
GREGUSS ÁGOST MINT KÖLTŐ. 

Irta : SZIGETVÁRI IVÁN. 

I I I . 

Két első vígjátéka nem sok örömet szerezhetett neki és nem tudom, 
az alkotás gyönyörét nem múlta-e felül az a keserűség, hogy csak olyan 
színdarabokat tud írni, amelyek színpadra sohasem jutottak. Pedig 
A lángész az Akadémia koszorújával indult útjára, de útja csak odáig 
vitt, hogy a Nemzeti Színház, amelynek tulajdonává lett a Teleki-díj 
megnyerése folytán, elkérte a szerzőtől. Előadásig már nem jutott el. 
Az igazságon nem esett vele sérelem s a színház bizonyosan nem fosztotta 
meg magát és a szerzőt sikertől. Nagyon kevés jót tudok mondani e da-
rabról. Legnagyobb baja az elhibázott jellemzés. Kajla, versfaragó, a 
lángész, akibe egy falusi kisasszony messziről, tisztán a versei révén bele-
szeret, annyira hitványnak, pökhendi szemtelennek és egyszersmind 
semmi embernek van jellemezve, hogy karrikaturának érezzük, de 
amellett meg se értjük. Mért adják ki verseit a lapok, munkáit a kiadók, 
darabját mért játssza a pesti Nemzeti Színház, miért foglalkoznak sze-
mélyével, miért van bejárata előkelő körökbe, ha nemcsak visszataszítóan 
szemtelen, hanem tehetségtelen is? Qui nimium probat, nihil probat s a 
művészi élvezet bosszúságnak ad helyet. Lehet, hogy Greguss, ki ekkor 
már régóta hírlapíró volt, vett némi vonást ismeretsége köréből, egészben 
véve azonban munkája nem saját megfigyelése eredménye. 

A darab többi személyeiben sem sok örömünk telik. Erősebben jel-
lemzett alak nincs köztük és mindössze egy vonás ragadja meg valameny-
nyire az olvasót : a lángész és egy alsóbb sorsú zsurnaliszta, Babrász, 
a világ előtt jóbarátok, a valóságban azonban érdek, gyűlölet és irigység 
az, arait barátságnak gondolnak. És Kajla ennek az embernek, akiről 
tudván-tudja, hogy ellensége, a kezébe adja szeretőjéhez írt levelét és 
ezzel sorsát is. Mi szükség van erre? Maga nem küldheti el? A szerzőnek 
van rá szüksége, hogy Babrász átadhassa a levelet a kiszemelt gazdag 
lánynak és így elrontsa a fényes partit. Vallom, amit Bayer mond róla, 
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hogy inkább szatíra, torzkép, mint jellem-vígjáték s ez a legnagyobb 
hibája.1 

S ha legalább a forma kárpótolna a tartalomért! De már maga a 
rímes vígjáték is szokatlan és nem is éppen kellemes nekünk, akik a 
rímtelen jambushoz vagyunk hozzászokva. A 10 szótagú vers se a 
legjobb választás, akkor már inkább a francia színpad verse, az alexan-
drin, ez legalább jobban tagolódik ütemekre. Aztán hibás ütemek és 
rímek (ábránd—átránt, ember—esmer). És mennyi erőszak a nyelven a 
vers kedvéért ! Se posztó, se pénz (18. 1.), dicsőség lesz rám borulva (19), 
ez bőven meg lesz keserűive (85), hencög (74), vertbika (72. kivert bika 
h.). Mennyire magyartalan ez : Nem hiszem . . . No de ha is (46). Foly-
ton érezzük, hogy a vers nyűg az írónak. Általában Greguss hosszú ideig 
fejlődött a közönség előtt, míg a mesék bravúros verseléséig és tiszta 
nyelvéig eljutott . 

A lángész irodalmi, A levél, ugyancsak 10 szótagú versben, politikai 
szatíra a Bach-korszak ellen. Ugyané tárgyról írta kevéssel előbb Madách 
a Civilisatort-1, de ezt A levél írója még nem ismerhette. Nem is hason-
lítanak egymáshoz, cselekvények és személyek különböznek, kiemelek 
azonban egy véletlen találkozást. Madách svábbogarak karában lépteti 
fel a barbár magyarok civilizátorait, Greguss pedig A poloskáról írt vers-
ből (Arany) veszi a jeligét. Svábbogár és poloska már magában is igen 
egyforma megtisztelés, van azonban még mélyebb találkozás is. Az Arany 
poloskái ugyanazt jelentik, amit a Madách svábbogarai : a német-cseh beam-
terffket. Egészen kétségtelen ez Jókai emlékirataiból és Arany leveléből, 
amellyel versét Jókainak, az Üstökös szerkesztőjének, elküldötte (1858). 
Jókai a cenzúra miatt kénytelen volt belőle két sort kitörülni, mert az 
allegória nagyon is átlátszó volt.2 Hogy aztán a közönség és közelebbről 
szólva A levél írója így is kitalálta-e a valódi értelmet, nem tudom, de 
könnyen lehetséges. 

A cselekvény, amely nem első felvonással, hanem előjátékkal kez-
dődik, elég banális szerelmi történet, egy át nem adott levél körül bonyo-
lítva, erőszakoltan és fárasztóan. Még olvasva sem bírjuk kellő figyelem-
mel kísérni és megérteni, mi lett volna a színpadon ! E szerelmi történetbe 
van belevonva a két civilizátor, dr. Schnasz bécsi ügyvéd és Hürsch 
Móric pesti alkusz. Az előbbi németül beszél a színpadon is. Az írónak 
szemmel láthatólag ezek szereplése a legfontosabb. Épp oly kihívó szem-

1 Baye r József : A magyar drámairodalom története. 
2 V. ö. Solymossy S á n d o r : Arany népiesséye. E t h n o g r a p h i a . 

1917. évf. 
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telenek a magyarság becsmérlésében, mint Kajla, a lángész, önmaga 
dicsőítésében. Az elégtétel az volna, hogy a bécsi felsül, kosarat kap 
duplán is, a derék Hürsch pedig megszökik a pénzével. De mire idáig 
jutottunk, annyira kifárasztott az erőltetett félreértés, bonyodalom, a 
száraz értekezésbe csapó vita magyarok és németek közt, hogy a külön-
ben is csekély elégtétel hatástalanul marad. Bayer József is ilyenformán 
ítél a darabról, hangsúlyozva még rossz rímeit és rossz magyarságát. 
Méltán. Micsoda magyarság ez Petőfi és Vörösmarty után : Ezek el lesz-
nek távozva (69), arra lévén tőlem figyeltetve (72), már vissza lesz térve 
(88), talán tudod esetesen (4), persze a rím : jegyesem kedvéért. Itt se 
hiányzik a ha is (23), e. h. ha ugy van is. Ha tudta volna Greguss, hogy 
Arany versben fogja kigúnyolni ezt a kiáltó magyartalanságot, többek 
közt így : 

H a is lopok, h a is nem, 
Elélek már , úgy hiszem. 

Népdalok a kornak. 

Greguss a forradalom után bizonyos ideig egy földbirtokosnál rej-
tőzött, aki maga is álnév alatt lappangott saját birtokán. Ennek emléke 
csendül meg abban, hogy a darabban szereplő előkelő földbirtokos buj-
dosókat rejtegetett a forradalom után. De az egész darab nem teszi az 
élet benyomását. 

Arany részletesen írt e vígjátékról, névtelenül, de az ő szokott írói 
jegyével. Ha néhány mondatát idézem, hű képet adok az egészről, 
A darab — úgymond — már az előjátékban el van rontva. De maga a 
nyelv és verselés is elront aná, ha jeles volna is ; viszont az indokolás hibái 
és a jellemek halvány rajza elrontaná az egészet, ha verselése és nyelve 
a legjobb volna is. Ez utóbbi hibáira több példát hoz fel, köztük van az 
említett ha is.1 Erre írt szatirikus verse (1880 körül) meglehet, hogy 
éppen Greguss ellen van intézve. 

Említsük még meg, hogy A levél egyszer mégis színpadra jutott , 
Szarvason adták elő műkedvelők (1861 jtilius).2 

Harmadik vígjátéka, a Nőbiztosítás, végre meghozta azt a sikert, 
hogy a Nemzeti Színházban láthatta. De milyen siker volt ez! Egyetlen 
egyszer adták (1862 febr. 10.), nyomtatásban aztán nem is jelent meg, 
én a Nemzeti Színház példányát, Greguss saját kezével írva, olvastam. 
Egy lelki beteg tragédiája ez a vígjáték, aki nem tud hinni boldogságá-
ban, jóllehet neje soha legcsekélyebb okot sem adott a gyanakodásra. 

1 Szépirodalmi Figyelő 1861 évf. 645. 
2 Eakodczay P á l : Egressy Gábor és kora . I . 534. 
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De hát nem igazi hűség az, amit meg nem kísértenek, hosszú rábeszélés-
sel ráveszi hát legjobb bará t já t , hogy az asszony erényét megpróbálja, 
noha az felhoz ellene mindent, még azt is, hogy leány korában ő maga is 
epedett a gyönyörű Ilonáért, Budapest legelső díszéért. 

Ez a téma nem ismeretlen az irodalomban, maga Greguss is egy év 
alatt kétszer nyúlt hozzá, mert A levél-ben ugyanerre veszi rá egy vőle-
gény a bará t já t . De ami ott vígjáték marad, i t t tragikusra fordul. A férj 
ismételt, erőszakolt kísérletei, durvasága megölik a nő szerelmét iránta, 
hogy barát ja iránt támadjon fel. A megkísértés alatt egymásba szerettek, 
a játékból valóság lett. 

Látni való, hogy ez legföljebb olyan értelemben vígjáték, mint 
ahogy comédie pl. a Bostand Cyrano-ja, mely a hős halálával végződik, 
vagy a Molière szomorú Misanthrope-ja. De már e példák is világosan 

mutat ják, hogy comédie és vígjáték nem teljesen egyet jelent . Ez tehát 

nem vígjátéki tárgy és első hiba az, hogy a szerző annak nevezte. A közön-
séget itt érte az első csalódás. De azt is kérdezhetjük, hogy egyáltalán 
drámai tárgy-e, nem jobb forma-e a regény ilyen tárgyra, amelyet csak 
nagyon mély lélektani elemzés tehet elfogadhatóvá. Gregussnál elejétől 
végig az a nyomasztó érzés nehezedik ránk, hogy mért kellett ennek így 
történni. 

