
T A N U L M Á N Y O K 

Gertrudis. 
írta: HARTYÁNI ZOLTÁN. 

Az alatt a száz esztendő alatt, mióta Katona József színműve 
közkincsévé vált a magyar szellemi életnek, Gertrudis királyné 
zordon a lakja mindegyre varázskörében tartotta nézők és olvasók, 
műbírálók és magyarázók képzeletét. 

Idők folyamán minden műalkotásról vallott felfogásunk 
egészében is, részleteiben is változásnak van alávetve. A mű-
remek ugyanis túlnő egyetlen kornak és egyetlen embernek 
hiánytalan, változhatatlan és nem vitatható megítélésén. A köz-
kinccsé vált művek széptani vagy irodalomtörténeti méltatásá-
ban lassanként mégis világosan felismerhető irányvonalak alakul-
nak ki, s ezek úgyszólván hagyományosakká válnak akár az 
egész, akár egy-egy részlet tekintetében. 

Ilyen irodalmi hagyomány, hogy Gertrudisban mindenki el-
vetemült kerítőt, megrögzött és ármányos bűnöst lát. Messze-
nyúló eselszövénnyel az udvarhoz édesgeti Melindát, egyik zajos 
mulatságot a másik után adja, csak azért, hogy öccsének alkalma 
nyíljék egy ártatlan fiatal asszony elcsábítására. 

Az irodalmi hagyomány csupán egy dologban ta r t j a ártat-
lannak a királynőt: Gertrudis — bár gondosan előkészítette Ottó 
szerelmi ostromát — semmit sem tudott arról, hogy ez hevítő 
porok segítségével akar ja Melindát megejteni. 

Arany Jánostól kezdve Gyulai Pálon át egészen Pintér 
Jenőig ez az irodalmi közvélemény ítélete GertrudisróL 

Ha azonban csakugyan így állana a dolog, s Katona József 
csakugyan ilyen elvetemedett asszonynak akarta volna rajzolni 
a királynét, akkor a darabot joggal tarthatnók teljesen elhibá-
zottnak. Mert ha Gertrudis kiszámított eselszövénnyel, hetekig 
vagy hónapokig tartó ármánykodással igyekszik Melindát meg-
keríteni az öccse számára, hiába lesz ő ártatlan az utolsó órában, 
mégis csak az az érzésünk, hogy Bánld bán jogosan gyilkolt, s 
önbíráskodásával nem sértette meg az erkölcsi világrendet. Bánk 
sorsát tehát igazságtalannak kellene éreznünk, nem pedig tragi-
kainak. 

Irodalomtörténet 9 
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Minthogy azonban a remekművek megismerésében több 
hely jut az intuíciónak, mint a logikus magyarázatnak, Bánk 
Bán bírálói sem erre a következtetésre jutottak, hanem arra, 
hogy a költői igazságszolgáltatás teljes, a tragikum oly erős, 
minél erősebb alig lehet. 

A logikus szövegmagyarázás és a tragikum intuitív felisme-
rése ilyenképen ellentétbe került egymással. Ösztönösen érzi ezt 
az irodalmi hagyomány, s az ellentétet azzal igyekszik megszün-
tetni, hogy kiemeli és hangsúlyozza Gertrudis ártatlanságát Ottó 
utolsó merényletének előkészítésében. 

Nézetünk szerint Gertrudis jellemének és szereplésének ez 
a hagyományos felfogása onnan ered, hogy Arany János nyomán 
az összes magyarázók azt hiszik, hogy Gertrudis és Ottó között 
előzetes megegyezés volt Melinda elcsábítására. Felfogásukra 
a darab következő helyeiben keresnek bizonyítékokat: 

. . . hogy . . . téged, hercegem, 
Örvendezőbbé tégyelek . . . 

mondja Gertrudis Ottónak az Előversengésben. 
Azután Melinda szavai Ottóhoz (I. 9.): 

Ügy, úgy, ezért kellett tehát nekem 
Ide jönni és ezért nem ille Bánk 
Bán hitvesének a magányba lakni? 
Mert udvarunknak nagy szüksége volt 
Tapasztalatlan, együgyű szívekre . . . 

Majd Gertrudishoz (I. 11.): 

. . . Köszönöm, Nagyasszonyom, 
Hogy oly kegyes valál s átláttad azt. 
Hogy a bojóthi Melindának nem illik 
Fa lun magányban lakni, mert nagyúrné, 
S alkalmatosságot szerzel nekem 
Ezzel sok édes mula t ságra is, — 
Oh, mert hiszen Melinda együgyű! 

