria és Oroszország ellen izgat, hanem a magyar kor-
mány ellen is, amelynek tagjai még leginkább a régi szolgai kor 
eszméiben élnek. (Gerő Ákos beszéde a szabadságról. Szarvas, 1849.) 
A Magyar Marseillaise szándékos változtatással fordítja le a híres 
forradalmi dalt. Ahol az eredeti Franciaországról vagy franciákról 
szól, az nála : nekünk. Az összeesküdt királyokból császári falka lesz. 
Rouillé cinkosai, akik t. i. XVI. Lajost külföldre akarták szöktetni, 
nála Jellasics cinkosai. Meg is toldja egy nyolcadik versszakkal, amely -

hazaszeretetre buzdít. Prózai munkákat is ilyen szelleműeket fordít 
és ilyen szellemben magyaráz: Robespierre beszéde az alkotványru). 
Fordította s a magyar nép figyelmébe ajánlja Gregus Ákos. Szarvas, 
1848. — Hitvallomásai egy papnak. I r ta Rousseau, fordította Gerő 
Ákos. U. o. 

Ez a működése nem is szűnik meg rögtön a forradalommal, csak 
persze szabadon beszélni többé nem lehet. 1852-ben szerkesztette 
Béthy Lipót, az ő szarvasi kiadója, naptárát . Egyszer egy női társa-
ságban elmondta, szoros titok pecsétje alatt, hogy az egyes hónapok-
hoz írt verseiben olyat írt, ami ez idő szerint nagy bűn. Előveszik a 
verseket és nem találnak bennük, semmit. Az egyes sorok kezdő-
betűit kell olvasni, mondja. Megtörténik s ezt olvassák ki belőlük : 
Szabadság. A forradalom győzni és boldogítani fog. A szoros t i tkot 
a hölgyek olyan jól megőrizték, hogy hamarosan már a megyefőnök 
is megtudta Gyulán. Szerkesztő és kiadó megidéztetvén, Greguss min-

1 Gottlieb Stier: Zur Erinnerung an August Qreguss. Ungarisolie 
Revue. 1883. 
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dent magára vállalt viszonzásul azért, hogy Eéthy 1850-ben hat hónapot 
ült a Gerő Ákos forradalmi munkáiért. Greguss aztán kilenc hónapig 
elmélkedhetett a nagyváradi börtönben, mit jelent nőknek titkot el-
árulni.1 Azokhoz tartozom, bár csak mint közember, mondta később, 
kik a nemzet jogaiért készséggel kockáztatták életöket és vagyonukat, 
szabadságukat ós kényelmöket.2 Joggal mondhatta. 

Mit említsek még? Egy fordítása bevezetésében csendül fel régi 
ismerősként a szabadságnak valódi himnusza, a francia forradalom 
eszméiről, amelyek bejárják a föld kerekségét s amely nép be nem 
fogadja őket, életével lakol ; az állami, valamint a költészeti szolga-
ságról, amely hamar megvénhedik és elerőtlenedik ; az állami, vala-
mint a költészeti szabadságról, mely mindeneknek öröm, önmaga 
által folyvást erős és örökifjú.3 A forradalmi Gregussnak van ennél 
szilajabb hangja is, de ezt nem is a kis vidéki tanár írja 22—23 éves 
korában, hanem a 40 felé járó akadémikus és Kisfaludysta, ez utóbbi 
társaságtól kiadott munkában. Ez az előszó változatlanul megmaradt 
a második kiadásban is. Nagyon őszintének kellett lenni e szavaknak. 

Nem tudom, lehetne-e még effélét idézni későbbi munkáiból, de 
az bizonyos, hogy a forradalmi dühös farkas lassankint kezdett szelí-
dülni, hogy végre mint megszelídült kutya álljon előttünk. így nevezi 
t. i. önmagát egyik meséjében. 

Annyira megszelídült, hogy nem mindig csak hallgatagon szakí-
tott múltjával. Például egykor megtagadta a pozitív vallást, később 
pedig ilyeneket lehetett nála olvasni : Ostobától сэак ostobaság, eszes-
től szemtelenség azt mondani, hogy nincs Isten. — A legrosszabb 
vallás is jobb, mint semminő/* 

1 Alföld (Aradon megjelenő újság). 1893. 212. 1. 
2 Greguss Ágost : A balladáról és egyéb tanulmányok. Budapest, 

188b. 531. I. 
;í Külföldi népdalok Greguss Ágosttól. Pest, 1861. 
4 Mondások az élet könyvéből. Kijegyezgette Greguss Ágost. 1883, 