Ezt a nyomasztó hangulatot alig deríti fel valami. Némileg erre 
volna hivatva a cselédek közt lejátszódó szerelmi történet, mintegy a 
józan ész szava lelki beteg gazdájuk rögeszméjével szemben. Sikerültebb 
ennél egy vidéki házaspár jellemrajza, a «csinos, de egyszersmind csin-
talan» asszony s a vakon bízó férj, aki látva se lát és meg van győződve, 
hogy az övé a leghűségesebb hitestárs. 

En tehát a Nőbiztosítás-nak jutott sorsban eléggé megnyugszom. 
Ezt tar tom Greguss legjobb darabjának, tehát ez érdemelte meg leg-
inkább, hogy színpadra jusson. Bukását — mert egyetlen előadást más-
nak nevezni nem tudok — valószínűleg kínos tárgya okozta leginkább, 
bár arról is teljesen meg vagyok győződve, hogy gyöngébb daraboknak 
is ju tot t már ugyanazon színpadon kedvezőbb sors. 

Formája ugyanaz a 10 szótagú vers, de stílusa határozottan jobb ; 
némi apró foltok (itt hagyasz, gyanaksznak) még nem sülyesztik le ama-
zok színvonalára. 

A darab sorsát bizonyára a kortársak is bukásnak tar tot ták. Pl. a 
Nefelejts, akkor elég népszerű lap, nagyon, de nagyon elítélőleg írt róla. 
Ezt megtette már előbb Salamon Ferenc is, a Karácsonyi-pályázatról írt 
jelentésében (1861 április 2). Úgy erről, mint A levél-ről részletes bírálatot 
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írt, minthogy Greguss mind a két vígjátékával pályázott.1 Természetesen 
Salamon akkor nem tudta, ki a szerzőjük. 

Nem foglalkoztam nagyon részletesen Greguss drámai kísérleteivel, 
mert még az ő nem gazdag költészetében se foglalnak el jelentékeny he-
lyet. Kénytelen volt ezt maga is belátni, azért harmadik darabja után 
pontot tett , drámairodalmunkban ezen túl már csak mint fordító szere-
pel. Mink pedig áttérünk meséire és ezek tárgyalásában behatóbbak 
leszünk. 

IV. 

Az œsopusi mese elég korán megjelent irodalmunkban, már a 

XVI. században kétszer is (Pesti Gábor, Heltai Gáspár), de a folytatás 

nem lett olyan bőséges, mint talán ebből gondolni lehetne. Annyi azon-
ban van, hogy jó példákon szemlélhetjük a két főtípust. A szorosan vett 
aesojiiisi mese, amely prózában, egyszerű nyelven, lehető röviden csak 
tanításra, javításra törekszik, erősen különbözik a Lafontaine típusától, 
aki nem szerette a szűkszavú mesét. (Fables VI. 1.) És nem ez volt az 
egyetlen, amit az ősi formában nem szeretett. Mások is érezték, úgymond, 
hogy össze kell egyeztetni a mesét a költészettel s ha nekem ez nem sike-
rült is, az az érdemem megvan, hogy megnyitottam a pályát. Ezeket a 
meséket mindenki ismeri, én tehát semmit se tettéin, ha úgy nem adom 
elő, hogy valami ú j legyen bennük (Préface). Valóban az ő kezében a mese 
teljesen átalakult, terjedelmesebb verses elbeszélés lett belőle, íelékesítv» 
a költői előadás mindenféle szépségeivel, tehát nemcsak javításra, hanem 
gyönyörködtetésre is szánva. A mesének ez új faja ellen nem járt teljes 
sikerrel Lessing erélyes tiltakozása, amelynek pedig példával is, 90 mesé-
vel iparkodott súlyt adni. Lafontaine itt is, ott is követőkre talált, még 
Lessing nemzeténél is (Gellert, Lichtwer, Pfeffel stb.), nálunk először a 
Péczeli József meséiben (1788), legnagyobb sikerrel pedig Greguss Ágost-
ban. Meséit külön kötetben gyűjtötte össze, az utolsókat Versei-ben 
találjuk. 

Ha csak külsőleg tekintjük is e meséket, nagy változatosságot ta-
lálunk: lapokra terjedő elbeszéléseket és 2—3 sornyi erkölcsi szabályokat. 
Ha pedig belső alapon próbáljuk osztályozni, észre kell vennünk, hogy 
nem mind mese az, amit költőnk annak nevez, fogadjuk bár el annak a 
népmesét is, részben neve, részben a hozzá csatolt tanúság kedvéért. 
És vegyük bár figyelembe, hogy utolsó meséi Ujabb mesék és adomák 
címmel jelentek meg és ennek megfelelően vegyünk ki vagy 6 verset a 

1 Salamon Ferencz d ramatu rg ia i dolgozatai . I I . 
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mesék közül : számadásunk még mindig nem egyez. Legalább 18—20 vers 
az, amit sehogyse tudok mesének elfogadni. Ezt majd esetenként meg-
jegyzem, egyébként azonban a költőnk adta keretet megtarthatónak 
ítélem, egyfolytában tárgyalom tehát mindazt, amit ő mesének nevez. 
Szólok pedig először a terjedelmesebb elbeszélésekről. 

A beteg király csak úgy gyógyulhat meg, ha felölti egy boldog em-
ber ingét. Szolgái bejárják az országot és végre találnak is egy boldog 
embert, de annak nincsen inge. 

Ez a mese elmés leleményével és mély értelmével egyike a világ-
irodalom legszebb meséinek. Gyökerei régmúlt századokba nyúlnak 
vissza, olyan feldolgozását azonban, amely Gregussnak forrásul szolgál-
hatott, csak a XVIII. századtól kezdve tud idézni. Köhler, aki külön 
értekezést írt róla.1 Ilyen első sorban az" olasz Casti verses novellája, 
A boldog ember inge (Paris, 1804). Ettől a Greguss meséje csak olyan 
jelentéktelen eltéréseket, leginkább rövidítéseket mutat, hogy azoktól 
lehetett a forrása. Nem tartom azonban lehetetlennek, hogy olyan fel-
dolgozást ismert, amellyel még inkább megegyez. 

Tudtommal ez az egyetlen meséje Gregussnak, amelynek forrását 
valaki kereste, de mindjárt hozzátehetem, hogy rossz helyen. Egy hol-
landi mese ismertetője nem tartja lehetetlennek, hogy Greguss belőle 
merített.2 Én annak tartom, annyira távol áll tőle. Éppen úgy nem lehe-
te t t rá hatással az a két magyar feldolgozás sem, amelyről nekem tudo-
másom van. Az egyik annyira eltorzított alakban adja, hogy nem cso-
dálom, ha Arany nem ismerte fel benne a mesét, hanem erre a közmon-
dásra gondolt : Kinek nem inge, ne vegye magára.3 A másik sikerültebb, 
de a Greguss versénél újabb, amelytől különben nagyon el is tér.4 

Az okos fiú nagy darab arannyal indul el világot látni, de az aranyat 
nehéznek találva, elcseréli egy lóért, ezt borjúért, ezt lúdért, ezt 
fenkőért, ez pedig beleesik a kútba. Az okos fiú üres kézzel, de fütyö-
részve vándorol tovább. Ez is elterjedt népmese, amelynek Cosquin 
francia, tiroli, norvég, korzikai, orosz, spanyol, belga és német válto-
zatát közli.5 Ez utóhbi a Grimin-testvérek hires gyűjteményében (Kin-
der- und Hausmärchen) jelent meg (1812—22) és ez (Hans im Glück) volt 
a Greguss forrása. Nem sokat változtatott rajta, de az hasznára vált. 

1 R . Köhler : Aufsätze über Märchen und Volkslieder. 1894. 
2 I roda lomtör t éne t i Közlemények. 1891. (Szalay Károly . ) 
3 Bidesu Károly költeményei. 1860. 
4 Szász G erő újabb költeményei. 1880. 
5 Cosquin : Contes populaires de Lorraine. Paris , é. n. Avan t -p ropos 

(előszó) : Août 1886. 
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A cseréket eggyel megrövidítette, valószínűleg azért, mert ló és tehén 
értéke közt nem érzett olyan nagy különbséget, mint ló és borjú közt. 
Még sikerültebb az, hogy nála mindig a cserén szerzett tárgy kényszeríti 
a fjút ú j cserére, holott ez utóbbit a német eredeti nem motiválja meg 
mindig eléggé. A tanúság, amelyet méltsás, nagysás hazánkfiaihoz intéz, 
egészen a Gregussé. E mesének is ismerem egy magyar feldolgozását, de 
ez annyira más, hogy éppen csak az alapeszme közösségét érezteti.1 

A patkány házassága. A patkány a legnagyobb úr lányát akarja 
elvenni, de a nap a felhőhöz utasítja, mint nála nagyobb úrhoz, a felhő 
a szélhez, ez a toronyhoz, ez az egérhez s a vége az, hogy «Patkány úr és 
Egérke jegyesek». Jegyzetben azt olvassuk, hogy ez Marie de Erance 
meséje (lai), a tárgyat Lafontaine is feldolgozta, de másképp. E sorokban 
elég világosan rámutat forrására. Ez nem Lafontaine, aki La souris 
métamorphosée en fille című meséjében, mint néhány más esetben is, 
Bidpait követi és így az ősi szanszkrit mesét eredetibb alakjában dol-
gozza fel, hanem Marie de Frame, az első francia költők egyike (XII. szá-
zad). Warnke szerint ez a legjobb feldolgozása a szóban lévő szanszkrit 
mesének.2 Greguss szerintem is jól választott, ő maga pedig annyira 
meg volt vele elégedve, hogy hü fordításra szorítkozott. Eltérései a francia 
szövegtől csak csekélységek : a tanúságot az elejére teszi, nem a végére ; 
a párbeszédeket megrövidíti vagy megtoldja. 

A két leányról tárgyát két ismert népmeséből vette. Terka tejet visz • 
a piacra és elképzeli, hogy az árából fokozatosan mi mindent vesz : száz 
tojást, aztán süldőt, aztán tehenet stb. Mikor egy nagyot ugrik, a tejes-
köcsög leesik a fejéről és — adieu veau, vache, cochon, couvée. A másik 
Marcsáról szól, akinek mikor kérője jöt t , lement a pincébe borért és el-
kezdett sírni, hogy ha majd gyereke lesz és a káposztáskő agyonüti, kire 
marad a kis ködmön stb.3 

Az első mesét Lafontaine költeménye (La laitière et le pot au lait) 

tette nagyon ismertté, amint maga Greguss is megmondja, hogy a mestert 

követi. (Greguss Lafontaine-t nevezi mesternek, ez pedig Aesopust). 