Utána a két királyi testvér ingerült párbeszéde (I. 12.): 

Ottó: . . . Egyszer minden u taka t 
Számomra készíted, — azután pedig meg-
Gyalázoll 

Gert.: A célod nem, de módjaid 
Űtálhatom. Magam készíték útat . 
Mivel beteg testvérem megvidámítása 
Volt késztetőm, nem ti l tot tam soha 
Tőled szerelmet! vidámság, öröm, 
Minden csak a szolgálatodra volt: 
S most fa j ta lan véred tilalmas úton 
Melinda bírására csörgedez. 
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Végül Melinda fentebbi szavainak a megismétlése Biberaeh ál-
tal (II. 3.): 

De igaz! hisz a királyné prüszkölő 
Becs-rang-porától egész bolondulásig 
Elszédülél te. No, de szó, ami szó, 
Ök szépen is fogának a dologhoz. 
Úgymint: „Nagyúr — ej — Bánk bán — így, meg így! 
Nem illik, ország első nagyja , hogy — 
így meg — meg így". Felhozta hát ide 
Szép együgyű feleségét a nagyúr. 
Bármint dörömbözött szerelme-féltő 
Nagy szíve. 

Kétségtelenül nem nehéz dolog — egyedül osak a végleges 
szöveg alapján az idézett részekbe Gertrudis és Ottó előzetes 
megegyezését belemagyarázni, s a darabnak még számos más 
helyét is ennek a belemagyarázásnak megfelelően értelmezni. 

Azt hisszük azonban, hogy a darabnak az eddigi vizsgáló-
dásoktól teljesen független, beható elemzése és az 1913-ban közzé-
tett első kidolgozásnak a végleges szöveggel való tüzetes egybe-
vetése arról fog mindenkit meggyőzni, hogy az eddigi hagyomá-
nyokkal szakítva, el kell vetnünk azt a feltevést, hogy Gertrudis 
és Ottó között volt előzetes megegyezés Melinda elcsábítására. 
Másképen kell tehát felfognunk Gertrudis szereplését a darab-
ban, s jellemét is másképen kell megítélnünk. 

Az első kidolgozás előversengésében Gertrudis még nem be-
szél arról, hogy Ottó megörvendeztetésére rendez mulatságokat. 

Amit a fentidézett helyeken (I. 9. és I. 11.) Melinda mond, 
az csak az ő gyanúsítása, nem pedig a költő ténymegállapítása. 
Világosan kitűnik ez Ottó szavaiból (I. 9.): 

. . . Midőn bejöttem ez 
Országba, — mindjár t szemembe tűntél 
. . . A sok udvar i 
Szívek között, — bocsáss meg — a tied volt 
Legegyügyűbb, ártatlanabb, Melinda! 

Mikor tehát Ottó, mint bujdosó, előzetes értesítés nélkül nénje 
udvarába menekül, már ott találja Melindát a többi udvarhölgyek 
között. 

Az első kidolgozásból meg éppenséggel teljesen hiányzik 
Melinda célzása arra, hogy Ottó kedvéért hívták meg falusi 
magányából a királyi udvarba. 

Ottó és Gertrudis párbeszéde is egészen más értelmet kap 
(I. 12.), ha összehasonlítjuk az első kidolgozás szövegével. I t t 
Gertrudis sokkal világosabban beszél: 

9 » . 
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Az Asszonyimnak egyikét a jánl tam 
Volt a megengedett Szeretet, és 
Élésre, s most az átkozott Szemed 
Bánk Adelájdja nemtelen s tilalmas 
Szerelme elnyerésre áhítoz. 

Vagyis az ál tala megengedett szerelmi viszonnyal Melinda el-
csábításának tilalmas voltát ál l í t ja szembe. A végleges szöveg-
ben itt is, másut t is kétértelmű szavakat ad költőnk Gertrudis 
szájába. Valószínűen azért, hogy Bánki tévedését a királyné ke-
rítő voltát illetően minél jobban megokolja. Csakhogy, amint 
a mű eddigi értelmezésében tapasztaljuk, túllő a célon, mert alkal-
mat ad egészen lényegbe vágó félreértésekre. Azt mindenesetre 
meg kell állapítanunk Katona mentségére, hogy ezekben a vál-
toztatásokban Bárány befolyása is érzik, s ez éppen olyan kárára 
van a műnek, akárcsak az Arany Jánostól is kifogásolt bánki 
sértődés beszúrása. 