Persze, nagyon sommásan követi, hiszen az ő meséjének ez csak egy kis 
része. A másikon, a magyar forrásból vett mesén kevesebbet rövidített, 
leginkább csak a befejezésben. Elhagyta t. i., hogy a kérő az ostoba lányt 
később mégis csak elvette, miután három, még nála is ostobább embert 
talált. A terjedelmes bevezetés, mely a tanúságot tartalmazza, a Greguss 
munkája. 

1 K ó n y i J ános : Ártatlan mulatság. 1810. 
2 W a r n k e : Die Quellen des Ésope der Marie de France. 1900. 
3 Népmesék. G y ű j t ö t t e A r a n y László. 1862. (A kis ködmön.) 
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Két francia tárgyú történet elmésségével hat, de nem népmese-
szerű. A király és a paraszt egy királyról szól, aki vadászaton eltévedve 
hosszú bolyongás után egy paraszt kunyhójára akad és ott jóízűen 
fogyaszt el néhány tojást . Mivel tartozom? — Minden tojás egy arany. — 
Úgy látszik, itt nagyon ritka a tojás. —. Nem a tojás ritka, hanem a 
királyi vendég. — Ez elmésség tetszett a királynak és fizetett. 

Eléggé ismert anekdota, hallottam én is, de írott forrást nem tudok 
megnevezni. Greguss csak annyit mond, hogy mind a király, mind a 
paraszt franczia volt, amivel körülbelül azt is megmondja, hogy francia 
forrásból merített. 

Költőnknek e mesével külön célja is volt. Egy bírálója megrótta, 
hogy némely meséjének több tanúsága van, «nem oda érkezik, ahova 
megy». Ezzel a mesével azt akarta megmutatni, hogy ez nem az ő hi-
bája, lianem magában a tárgyban van és bizonyságul négy tanúságot 
von ki belőle, sokat pedig még elhallgat. 

Sokkal elmésebb ennél A király és a csillagjós. Egy capeting bősz 
király megharagszik a csillagjósra és mikor már gondolatban halálra 
ítélte, gúnyosan azt kérdezi tőle, meg tudja-e jósolni saját halálát. 
Három nappal Felséged előtt halok meg — hangzik a felelete. A király 
megijed és ettől a perctől kezdve úgy vigyáz rá, mint a szemefényére. 

Gregussnak ez az egyetlen meséje, amelyhez tanúságot nem fűz. 
A szent ruca költőnk egyik legbájosabb meséje. Japánban egy kis 

gyerek agyonüt egy szent rucát és ezért törvény szerint meg kell halnia, 
ha t . i. a ruca csakugyan megdöglött. De hátha még él? — mondja a 
bölcs bíró. Az anya megérti a célzást, elviszi a döglött rucát és visszahoz 
egy elevent; ráfogva, hogy íme nem halt meg. 

A mogyorótolvaj is keleti színű, de egészen derült. Egy fiú szűk-
nyakú edényből mogyorót akar lopni, de a keze beleszorúl és már le 
akarják vágni, midőn egy arra vetődő utas szavára elereszti a felmarkolt 
mogyorót és egyszerre ki birja húzni a kezét. Forrásáról azt mondja 
költőnk, hogy Khelbun városáról írta ezt egy krónikás. Erről a városról 
nem tudok semmit. 

A lyoni költőverseny is régi tárgyú, elmondván, hogyan jutalmazta 
Lugdunum (Lyon) városában Caligula császár a jó költőket és büntette 
a rosszakat. Költőnk tanúságot csatol hozzá, még pedig a jelenkorra 
alkalmazva : ha a szerkesztőknek is volna joga így büntetni, anélkül 
azonban, hogy ezzel csak legkevésbé is tanító mese jelleget tudna neki 
adni. 

Van a mesék közt néhány teljesen modern történet is. A helyes 
pár egyike, a lengyel zsidólány, mint grófné, másika, a félszemű görög 
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pincér, mint herceg ámítja a világot, de ők maguk ezt csak házasságuk 
után tud ják meg. Ebben sincs semmi meseszerű, de érdekes cselekvénye 
és kitűnő előadása helyet biztosít neki elbeszélő költészetünkben. Tár-
gyát vehette költőnk az újságokból, novellákból stb. 

Szintén kitűnő költői elbeszélés és nem mese A beteg és az orvosok, 
csak kevésbé víg tárggyal, bár annak előadásában, hogyan hirdeti 
magát mindenik orvos az egyedüli megváltónak, csalhatatlannak, nem 
hiányzik a humor ós komikum derűje. Honnan vette költőnk e tárgyat? 
Lehetőnek tartom, hogy élőszóval hallott valami hasonlót, amiből ő 
maga formálta ki ezt a tökéletes költői alkotást. Hasonlítsuk össze a 
Yittanykák éretlen csúfolódásaival az orvosokra és akkor megmérhetjük 
azt a nagy utat, amelyet költőnk megtett. 

A fürediek régen ismert adoma, amelyet Tóth Béla is fölemlít a 
Magyar anekdotakincs-ben (2. kötet), természetesen jóval Greguss 
meséje után. Mindamellett lehetséges, hogy már Greguss is használt 
írott forrást, egészen bizonyos pedig, hogy hallhatta élőszóval, hogyan 
magyarázta Széchenyi egy helység lakosságának, milyen szorgalmasok 
az angolok és hogyan szánakoztak azok ra j tuk : szegények. 

Anekdotaszerű A meziílábos is : 10,000 írtért végig mennék a 
Váci-utcán fényes délben mezítláb. De mikor valaki szaván fogja, 
nem teszi meg, hanem később elszegényedve megteszi ingyen. Lehet, 
hogy nem konkrét eset az alapja, hanem csak az efféle mondások : 
ezeix forint ért megtenném ezt meg ezt, amilyet maga Greguss is felsorol 
néhányat, de nem tartom lehetetlennek, hogy valóságon alapul. Degré 
beszéli a következő esetet : Vasárnap délben a Váci-utcán sétáltunk 
nagyobb társaságban. Petőfi meglát egy nagy üres targoncát és «Meny-
nyiért tolod ezt végig a Váci-utcán» mondja Pálffy Albertnek. — Ingyen, 
ha te beleülsz. — Petőfi szó nélkül beleül. — Toljad hát. — Pálffy átsza-
ladt az utca túlsó oldalára, hogy ne hallja a nagy nevetést.1 Degré 
könyve nem lehetett Greguss forrása, de nincs kizárva, hogy élőszóval 
hallotta tőle, Pálffytól vagy mástól. Az anekdotát különben költőnk 
egy új fordulattal megtoldotta. 

A körtéző fiúk még kevésbé mese. Két fiú szép körtefára talál, 
ÍIZ egyik felmászik rázni, hogy azalatt a másik fölszedje. Körte azonban 
nem hull, ebből összeszólalkozás, majd verekedés lesz, míg végre egy 
arra menő felvilágosítja őket, hogy tölgyfán körte nem terem. 

Ennek forrása a következő munka : Bcbcliana opuscula nova 
et adolescentiae labores. Argentorati, 1514. (Liber tertius facetiarum). 

1 Degré Alajos : Visszaemlékezéseim. 1883. 

Irodalomtörténet. 3 
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Ami itt latinul olvasható, szinte az utolsó betűig megvan Greguss ver-
sében, csak azt hallgatja el, hogy a fiúk testvérek, de van aztán más is. 
Ami által a vázlatból részletesen kidolgozott költői elbeszélés lett, 
egyike legszebb meséinek, az az ő érdeme. (Bebel könyvéből már a 
16. században gyakran merítettek.) 

A mese tárgya különben némi népszerűségnek örvendhet ma is, 
én legalább Németországban hallottam ezt a Klapphorn-1 : 

Zwei K n a b e n such ten emsiglich 
Auf einem B a u m 'nen Appel, 
Sie f anden aber keenen nieh ! 
Der B a u m , der w a r 'ne l ' appe l . 

A Kárpát egy alföldi fiú csalódását adja elő, aki azt hitte» a Tátrára 
csak úgy sétaképen felszaladhat és két napig tartott az út ja . A tanú-
ságot nem egészen értem : a nagy szellemekhez hozzáférni nehéz és ha 
odaférünk, gyakran ködbe vesznek. Én úgy gondolom, hogy csak addig 
vesznek ködbe, amíg nehéz munkával hozzájuk nem férünk, alaposan 
meg nem értettük. 

A toll meséje nagyon szellemes történet arról, hogy mikor Kard 
ő Felsége ki akarja irtani a tollat, vagyis az erőszak a gondolat szabad-
ságát és e végből halálra ítéli az összes tolladó madarakat ; akkor eléje 
tesznek egy csomó vastollat, amelyet ócska kardból készített egy angol. 
Költőnk ezt a mesét Angliából hozta, mondja ő maga. Eredetijét nem 
ismerem és így csak sikerült magyar formájáról szólhatok, amelynek 
elmésségét egy igen ismert költeményből (Garay : Kont) átvett néhány 
sor is emeli. 

A Házas jelenet szintén sikerült feldolgozás. Egy asszony azt ál-
modja, hogy a ház kigyúlt és a férj nem őt siet megmenteni, hanem 
pipáit. Ezen aztán összevesznek. 

Némi rokonságot tart vele A boldog férj, akinek azért kell életi 
párjától egy hosszú prédikációt végig hallgatni, mert bizonyosan meg 
fog hűlni a hűvös alkonyi szellőben s ami őt a boldog gyermekkorra, 
a folytonos szidás korára emlékezteti. 

A hátra lévő mesék már nem emberekről szólnak. A búbos galamb 
Greguss egyik legbájosabb alkotása, mint már Riedl is megjegyezte.1 

Terjedelme, szép költői kidolgozása élénken emlékeztet Lafontaine-re, 
de még se ő ra j ta alapul. Legalább meséi (fables) közt nincs meg az a 
tárgy, hogy a galambférjet elcsábítják a búbos galambok s a szegény 
mellőzött feleség végre maga is búbos galamb lesz. 

1 —dl (Riedl l^i'igyes) : Greguss meséi. Pest i Napló. 1878. 85. 
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Van két szép növény meséje is. A két virág egyike tavasz felé 
siet kibújni a földből és korán érkezvén meg, csak hóvirág lesz belőle. 
A másik türelmesen vár s gyönyörű rózsává fejlik. Lényege szerint ez 
nem aesopi mese, hanem egy bájos idyll, elbeszélés, részletesen, igen 
sok költői szépséggel előadva. Az se teszi mesévé, hogy Greguss tanú-
ságot csatol hozzá. Forrásul Macdonald allegóriáját nevezi meg, ami 
alatt valószínűleg George Macdonald (1824—1905) skót költő és novel-
lista valamely munkája értendő. Nem birtam hozzáférni s így össze-
hasonlításra nincs módom. 

A másikkal A fűszál imádsága szerencsésebb voltam, noha költőnk 
itt is csak annyit mond, hogy Helvetius kileste a fűszál imádságát. Ez a 
Helvetius nem a hollandi költő, hanem a francia bölcsész, ki költemé-
nyeket nem írt, Greguss forrása is egyik filozófiai munkájában talál-
ható, abban, amelyet a franczia parlament tűzhalálra ítélt 1759-ben. 
A tárgyakat az érdek szerint nézzük, olvassuk it t . A jámbor birka, 
amely síkságainkon legel, nem rémület és borzalom tárgya-e az észre 
sem vehető rovaroknak, amelyek a sűrű fűben élnek? Fussunk, így 
szólnak, ettől a falánk és kegyetlen állattól, ettől a szörnyetegtől, akinek 
torka elnyel minket és községeinket. Mért nem vesz példát az oroszlán-
ról és tigrisről? Ezek a jótevő állatok nem pusztítják el lakásainkat, 
nem lakmároznak a vérünkben ; mint igazságos bosszúállók megbün-
tetik a birkát a kegyetlenségekért, amelyeket rajtunk gyakorol.1 

Greguss e filozófiai elmélkedésen két lényeges változtatást tett : 
a bogarak helyett a fűszál imádkozik és nem a nálunk idegen oroszlán 
és tigrisről szól, hanem farkasról. Mind a két változtatást szerencsésnek 
tartom és olyannak, amit költőnk maga is megtehetett. Hogy azonban 
a francia bölcsész szellemes gondolata nem csábított-e már ő előtte is 
valakit költői feldolgozásra és nem volt-e ez az ő forrása, arról nem 
állok jót . A befejező tanúság nála ugyanaz, amit Helvetius bevezetésül 
mond az érdekről. 

Ezek költőnk terjedelmesebb meséi, elmellőzve néhányat, amely 
mind tárgyánál fogva, mind egyébként jelentéktelen. 

V. 

Greguss Ágost meséinek második csoportja kisebb verseket tar-
talmaz. Jelentékeny részük kortörténet, a költő saját korát kommen-
tálja, szatirizálja bennük. Navita de navibus, de bobus narrât arator. 

1 He lve t ius : De l'esprit. 1758. (Discours I I . chapi t re 2.) 

2* 
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így az irodalmi mese mindenütt természetes fejlődés, nálunk persze 
későbben, mint külföldön (pl. Lichtwer, Gellert, Lessing). De amint 
élénkebb irodalmi élet fejlődött, nálunk se sokáig váratott magára. 
Mellőzve némely régebbi kísérletet (pl. Vitkovics : A pinty és fülemüle, 
1817 körül), Czuczor már határozott kedvvel művelte az irodalmi mesét. 
Szeretett beszélni jeles kortársai (Vörösmarty, Kisfaludy Károly, Fáy) 
munkáiról, kritika, ízlés, eredetiség és más efféléről. Gregussnak vagy 
egy tucat meséje kora irodalmára vonatkozik. Szól pl. az olcsó nép-
szerűségről (Ki az éljen); a lenézett és üldözött meséről (A tudatlan 
kuvaszok, Csámpásról); az olyan filológusokról, akik a klasszikus író-
nak. költőnek csak külsejéhez, nyelvéhez tapadnak, lelkébe nem hatol-
nak be (Lakatosok); a természettudósokról, akik tudományukból ki 
akarják zárni a filozófiát, tehát épen az éltető napját (A bölcs gyerekek); a 
miniszterről, aki egy könyvkiadó kitüntetéséről lévén szó. azt felelte, 
hogy neki nem küldte meg kiadott könyveit és így nem tudhat ja , hogy 
van-e magyar irodalom (Egy könyvárus meséje). Ez költőnk gyöngébb 
meséi közé tartozik, a befejezés szertelen túlzása jobb íróhoz nem illik. 
Ellenben A tengerszem azt a figyelemreméltó tanúságot tartalmazza, 
hogy hajlandók felületes tudósnak tartani azt, akinek világos, érthető 
a nyelve és mély tudósnak a homályost. Ez irodalmi csoportban külö-
nösen két mese vonja magára figyelmünket. A megszelidült kutya így 
végződik : 

Mesénkben e tanulság- rej tezik : 
A k r i t i k u s t akkor s em szeretik. 
Ha m á r többé n e m kr i t ikus , 
Min t például Oreyuss. 

Hogy valaki önmagáról, magát névszerint megnevezve írjon me-
sét, ritka dolog lehet. Megtudjuk belőle, hogy költőnk a kritikusi tollat 
azért tette le, mert nagyon bántotta a vele.szerzett népszerűtlenség. 
(1852—1861-ig nagyon sok kritikát írt a Pesti Naplóba.) 

A másik mese szól egy jó fiúról, aki otthon maradt az anyjával, 
ót vigasztalta és egy tékozló testvérről, aki idegenben élte világát s csak 
a közeledő öregség hajtot ta haza. És ime anyja most is őt szereti jobban, 
őt kényezteti (Egy anya és fiai). Magát e mesét meg lehetett írni a 
tékozló fiúról szóló bibliai példázat alapján (Lukács ev. 15.), a szép 
költői feldolgozás természetesen költőnk érdeme. Övé ez a befejező 
tanúság is : 

H a z a a n y á n k is n é h a v a k 
És kincseit h ibásan osztályozza : 
A r a n y j á t lisztnek nézi csak, 
l i s z t j é t pedig megaranyozza . 
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Különös szembeállítása Arany és liszt. Ezt így nem szoktuk 
mondani, hanem -mondjuk pl. nem arany ez, hanem pakfon, kavics 
vagy talmi. És ezt Greguss nem tudta volna? Bizonyosan tudta, csak-
hogy neki épen ez az ellentét kellett, mert itt Liszt Ferenctől és Arany 
•Jánosról van szó. Ezt a mesét 1874 januárban felolvasta a Kisfaludy-
Társaságban, tehát amikor írta, tudhatta, hogy Liszt 1869 óta a ma-
gyar király pénztárából 4000 frt évdíjat kapott, hogy ezért évenkint 
néhány hónapot töltsön Budapesten, foglalkozva zenei életünkkel. 
Hogy ilyenkor állandó ünneplésben volt része, azt is tudta, sőt talán 
már azt a tervet is, ami 1875-ben megvalósult, hogy a felállítandó zene-
akadémia élére őt állítják. Aranyról .pedig azt tudom, hogy nagyságá-
nak egyik első és legbuzgóbb hirdetője Greguss volt. Riedl is ki-
emeli ezt az érdemét és fölemlíti, hogy már 1856-ban így í r t : A ma-
gyar nemzet nem tudja, mily nagy kincse van Aranyban. (Riedl : Há-
rom jellemzés.) 

Hogy Greguss Liszt Ferencért hazafi szempontból épen nem-
lelkesedett, arra élőszóbeli nyilatkozaton kívül egy más verse is bizo-
nyíték. amelyben még a forradalom előtt a külföldön ünnepelt magya-
rok közt őt említi első helyen, névszerint megnevezve, versét pedig 
azzal végzi, hogy az ilyenek nagysága Magyarországra nem dicsőség, 
(Villanykák. 69. Hazánkfiai.) 

Az esztétika tanárához a művészet is közel áll ; nem meglepő, 
hogy művészi mesét is találunk nála. A rossz számítás egy ifjúról szól, 
aki megveszi a gipszes talján egész készletét, elrútítva vele lakását, 
holott annyi pénzen vehetett volna egy szép márványszobrot is. A tanú-
ság kétfelé vág : a magyar is így pazarolja az erejét, az agglegény is 
több szeretőt tart egy feleség helyett. 

Költőnket nemcsak az irodalom izgatta szatírára, hanem a poli-
tika is, amely egy időben valamennyire szintén a magáénak mondhatta, 
1865—70-ig mint az országgyűlési Naplók szerkesztőjét, 1868-ban pedig 
mint képviselőjelöltet is. Ez a választás a mandátumot másnak jut ta t ta , 
de neki is hozott valamit, amit ő bizonyára nagyra becsült. Arany meg-
énekelte. Greguss búcsúja így hangzik : 

Is ten hozzád Nagylak , 
En t éged i t t hagylak , 
Mert nékem aszondták : 
J o b b k ö v e t a Szontagh . 

Politikai szatíráit mese formában írta. Az egyik arról szól, hogy 
a kortesek úgy bolondítják a népet, mint a róka a romlásba vitt birká-
kat (A birkanyáj). A nagyratörőgyermek az ellenzéki vezér jelképe, aki 
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kormányra jutva mindjárt máskép beszél. A miniszter, aki végre meg-
szabadítja magától az országot, a kullancsra emlékezteti őt, amely 
csaknem öngyilkosságba kergeti a birkát (A kullancs). Befejezése ez : 

Az oly minisz te r t is, ki évekig 
A közügyekre r á t ehenked ik . 
É s fogy az á ldás d u r v a kezibiil, 
S lia már neki sehogy sem sikerül 
E lszá jaskodni a n y o m o r t . 
Amelybe minke t «lángesze» sodort , 
S r á szán ja végre kegyesen magá t , 
H o g y bársonyszékét másnak a d j a á t 
(Kernek beszédben elbúcsúzva, 
Mely az ellenfélt összezúzza) : 
Ő t is dicsérik a k k o r igazán, 
H o g y nem ül t ö b b é az ország n y a k á n . 
/ 

Kitűnően megírt mese és annyira a való életből fakadó, hogy név 
szerint meglehet nevezni azt a minisztert, akiről szól. Hiszem, hogy 
sikerül ezt bizonyítanom. Meséjét 1874 január 28-án olvasta fel a Kis-
fa ludy-Társaságban, más mesékkel együtt. Kerkápoly Károly 1870 
május 23-tól 1873 december 19-ig volt pénzügyminiszter, tehát évekig. 
A miniszteri széken a legjobb hírnév előzte meg, nagy tudósnak és való-
ságos lángésznek tartották, de a nagy remények nem valósultak meg. 
Egy súlyos kölcsön megkötése után az elégedetlenség csaknem általá-
nos lett. 1873 nov. 26-án mondta el a remek beszédet, amellyel az ellenfélt 
összezúzta. Jóformán e szavakkal jellemezte búcsúbeszédét a Pesti Napló 

is , persze nem iróniával, mint Greguss. Még az ellenfélt is meg tudjuk 
nevezni: Simonyi Ernő és Horn Ede képviselők. Főkép velük foglal-
kozott a beszéde. Greguss már nov. 26. után megírhatta meséjét. A fel-
olvasás után az ellenzéki Horn épen csak azt az egy mesét emelte ki, 
mely egy miniszterről szól stb. Nem kisérte kommentárral, akkor bizo-
nyosan mindenki tudta, kiről van szó. A kormánypárti Pesti Napló 
ellenben e meséről hallgatott és megdicsért egy másikat. Előttem nem 
kétséges, hogy A kullancs minisztere Kerkápoly és erősen hiszem, hogy 
élő személy volt az a másik miniszter is, akinek a miniszteri szék úgy 
nem kell, mint a rókának a szőlő (A róka és a szőlő). Greguss itt jobban 
ragaszkodott a valósághoz, mint esztétikájában vagy vígjátékaiban. 
Az új Caío-ban könnyű felismerni Deák Ferencet, abban a másik Tiszá-
ban pedig, akinek szintén elkelne a szabályozás, de akin csak osztrák 
regula fog, a kor nagyhatalmú miniszterelnökét, Tisza Kálmánt (A füre-
diek régen). 