De van még több más közvetlen és közvetett bizonyítékunk 
arra, hogy Gertrudis egészen Melinda kifakadásáig (I. 11.) sem-
mit sem tudott Ottó szerelmi ostromáról. Az Előversengés végén 
Ottó csak magában dörmögve tesz célzást Melindára, hogy nénje 
meg ne hall ja. — Biberach sohasem említi, még csak nem is céloz 
arra, hogy Gertrudis szintén tud Ottó szándékáról, vagy hogy 
hajlandó öccsének segíteni. Pedig négyszem között minduntalan 
lovalja a herceget, s nem olyan ember, aki puszta szemérmesség-
ből elhagyna ilyen nyomós érvet, mikor fel akarja bátorítani 
a gazdáját. Halálos ágyán pedig megesküszik a királyné ártat-
lanságára. Költőnknek i t t kétségtelenül az a szándéka, hogy ezt 
az utolsó esküt minden fenntartás nélkül elhigyjük Biberach-
nak. Az első • kidolgozás szövegéből az is kiderül, hogy ezt az 
esküt nem lehet semmiképen sem úgy értenünk, hogy a királyné 
csak Ottó éjtszakai merényletében, vagyis Melindának hevítő 
porokkal való megejtésében, ártatlan. Az első kidolgozásból 
ugyanis teljesen hiányzik még az altató és hevítő porok motí-
vuma. 

Nézetünk szerint Gertrudis jellemének megértéséhez és az 
egész darab tragikai bonyolításának helyes felfogásához a negye-
dik felvonás első három jelenetében kapjuk meg a kulcsot 

A királynét egyedül találjuk gondjaival, terveivel és gon-
dolataival. Uralomravágyó, ridegszívű, eszes asszony. Környezete 
teljességgel nem érdekli. Komolyan csak két dolog foglalkoztatja: 
saját világpolitikai szereplése és családjának hatalmi gyarapo-



TANULMÁNYOK 1 2 9 

dása. Csodálatos az a szinte utolérhetetlen biztosság, ahogyan 
költőnk egynéhány éles vonással tökéletes és teljes arcképet ad. 
S ennek az arcképnek következetessége és zordonsága egyszerre 
varázslatos és döbbenetes. 

Udvarnokával a világtörténelemből olvastat fel magának. 
Olyan híres szeretne lenni, mint Solon vagy Lykurgos. Már ér-
tesült a nagy botrányról, lelkén már átsuhant a halál gondolata, 
de még ekkor is osak hódítási tervek zeonganak agyában: 

Uralkodási parancsolás! — minő 
Más már csak ennek még a hang ja is! 
Mint engedelmeskedni, — hát minő 
Ez még valóságában? — Egy Magyar-
Országba! majd Polyák — Podolia, 
Aztán Velencze, a kevély Velencze — 
Európa harmadába! (szédülni lát tat ik) Gyenge lélek, 
Szé dűlsz I . . . 

Aztán szinte démoni erővel tör ki belőle a hatalom igenlése: 
Sa já t eszünket s akaratunkat a 
Legostobább köntösben is annyira 
Szentté teremteni, hogy azt egy egész 
Ország imádja, önmagunknak az 
Lehetni, aminek szeretjük, és 
Másnak parancsolhatni, lennie 
Az, aminek kell lenni — . . . 

Az a Gertrudis, aki így beszél, messze túl áll sivár magas-
ságban a polgári erény korlátain. Nem bűnös, nem elvetemedett, 
nem erkölcstelen, hanem tulajdon meggyőződése szerint olyan 
emberfeletti lény, akire nem vonatkoznak a vallási é« polgári 
erkölcs szabályai. 

Aki minden idegszálával ennyire uralkodó, az senkivel sincs 
bizalmas viszonyban, ahhoz nem hatnak el udvari mende-mondák, 
azt nem érdekli szerelmi kalandok bogozása. 

Eszerint a lelki alkat szerint alakul öccséhez való viszonya 
is. Kegyeli Ottót, gondoskodik rangjához méltó ellátásáról és 
szórakoztatásáról, hiszen ez is a nagy Berthold sarja. De soha-
sem bizalmas hozzá, leereszkedésnek nevezi azt, hogy megszólítja. 
S maga Ottó jobban irtózik rettentő királyi nénjétől, mint akár 
Bánktól, akár az egész országtól. Nem bűntársat lát benne, ha-
nem emberfeletti lényt, akit ő sohasem ér fel ésszel, s akinek 
haragja rettenetes. 