Egy keleti mesét is alkalmazott saját korára, de nagyon gyöngén. 
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Az oroszlán éhen hal, mert a szultán nem gondoskodott őrei élelméről, 
épen úgy, mint nálunk. Kakásra gyártják a törvényeket . . . De rend, 
igazság, haladás semerre. (Az oroszlán és dajkái). 

Hogy illik össze ez a mese és ez a tanúság? Nem ez az egyetlen 
fogyatkozása. Én legalább, ha forrását keresem, nem mondhatok egye-
bet. minthogy Greguss újra megírta Arany egy ismert költeményét, 
A tudós macskáját (1847). Elismerem, hogy valamit változtatott raj ta . 
1'gyanis a szultán, mikor az oroszlánon nem akar meglátszani a bősé-
ges táplálék, ellenőrt rendel az etető mellé, amiből az következik, hogy 
most már ketten lopják meg a szegény állatok királyát. Azt is elisme-
rem, hogy e változtatás elmés, nyert vele az Arany költeménye, mind-
amellett csak akkor lett volna érdemes újra írni, ha tudta volna me-
sévé változtatni. De ez nem sikerült. 

Találóbb annak a parasztnak; az esete, aki sokáig lekötött karját 
nem tudván egyszerre jól használni, összeszidja a teremtését. 

Ez a pa ra sz t kicsoda? Mink . 
H á t .az а rossz kar? Zsidaink. 

(Az engedetlen tag.) 

Érdekelte költőnket a külpolitika is, különösen u Balkán, a 70-es 
években állandó forrongások és háborúk színhelye. Több mesét írt a 
>zláv népek ellen és a török mellett (A jámbor és a kígyó, Még egy anyá-
ról, A virasztó, Kutya dolgok, Megtisztelés). Az se tetszett neki. hogy mi 
Bismarck-kai eszünk egy tálból (Egérszabály). 

A haza dolga mellett a város is érdekelte, saját városa, Budapest. 
Kupakháza név alatt — ami a falusi kupaktanácsot jut tat ja eszünkbe — 
gúnyolja ki a főváros vezetését, elmésen, de nem elég világosan (A vizs-
gálat). 

Greguss tehát a 48-as időkben mindennel elégedetlen, szilaj forra-
dalmár; utána irodaimi kritikus ; mint hajlott korú férfi szatírákat ír 
meseformában kora irodalmi, politikai, társadalmi életére. Ezekben 
nyilvánult meg az, ami benne elégedetlen, kritikus szellem volt. 

Greguss tudhatta, hogy Lafontaine tele van rejtett célzásokkal 
XIV. Lajos jellemére, politikájára, udvarára* Lachambeaudie meséiben 
is, amelyeket szintén ismert, találhatott politikai mesét, pl. a hatalom-
hoz kötött képviselőkről (Le hanneton). Talán ezek példája is buzdító-
lag hatott rá. 

Politikai meséiben van Aesopusból vett tárgy is, de mindig át-
dolgozva, van régi mese (A virasztó), van anekdota, pl. A bölcs gyerekek-
ben : Melyik a hasznosabb? A hold vagy a nap? — A hold, mert a nap 
olyankor világít, amikor úgyis világos van. A nagyratörő gyermek, aki 
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a holdat akarja levenni, származhatott abból a gyakran idézett meg-
figyelésből, hogy a kis gyerek a hold felé kapkod, mintha megakarná 
fogni. 

Az aktualitás kevésbbé szembetűnő azon meséknél, amelyek tárg\>a 
nem korának irodalma vagy politikája, hanem csak általában a morál, 
noha bizonyos, hogy az író itt is elsősorban saját korát tartja szeme 
előtt, Greguss pedig többször egyenesen nemzetét szólítja meg. 

Bemutatok köztilök néhányat. A .hízó mesének alig nevezhető, 
inkább jellemkép, ha ugyan'szabad ezt a szót egy hízó disznóra alkal-
mazni. Leginkább azért említem fel, mert úgy tetszik nekem, hogy for-
rása ugyanaz a Lachambeaudie, akire egy másik meséjében (Az oroszlán 
és szamár meséje) ő maga hivatkozik. A francia mese (L'oie que Ton  
engraisse) ugyanazt mondja egy hízó lúdról, amit Greguss a sertésről : 
nem tudta, hogy a hízás halálát jelenti. 

A paraszt és a szohjabiró egy eléggé ismert anekdotát dolgoz fel : 
Ja j , jaj , az én tehenem agyondöfte a kasznár úrét. — Meg is fizeti kend. — 
Jaj , nem jól mondtam, megfordítva történt. — Hja, ki tehet róla? — 
Greguss betört ablakká változtatja a kárt, ami nem baj, de baj az, 
hogy szertelen túlzással ép úgy elrontja, mint a könyvárús meséjét. 
A szolgabiró ugyanis birságra ítéli a parasztot, akinek ablakát az ő 
fia betörte, hogy mért nem vigyázott jobban ablakára. A fenevad, amely 
a kakas szavától megijed és zsákmány nélkül elfut, azt a furcsaságot 
mutatja, hogy Lafontaine tanítványa még Aesopust is hosszúnak ta-
lálta, pedig a megrövidítéssel el is rontotta. Az élet harcza cselekvénye 
mindössze néhány sor egy fiatal vitézről, ki a csatában se diadalt, se 
halált nem talált, csak súlyos sebet hozott haza..Л hosszabb fele alkal-
mazás az életre, voltakép egy szép lirai költemény a szerető társhoz 
iptézve. Igazi költő munkája. A természet idyllje élettelen dolgokon 
mutatja be az élet egyik nagy törvényét. Egy szalmaszálat szétszednek 
a hangyák, a hangyabolyt szétdúlja a kertész, a kertet elpusztítja egy 
épülő vasút, a vasútat egy közeli nagyobb vasút. Morál : mást ölve él 
minden a földön. 

Mi e mese forrása? Pfeffel-nek van egy nagyon kedves meséje, 
amelyben a veréb legyet fog, a verebet megfogja a karvaly, ezt a sas, 
ezt pedig lelövi a vadász. (Die Stufenleiter.) Ha ez volt a forrása, kár 
a fáradságért, mert a német mesénél jóval gyöngébbet alkotott, már 
csak azért is, mert élettelen dolgok kevésbbé érdekelnek, mint élő lények. 
Valószínű különben, hogy ez érdekes tárgynak van több feldolgozása 
is. Böviden megvan Az ember tragédiájában is : 
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Az eszkimó : 
. . . l á tom, körü lem 
Miként eszi a férget fü rge hal , 
H a l a t a fóka , a f ó k á t meg én. 

Lucifer : 
S a Nagyszel lem veled táplá lkozik . 

(14. szin.) 

Egészen más a Papválasztás, amely kitűnő népies nyelven adja 
elő azt a mulatságos tárgyat, hogy a tudós, de igénytelen külsejű jelölt, 
akinek beszédét a gyerek is megérti, senkinek se kell a szép, perszonátus 
ember mellett, akinek körmönfont beszédét még birák uraimék sem 
értik. Igazán tökéletes kis alkotás. 

Honnan vette költőnk ezt a tárgyat? Eáy András A pap-változ-
tatás című meséjének tárgya a következő : Egy község Sveicban az egy-
házi gyűléstől más papot kért. Mi kifogástok van e jeles ember ellen? — 
Az, hogy a gyermek is megérti a beszédét. Mi azért tartjuk, hogy papol-
jon, nem pedig, hogy beszéljen, mint akármelyikünk. 

Az alapeszme tehát ugyanaz ; amiben a kidolgozás eltér, az lehet 
a Greguss változtatása. Ismerhette is a Fáy meséjét, hiszen meseíró 
korában Greguss nemcsak írt, hanem olvasott is meséket (Lafontaine, 
Lachambeaudie stb.), forgathatta tehát a maga korában legnépszerűbb 
magyar meseírót is. 

VI. 

Harmadik osztálynak veszem azokat az apró verseket, amelyek-
ben a cselekvény legfölebb párbeszéd, rendesen azonban csak itélet. 
Találunk köztük sikerült epigrammákat, gnómákat, erkölcsi Ítéleteket. 
Mutatóul álljon itt A kontár. 

K o n t á r n a k sz id ta egy k o n t á r a mes te r t , 
Mit az u tóbb i (kár volt) megnehez te l t . 
Mit szórsz r eám, ú g y m o n d , r á g a l m a k a t ? 
Ki téged egy ú j j a l se b á n t a l a k . • 
Nem bán ta sz engem? bődül r á a kont : 
Te vagy, ki engem, meglopál , megron t ál ! 
Hisz a te á t k o s műve id nekül 
Engem t ek in t enének mesterül . 

íme egy szép modern epigramm meglepő elmés pointe-tel. Melléje 
állítható mint igen szép gnóma Az élet kertje, amelyet már Riedl is ki-
emelt (a Pesti Naplóban), Beöthy pedig közöl irodalomtörténetében. 

Ez apróságok közül is nem egynek kimutatható a forrása. A róka két 
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szava eredetével rögtön tisztában vagyunk, mihelyt tudjuk, hogy egyik 

szava : Be szép pofa, de nincsen ám agya. Ezt az œsopusi mesét toldotta 

meg aztán költőnk. Szintén közismeretű A tömeg tetszése tárgya. Mikor 
Phokionnak nagyon éljeneztek, tapsoltak, ijedten kérdezte : Valami 
bolondot mondtam? A tudós című dialog tárgyát Flammarion-tói vette 
(Astronomie populaire. Paris, 1881. 227. L). Ezt ő maga mondta Stier 
barátjának, én pedig hozzá teszem, hogy az eszmét innen vette, de 
szép költői feldolgozása nagyon messze áll a puszta fordítástól. Flam-
marion-nál csak ezt találta : Egy hölgy elegáns szalonban kérdezte egy 
akadémikustól : Mi ván a hold mögött? — Madame, nem tudom. — 
Mi okozza a tartós esőt ez évben? — Nem tudom, Madame. — És gon-
dolja. hogy Jupiter lakói olyanok, mint mink? — Madame, semmit se 
tudok róla. — Hogyan Monsieur, ön tréfál? Mire szolgál hát olyan tudós-
nak lenni? — Hogy azt felelje néha, Madame, hogy az ember semmit 
se tud. 

Gregussnál a kérdések is részben mások, mindenek felett pedig 
meséje részletezőbb, nem olyan vázlatos. 

A legerősebb a Koránból vétetett . Én ugyan nem találtam meg 
benne, de így mondja költőnk maga és Cosquin is, akinél megvan fran-
ciául.1 A Greguss verse ennek szószerinti fordítása, csak egy rövid mon-
datot hagyott el. Hol olvasta ezt Greguss? Cosquin-nél nem, mert ez 
újabb, a Magasin pittoresque-Ып sem, amelynek 1878-iki évfolyamából 
Cosquin átvette, minthogy Greguss könyve már ez év elején megjelent. 
Ügy kell lenni, hogy a szóban lévő dialog már előbb is megjelent. 

Az ember epopéája hangzatos címe alatt mindössze ezt találjuk : 

Rosz u t j a , rosz kocsi ja , rosz lova ; 
H a j t a kocsis, (le nem t u d j a h o v a : 
Az emberiség igy halad tova . . 

És még ez is erősen emlékeztet e versre : 

A világ egy kopo t t szekér. 
Haladna, de nem messze ér. 

Arany : A világ. 

Még rövidebb a Népmese : 

Koldus r u h á b a n j á r királyi l á n y , 
Olykor becses, m i kiilsőkép s i lány . 

.Mese ez? Nem. Ez egy mese tanúsága, de maga a mese hiányzik. 
Efféle papírszeleteket csak akkor szoktak összegyűjteni, ha az ember-

1 Cosquin : i. m. II . 40. 
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bői Goethe vagy Arany lett. Persze ekkor, már mások gyűjtik össze. 
Az ilyen «mesék» kigúnyolására közölte annak idején, amikor t. i. aktuális 
volt, egy vicclap ezt a paródiát : 

E g y k u t y a 
Az u t c á n f u t a . 
Oh embe rek 
Ne siessetek. 

Akkora, mint némely Greguss-mese. 

VII . 

Az eddigiekből némi fogalmat nyertünk már, honnan vette Greguss 
a tárgyait. Sajnálom, hogy nem tudtam többet adni, de egyrészt az én 
dolgozatomnak nemcsak ez a feladata, másrészt nekem kellett kezdeni, 
megelőző munkára nem támaszkodhattam. Maga a szerző csak igen 
kevés olyan utalást nyújt, amelyen el lehet indulni. Nem is tudtam 
volna ilyen eredményt se elérni Solymossy Sándor barátom szives támo-
gatása nélkül. 

Vájjon alkotott-e maga Greguss mesetárgyat? Azt hiszem, igen. 
Én nem mondanám róla, amit Lanson mond Lafontaine-ről, hogy sem-
mit se talált ki és bizonyságul hosszú sorban felsorolja a forrásokat, 
amelyekből merített az ókori klasszikusok és hindú meséktől le saját 
korabeli anekdotákig, csak épen saját képzeletéből nem merített soha 
mesetárgyat.1 

Talán feltűnő, hogy a mester-rel költőnk forrásai közt csak egy-
szer találkoztunk (A két leányról). Ezen kívül, ha jól számítom, két 
mese tárgya közös. Az egyikről (Le loup et les bergers Gregussnál : 
A farkas és a juhász) nem épen lehetetlen, hogy Lafontaine volt a for-
rása, de a nagy eltérés miatt nem bizonyos. A másikról (A patkány 
házassága) láttuk, hogy a magyar költő forrása egy másik francia költő 
volt. Tárgy tekintetében tehát Lafontaine hatása minimális, másban 
volt költőnk az ő tanítványa, t. i. a formában. Greguss Lafontaine-i 
meséket írt, nem Lafontaine-ből vett tárgyakról. Nem Aesopust követte, 
aki rövid meséit prózában írta egyszerű nyelven, többnyire állatokról, 
főkép a tanúságot tartva szem előtt, hanem inkább költői hatásra, 
gyönyörködtetésre szánva alkotta meg részletező elbeszéléseit, feléke-
sítve az előadás minden szépségével, nagyobb felében nem állatokról. 

1 L a n s o n : Histoire de la littérature française. 
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Vini még más Lafontaine hatás is, de itt hadd beszéljenek mind-
járt a példák : 

La cigale a y a n t chan t é 
Tout l 'é té . 

Que je me vas désa l t é r an t 
Dans le c o u r a n t . 

11 avai t du c o m p t a n t 
E t p a r t a n t . 

Apprendre une p lus douce et meil leure nouvelle 
Que celle. 

Ső t szinte kézzelfogható. 
Szóval a t ó . 

Az inasok l á t v á n , hogy az inaskodás 
Nem jó szokás. 

Л bölcs szüle 
T o v á b b a d nem v i t áz vele. 

Mondják , az élet is csa ta . 
Igaz a ! 

Lafontaine itt közölt verseiben az egymással rímelő sorok szótag-
száma : 8—8, 8—4, 6—3, 12—2. Greguss soraiban : 8—4, 12—4, 4—8, 
8—3. Ilyen példákat tucatszámra lehetne idézni mind a két költőből, 
szintúgy olyanokat is, ahol az egymással rímelő sorok ugyan egyenlők, 
de nem egyenlők a többiekkel. E két verselési sajátság lényegében ugyanaz 
és jellemzőnek tekintik mind a kettőjükre. így Lafontaine-ről Brune-
tière azt állítja, hogy a franciában nincsenek harmonikusabb versek az 

ő egyenlőtlen verseinél (vers inégaux).1 Hogy Gregussra is jellemzőnek 
tekintették, olyan bizonyítékot 'hozhatok fel, mint fentebb, t. i. paró-
diát a mesék megjelenése idejéből. Elégnek tartom idézni egy részletét : 

l)e a sok lopo t t rnogyorótul 
R ú t u l 
Elhízot t , 
í g y jár az e lb ízot t . 

Igaz, hogy Greguss magyarban is találhatott ilyen példát. Hogy 
egyebet ne mondjak, Petőfinél különösen a Felhők-ben elég gyakori, 
íme egy példa : 

1 B rune t i è r e : Lafontaine. G r a n d e encyclopédie. 
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Elvándorol a m a d á r , 
H a őszre já r 
Az idő. 
(Tavaszszal azonban ismét visszajő.) 

Az egymással rímelő sorok szótagszáma itt : 7—4, 3—11. Ámde 
mikor meséit írta, Greguss bizonyosan többet forgatta Lafontaine-t, 
mint Petőfit s annál jellemzőbb is ez a sajátság, mint ennél. Viszont 
az se lehetetlen, hogy maga Greguss komolyabb követőre is talált, mint 
az idézett paródia. Talán nem véletlen az, hogy Endrődi Sándornál 
épen mesében fordul elő a nála szokatlan verselés : 

Vagy h a magához nem bízik sokat . 
Még b iz tosabb. 

A keltő óra. 

Egyéb hatását Greguss meséinek eddig nem is tudnám kimutatni. 
Végre Lafontaine hatása lehet nála a több tanúság (1. A király 

és a paraszt). Lafontaine is azt vallja, hogy egy meséből több tanúságot 
lehet vonni és bizonyságul felemlít kettőt (Le rat et l'huître). Hogy 
Greguss meséjének ez a sajátsága se maradt észrevétlen, ő maga mondja 
fentebb említett meséjében. 

A mester-en kívül talán még Lachambeaudie gyakorolt rá általá-
nos hatást, mint azt már említettük a politikai meséknél. 

VIII . 

Vessünk egy pillantást a mese állatvilágára. Már Aesopupnál se 
épen ritkaság az olyan mese, amelyben állat nem szerepel, még több 
Lafontaine-nél és Gregussnál ; ez utóbbinál a 115 versből, amelyet 
mesének nevez, állatmese, amelyben t . i. állatok a cselekvő személyek, 
alig több 40-nél. Aesopusnál legtöbbet szerepel a róka. aztán, de jóval 
ritkábban, az oroszlán, szamár, kutya, farkas. Greguss nem tartotta kö-
telességének mindig olyan állatokról írni, amelyeket sohase lát (orosz-
lán, róka, farkas, holló stb.), írt tehát legtöbbet arról, amelyet mindig 
látott,. Állatmeséinek fele a kutyáról szól. más állatnak legföljebb 4—5 
jut (oroszlán, róka). Ő a kutya költője, önmagát is abban személyesí-
te t te meg. 

Greguss meséi egész irodalmunkban a legszebb verses mesék. 
Lessing azzal vádolja Lafontaine-t, hogy a mesét, amely a régieknél, 
Aristotelesnél is a retorikába tartozik, áttette a poétikába, Lanson 
pedig azzal magasztalja, hogy ezt az addig sovány műfajt olyan ma-
gasra emelte. Nája a mesében van elbeszélés, idill, elégia, értekezés, 
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csevegés, filozófia és lyraiság.1 Lanson dicsérete és Lessing gáncsa, ame-
lyet ma már szintén dicséretnek tar tunk, ráillik Gregussra is. 

Említettük már , hogy lassan fejlődött, szóltunk első munkái 
nyelvi furcsaságairól is, hozzájuk hasonló első fordítása (Cid). Szabállyá 
emeli, hogy a hosszú mássalhangzót nem jelöli meg (aról, arról h. magos-
ban ál : magasabban áll stb.) ; a tragédia itt komoly mű, a győzelem 
díja győzdíj, az irodalom iralom. Ez utóbbi ugyan megvan Aranynál 
is (Vojtina II. levele), de mindenesetre szokatlan. E munkájáról később 
maga itélt : újra fordította. De még a 60-as években is találhatók nála 
effélék : N'esküdjetek, ne esküdjetek h. (Athéni Timon). Mindezen szep-
lőkből teljesen kitisztult meséiben, amelyeken megérzik, hogy érett 
kora termékei. Az elsőt aligha írta 1878 előtt, az utolsót pedig 1881-ben. 
Megérzik a szellemes író, a nyelv és verselés ura ; a források nagy száma, 
amelyekből merített, tárgyat vett, muta t ja nagy irodalmi műveltségét ; 
megérzik rajtuk a filozófus, a hazáját szerető és féltő magyar ember. 
Elmésség tekintetében bizonyára nincs párja meseíróink közt. 

IX. 

Utolsó kötete (Greguss Ágost versei) már csak kisebb felében új 
ránk nézve. A benne foglalt mesékkel és forradalmi kötetéből (Edzdalok) 
átvett verseivel már végeztünk. A Villanykák nagyrésze is átjött, az 
elhagyottak helyett pedig néhány újat találunk úgy az eredetiek, mint 
a fordítottak közt. Költőnk tehát végzett bizonyos válogatást, el is 
maradt egy része annak, amit a Villanykák-ról szólva hibáztattunk, 
így a Magyar tótok, az Enberi élet (amely különben itt már emberi lett 
volna), a megszentit, vértölt, költönc, szomormű. Ellenben megmaradt 
az A jánlás és még egy pár az orvosokat csúfoló epigrammokból ; meg-
maradt, ha más versben is, az árnyokod és több verselési hiba. 

De az újak se kifogástalanok. I t t van pl. Az i f j ú : 

Tündér , i s t e n n ő eszményivel á lmodoz este, 
Reggel ö l ébe hever pisze P a n n i meleg p u h a tes te . 

Nem maradhatott volna ez el olyan kötetből, amely válogatás 
útján jött létre? Tartalma homályos ; 2 sora közt az ellentét gyönge, 
tehát hiányzik az epigramm meglepő fordulata ; tárgya kirí a többiek 
körül ; mint rímes hexameter curiosum. Az ember epopéáját, amelyet 
mint három soros mesét ismertünk meg, itt az epigrammák közt látjuk 

1 Lessing : Abhandlungen über die Fabel. IV. — L a n s o n i. m . 
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viszont, szomszédjában ennek a furcsaságnak : Némely emberről és nem-
zetről. 

D ú l t a Kép te l en J ö v ő j e 
M ú l t j a ; A j e l en : Lehető-e? 

Ezt a verselést, ilyen rövid sorokkal, eddig Lisznyayból, még 
inkább pedig az ellene írt paródiából (Arany és Szász Károly munkája), 
ismertük.1 És ime itt mint komoly munkával találkozunk vele. Nagy 
a gyanúm, hogy e kötet összeállítója azért nem volt szigorúbb kritikusa 
magának, mert kötete füzetté soványodott volna. Epigrammáinak 
gyűjteménye azt mutatja, hogy igazi költői erejét nem itt kell keresni. 
Elméssége nem általános, a distichon felett pedig sohase lett igazán 
úrrá. Jobb epigramm költőinkkel (Kazinczy, Kisfaludy Károly, Köl-
csey, Vitkovics stb.) nem egy sorban, csak utánuk említhető, Vörös-
martyról nem is szólva. 

A kötet első verse, Utolsó kérelem, bizonyára a legrégibb clarab 
itt (1844). Még egyszer szeretne kedvese szemébe nézni s a rövid sze-
relmi dal epigrammai fordulattal végződik : 

Mit b á n o m én ha m e g v a k ú l o k 
Csak l á s sam egyszer a n a p o t . 

Kéjrezzenéssel az akkor még valamennyire divatos költői nyelv-
ből jutott a kezdő költőhöz. (Ugyanez időben Császár Ferencnél : Tud 
üdvezülni szűd kéjmámorában). Egyéb verseiben : a szerencse kéjado 
öle, szűmben ég a szerelem, bájvidék az illető vers régiségét bizonyítja. 

Mellőzve néhány szerelmi és bordalt, amelyek különben nincse-
nek minden érdem nélkül és két rövid fordítást Béranger-ból, szólunk 
Petőfi Sándorhoz intézett költeményéről. Először megjelent 1845 nov. 
6-án a Pesti Divatlapban, azóta többször, legutóbb — ha ugyan nincs 
ennél is ú jabb — Petőfi napjai-ban (szerk. Endrődi Sándor 1911.). Üd-
vözli a költőt, aki nem az iskolában tanult, hanem az életben ; akinek 
az a boldogság jutott, hogy sokat szenvedett, mert ebből másoknak 
virág, magának babér fakadt ; vesse meg az irigy középszerűséget, mely 
gúnnyal kiséri, hiszen neki halhatatlanság virul. 

Maga az a tény, hogy a '20 éves ifjú ennyire tudott méltatni egy 
költőt, aki még alig két év óta szerepelt, dicséretére válik a szerzőnek, 
költeménye pedig úgy a Petőfihez intézett üdvözlő versek közt, mint 
saját kötetében a jobbak közé tartozik. A kezdet talán ma'gát Petőfit 
variálja : 

1 Arany János hátrahagyott versei. I I . 
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Nem ver t ék belém t a n í t ó k 
Bottal a köl tészete t , 
Iskolai szabá lyoknak 
l e l k e m soh 'seni engedet t . 

A természet vadvirága. 

Talán az a paradox gondolat : A költő boldog, ha boldogtalan, 
szintén nem ő nála jelenik meg először, mindegy, 20 éves ifjútól nem 
kell várni teljes eredetiséget. A befejező sorokat is : 

Majd a m a g y a r Béranger dala i 
Mindenki a j k á n fognak hangzan i — 

a kor és a szerző mértékével kell megítélni. Ki tudhatta akkor, 
hogy Petőfi nagyobb költő lesz Béranger-nál? Gregusstól pedig külö-
nösen nagy dicséret volt annak a nevével tisztelni meg, akivel épen 
akkor, mint fordításai mutatják, nagv szeretettel foglalkozott. 

Két év se telt el e költemény megjelenése után, amikor Greguss 
kiadta hírhedt Futár-ykt (Szarvas, 1847 augusztus), amelyben egyebek 
közt Vörösmarty Szózat-kval, leginkább azonban Petőfi költészetével 
csúfolódik, üres és szellemtelen módon. Mi történt i t t? Nem fogadta-e 
Petőfi az üdvözlő verset úgy, mint ő óhajtotta? Talán valami viszon-
zást várt és az elmaradt? Adatok híján csak találgatni lehet és én nem 
tudok mást gondolni, mint hogy valamiben sértve érezte magát Petőfi-
től. Mikor 1874-ben Petőfi kiadása alkalmából igen kemény támadások 
ellen kellett védekeznie, «éretlen, rossz cikkét» — saját szavai — úgy 
magyarázta, hogy az a költő, t . i. Petőfi lenéző modorának torzképe 
akart lenni.1 Ez tehát nem mond ellene az én föltevésemnek. Hogy 
üdvözlő versét fölvette utolsó kötetébe, abban hajlandó vagyok a ki-
engesztelés, jóvátétel szándékát látni és talán abban is, hogy Petőfi 
egj ik legismertebb költeményét (Egy gondolat bánt engemet) lefordí-
totta németre és 1849-ben. még Petőfi életében kiadta Kertben} egyik 
munkájában.2 

Greguss mindig kedvelte a verselési különösségeket, talán azért 
is, mert verstant írt két ízben is (1854, 1880) és némely ritka formára 
maga csinált példát. Kötetében megjelölök néhány ilyen verset. Az Éji 
zene 4 versszakból áll, az elsőnek minden sora háromszor fordul elő. 
Némi rokonságot mutat a maláji pantwn-mal, Arany Bor vitéz-e versé-
vel és különössége mellett is egész kellemesen olvasható. Már nem 
mondanám, ugyanezt a Váló c. tjazél-iól, amelyet fárasztónak találok, 

1 Greguss Ágost : A balladáról és egyéb tanulmányok. Budapes t , 
188(5. 524. 1. 

2 Gedichte von Al. Petőf i . F r a n k f u r t a . M. 1849. 
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mert 13 sora közül egy ötször ismétlődik. És ez nem is ghazel, amely 
arab-perzsa verset helyesen magyaráz verstanában (1880). Az nem tud 
ismétlődő, hanem csak az egész versen át egymással rímelő sorokról. 
Az valamiképen magában rejti az utolsó sorban a költő nevét. Mind-
ezeknek megfelelő példa található Dengi Verstanában, melynek utolsó 
szava : javaid Vajda Péter nevének metathesise. Hunfalvy Pálra, midőn 
hetvenéves lett, 1880, Köröskörül olvasható című verse, ha a kezdő sorok 
első betűjét felülről lefelé, utolsó betűjét alulról fölfelé olvassuk, az 
első sort adja : Hetvenkedik Hunfalvy Pál. Értéktelen játék, amelyet 
észre se veszünk figyelmeztetés nélkül, maga a költemény azonban 
tréfás üdvözletnek eléggé sikerült. 

A fogoly némileg szintén idetartozik ismétlődő soraival, amelyek 
elhelyezésüknél fogva nem képeznek igazi refraint, egyszersmind pedig 
átvezet férfikora lírájához. A rövid kis elégiát 1852-ben írta a nagy-
váradi börtönben nejéhez. Béranger temetése (1857) újabb bizonysága, 
hogy mennyire szerette a francia költőt. Versben itt emlegeti utoljára 
a szabadságot. 

Hogy mennyire nem volt termékeny lirikus, itt is jó bizonyíté-
kát találjuk. Néhány fordítás következik és csak 1864-ben egy jelenték-
telen eredeti dal. A következő évet is csak egy sírirat és egy ünnepélyre 
írt alkalmi költemény jelzi, amelyben mély érzéssel és elmés formában 
buzdít az árvák támogatására (Hazát az árváknak). Egymás mellett 
van Greguss Gyula 2 soros sírirata és a terjedelmes Kedves halott (1869) 
ugyanannak halálára, amint ezt Steinackertől tudjuk.1 Greguss ezt a 
testvérét különösen szerette, emlékbeszédet is ő mondott róla a Kis-
fal udy-Társaságban. Nem annyira érzelmi elégiát, mint inkább elmél-
kedő költeményt írt, mely eszméivel, mélabús hangjával és tiszta for-
májával hat az olvasóra. 

Az 1870. év, amelyben véget ért szellemi földönfutása, ahogy 
az egyetemi tanársága előtt lefolyt 21 évet nevezte, szintén csak egy 
lírai költeményt termett : Születésnapra. Nejéhez van intézve és egyike 
legszebb költeményeinek, melynek melankolikus, sőt elégikus hangja 
a befejezésben a teljes boldogság hangjává lágyul. Anthologiákban 
méltó képviselője lenne költőnk lírájának. Két év telik el, amig újra 
egy dal születik : Magamról (1872). Ami az előbbiben csak a befeje-
zésben jut szóhoz, a boldog megelégedés itt az egészet betölti s a dal-
nak is szülő oka. Csak középszerű nála minden : háza ; társadalmi állása ; 

1 Gus tav Steinacker : Ungarische Lyriker. 1874. 

Irodalomtörténet. 4 
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esze, bár az ész-arisztokráciához számítják ; jósága, bár jónak mond-
ják, de ez az aranyközépszer a boldogság : 

É s á ldha tom is tenemet 
H o g y bele j u t n o m engedet t . 

íme a horatiusi aurea mediocritas és Hoc erat in votis. De ez a bol-
dog megelégedés se termékeny lírailag. Valószínűleg nem is volt igazán 
fogékony és közlékeny lírikus természet, de külső körülmények is ha-
tot tak rá. Előbb a megélhetés fárasztó munkája, most pedig már olyan 
korra jutott , amelyben ő inkább gondolatait, mint érzelmeit akarta 
közölni. Ekkor írta meséit. így e boldog korszaknak még alig két dal 
köszöni létrejöttét (April havához, Szép éjszaka), mikor a megelégedést 
melankólia váltja fel, nem annyira csapások, mint a közeledő öregség 
hatása alatt. E hangulat szülötte az Őszi köszöntő, amelynél költőnk 
lírája alig haj tot t szebb virágot és A tavaszhoz, amelyben a mélabú 
kitűnően párosul némi szelid szatírával. Két költeménye az utolsók 
közül már a halállal foglalkozik, de a vallásos ember megnyugvásával 
végződik (Meghalsz, Szomorú hónap). 

Greguss népdalt nem írt, énekelhető tiszta dal is alig akad nála, 
talán még leginkább megközelíti ezt Az elhagyott leány (1850), mely a 
forradalomból veszi tárgyát és Bajza dalaira emlékeztet. Két hazafias 
költeménye közül az egyik Deák Ferenc halálára íratott (1876) és arról 
szól, hogy neki sikerült, ami Széchenyinek és Kossuthnak nem, a másik 
tárgya egy politikai munka (Grünwald Bélához, 1878). Van itt két iro-
dalmi vonatkozású vers is. Kihez álljak? Az orthológia és neológia har-
cába szól bele, Arany mellett és Szarvas Gábor ellen. Múzsájának nem 
eléggé megérlelt gyümölcse. A Találós mese különös vers, amelynek 
tárgya aligha vonzott volna költőt, aki nem elméletíró is egyszersmind. 
Egy 6 lábnyi kertről szól, amelynek egykor Vörösmarty volt a művelője, 
de ő maga kiszorult belőle ; nines benne naplopó, de iparkodó se ; 
beléphet bölcs és ostoba, de ostobák soha ; beereszti az írót, de az olva-
sót nem stb. Megfejtést a költő nem ad, de nem nagyon nehéz kitalálni, 
hogy ez a kert a hexameter. 

Utolsó versei már nem juthat tak be kötetébe. Kettőt közülök 
ismerek a Fővárosi Lapok-ból. Egy vidéki barátomhoz (1882 april 30.) 
legnagyobb verseihez tartozik. Betegségéről szól. A haláltól nem fél, 
csak az bántja, hogy hitvesét i t t kell hagyni. E szép elégiához méltó 
és tárgyban is megegyezik vele : Vége felé (1882 szept. 17.). Már nem 
járok a világba, elég nekem a ház, sőt ennél is kevesebb : az ágy, nem 
sokára pedig elég lesz még ennél is szűkebb hely. Ezután, úgy tudom, 
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már csak egy vers következett : Kertben, de erről csak a Beöthy Zsolt 
Emlékbeszédéből tudok (Kújfaludy-Társ. Évi. 19.). 

Ismerek tőle olyan verseket is, amelyek más okból maradtak ki 
kötetéből. Ilyenek pl. a Pesti Divatlap-ban még a forradalom előtt 
Emlékünnep, Búcsútor, Elhagyottság. Gyönge alkotások, olyan nyelvi 
szeplőkkel, aminőket bőven ismerünk (Lázadt szívünk megszendülne 
bájinál, karcsú derékját, ellenies viszályvész, szereimmel stb.). Vala-
mivel figyelemreméltóbb, mert a forradalmi Gregusst jellemzi Üdvöz 
a franciáknak (Aldor Imre : Arany furulya. 2. kiadás). Az 1848 februári 
francia forradalom és a pesti március 15. hatása alatt keletkezett és a 
köztársaságot magasztalja. 

Greguss novellát, regényt nem írt, csak fordított vagy 6 francia 
regényt a Pesti Naplónak, amikor az 50-es években munkatársa volt. 
Eredeti költészetével tehát végeztünk. Fordításairól mondottam már 
egyet-mást, itt még kettőről emlékezem meg. 

X. 

A Külföldi Népdalok vagy 20 nyelvből fordított verseket tartal-
maz, köztük mindenféle exotikus nyelvekből (eszt, litván, arab, cser-
kesz, hindú, maláji, kínai stb.). Greguss leginkább német és francia 
anthológiákat használt s hogy e kettőn kívül fordított-e más nyelvből 
is e kötet számára, a Bevezetésből nem lehet biztosan megállapítani. 
Néhány terjedelmesebb, balladaszerű epikus munkán kívül leginkább 
rövid dalok vannak itt, sok epigrammi rövidségű. Egy litván dal tárgya 
ez : Holnap elutazunk a magyarok földjére, ahol bor a folyó, kert az 
erdő, aranyalmát termő, eszünk tyúkot, sült galambot, iszunk tejet, 
mézet, sört, vörösbort stb. A vége : Mikor jövünk onnan vissza? Ha 
kihajt a deszka, kizöldül a szikla, fa nő a tengeren. Kár, hogy Greguss 
nem írt hozzá jegyzetet ; érdekelne tudni, igazi népdal-e ez, mikor ke-
letkezett stb. 

A fordító stílusa e könyvben körülbelül olyan, mint e korbeli 
eredeti munkáiban, pl. a szűw-be még mindig olyan szerelmes, akár 
Császár Ferenc. A 2. kiadás az elsőt kibővíti rutén, cseh, skót és svéd 
dalokkal és balladákkal, a spanyol románcok is szaporodtak eggyel, 
viszont Béranger verse elmaradt. 

Német nyelvű munkájáról, amelyben magyar népdalokat fordí-
tott le németre, megtudunk egyet-mást Stier említett munkájából. 
A fordítást együtt nézték át Balle-ban, mint egyetemi tanulótársak, 
ritmust, rímeket javítottak. Kiadót Greguss Lipcsében talált Georg 

4* 
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Wigand személyében, akinek magyar lány volt, a felesége. Greguss név-
telen akart maradni, de kiadója ellenkező kívánságának kénytelen volt 
engedni s hogy valamiben mégis ő legyen a győztes, három keresztneve 
közül esak kettőnek a kezdőbetűjét irta ki. Innen tudom, hogy teljes 
neve Livius Mátyás Ágoston volt. Gerő és Ákos csak fölvett írói nevek. 
Végre megjegyzem, hogy szóban lévő könyvéről bírálatot közölt a Szép-
irodalmi Szemle, 1847-ben. 

Minthogy épen német nyelvű munkájáról szólunk, mondjuk el 
azt is, hogyan lett belőle német költő. Mikor utolsó betegségében Erlan-
gen-ben keresett gyógyulást., ott hallotta, hogy a helybeli egyetem ta-
nárai közt van Hegel és Schelling fia is, de egyik se filozófus. Erre írta 
ezt a quatrain-1, ahogy Stier nevezi : 

J u n g Hegel t r i t t in Kl io ' s Orden 
J u n g Schelling J u s t i n i a n gewinnt ; 
D a s s sie n icht Phi losophen worden, 
Zeigt dass sie Phi losophen sind. 

Stier kiadta e versecskét egy frankfurti lapban s erről még érte-
sült Greguss élete utolsó napjaiban. Úgy látszik, több eredeti verset 
nem is írt németül, mivel önmaga mondta ez alkalommal, hogy német 
költő lett. 

XI . 

Greguss nem tartozik termékeny költőink közé, de a költészetnek 
több faját művelte. A drámában nem jutott tovább a sikertelen kísér-
leteknél, epigrammjait leginkább nagyon fiatal korában írta, ereje nem 
ebben van. A líra nála csak ritka ünnepi áldozat volt, de költészetének 
ez az egyik értéke, a másik meséi, az epika és szatíra képviselői. Irodal-
munkban ha égy lírikus helyét ki akarjuk jelölni, legnagyobb költőink-
hez kell hozzá mérni, minthogy velük egy téren működik. Greguss mint 
verses mesék írója e veszélyes versenytől megszabadult, így juthatott 
első helyre. Az utána jövőket ő hozzá kell mérni. 

Ha költészetének javát egy kötetbe összegyűjtve az olvasó kö-
zönség kezébe adnák, hiszem, hogy rokonszenvvel fogadná a me-
leg szívű lírikust és elmés meseírót. Hiszen a költészetben nemcsak a 
nagyok számítanak, mint ezt világhírű nagy költők is hirdették. Hora-
tius a költészetből, Vidor Hugo pedig általában a művészetből kizárja 
a középszerűséget, mert a művészet szárnyat ad, nem mankót. Petőfi 
csak a rossz poétákra haragszik, de azokra aztán nagyon és ha nem is 
mondja ki egyenesen, hogy Kisfaludy Károlyt is közéjük sorolja, amit 
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róla mond, az mást nem jelenthet. A középszerűség tehát Petőfinek 
se kell. 

Mindez nem a mai tudomány álláspontja, azt Arany szavai feje-
zik ki, hogy a művészetben a jó középszerű is okvetlenül szükséges, 
mert pezsgő, szélesen kiterjedt művészi élet nélkül a lángész ki nem 
fejlődhetik. (Arany : Irányok.) 

Greguss e jó középszerűek közé tartozik s ha a vele körülbelül 
egyenlő Vachott Sándor, Sárosy Gyula vagy Erdélyi János is tisztes he-
lyet foglalnak el irodalmunkban, ez őt is megilleti. 

Mindezek, mint még olyan sokan irodalmunkban, jóval többet 
alkottak volna, ha kedvezőtlen körülmények (politikai üldözés, hivatal, 
tudományos munkásság, nyomor, betegség, kora halál) meg nem aka-
dályozzák. Greguss is kénytelen volt a forradalom után vagy két év-
tizedet a megélhetés nehéz munkájára fordítani, miáltal ezek a köl-
tészetre, főkép a lírára olyan értékes ifjú évek pótolhatlanul elvesztek. 
De így is azt vallom, hogy habár ma inkább a tudóst lát ják benne, 
költeményeivel hosszabb életet biztosított nevének. 