Fejtegetéseink eredményeképen, nézetünk szerint, a darab 
cselekvényének vitatott részeit a következőképen kell értenünk: 
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Melinda Ottó szemérmetlen udvarlásával szemben nemcsak 
védekezik, hanem gyanúsít is. Saját személyének jelentőségét túl-
becsülve — és ebben van Melinda tragikus tévedése — azt kép-
zeli, hogy egy pokoli cselszövény középpontjába került, s a 
királyné csak azért hívta meg az udvarhoz hónapokkal ezelőtt, 
hogy öccse számára könnyebben megkeríthesse. Gertrudis, mint 
eszes asszony, egy szempillantás alatt át lát ja a helyzetet, hogy 
Ottó ostoba viselkedésével milyen botrányt okozott. Azonban 
— és itt van Gertrudis tragikus tévedésének kezdete — nem tudja 
rászánni magát arra, hogy Melindának becsületesen igazságot 
szolgáltasson, hanem ehelyett inkább Ottó tekintélyét igyekszik 
megmenteni. A közerkölcsöt, ami az ő szemében értéktelen, habo-
zás nélkül áldozatul dobja annak, ami ő szerinte az egyetlen 
érték: családja presztízsének. Ügy érzi, liogy Melinda gyanúsítá-
sai u tán nem lehet visszavonulnia. Melindát ártalmatlanná kell 
tenni, még pedig azzal, hogy Ottónak csakugyan a szeretőjévé 
lesz. Mert csak az marad csöndben, akinek rejtegetni valója van. 
Ezért biztatja Ottót, sőt az illúzióktól ment r ideg asszony iro-
nikus fölényével haj landó neki egy és más általánosságban tar-
tott tanácsot is adni. Azonban Ottó annyira bárgyú, hogy állan-
dóan valami előírás szerint követhető gyakorlati utasítást kér 
tőle. Nem veszi észre, hogy nénje szemében csak úgy van értelme 
Melinda elcsábításának, ha ez szerelmes ellágyulással hódol meg 
neki. Gertrudis végre is egészen kijő a sodrából s nyugtalanság-
gal vegyes megvetéssel magára hagyja. 

Biberach rögtön kész a tanáccsal, hogy a herceg hogyan 
engesztelheti meg a királynét is, Melindát is, s békítheti ki a két 
asszonyt is ugyanekkor egymással. 

Ottó szót fogad: a királyné után siet, derült arccal engedel-
met kér tőle, hogy Melindával beszélhessen, mert bocsánatot sze-
retne kérni tőle elébbi ízetlenkedéséért, s tud tára szeretné adni, 
hogy csak félreértett ártatlan tréfa volt az egész, csupán a ma-
gyar feleségek állhatatosságát akarta próbára tenni. 

Gertrudis örömmel segít a súrlódás békés elintézésében. 
S mikor úgy lát ja, hogy a család tekintélye meg van már mentve, 
visszavonul, s attól kezdve az egész ügy éppen olyan kevéssé 
érdekli, mint amennyire nem törődött vele a Melindával való 
találkozása előtt. 

Biberach tehát igazat mondott a halálos ágyán: Gertrudis 
ártatlan volt. Bánk bán pedig féltékenységtől és politikai ellen-
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szenvtől elvakulva, felesége megrontásáért nem az igazi bűnösön 
vett véres bosszút, hanem azon, akit csak ő és Melinda képzelt el 
főbűnösnek. 

Gertrudis alakjának ezzel az ú j megvilágításával, nézetünk! 
szerint, sikerült az intuitíve felismert tragikumot és a szöveg 
logikus értelmezését összeegyeztetni egymással. 

Reviczky Gyula pályakezdéséhez. 
Irta: KRISTÓF GYÖRGY. 

Eeviczky Gyula 1873-ban befejezte középiskolai tanulmányait. 
A tizennyolcéves i f jú , zsebében az érettségi bizonyítvánnyal, 
vegyes érzések között hagyta el Pozsonyt s ment egyelőre vaká-
ciózni Garamújfaluba a rokon Koroda-család körébe. Egyelőre, 
mert ott ült mögötte a sötét gond: mihez fogjon azután, hol és 
hogyan kezdhet valami pályát a gyorsan múló rövid nyár i szü-
net elteltével. E szempontból alapja és támasza csak az a bizonyít-
vány volt, mely őt felsőbb tanulmányokra érettnek igazolta. 
Előtte és utána száz meg ezer i f j ú lépett ki az életbe s kezdett 
pályát hasonló helyzetben, csupán a középiskolai végbizonyít-
vány birtokában s ment és haladt előre legyőzve az akadályokat 
nehézségeket. Am a Eeviczky helyzete ennél szomorúbb, sorsa 
mostohább volt. Ö a szegénységbe nem beleszületett, hanem sze-
génnyé lett. Gondtalan, sőt módos életből sodródott a nincstelen-
ségbe, rokonok szánalmába. S míg más szegénynek született 
ifjiát rendszerint körülvesz és biztat legalább a szülői szeretet 
melege és aggodalma, Reviczky e tekintetben is teljesen ágról 
szakadtan, lelkileg egyedül, mindenféle erkölcsi támasz nélkül 
vetődött ki a világba. Házasságon kívül született gyermek volt; 
a nőt, ki világra hozta, nem is ismerte. A fehér asszonyt pedig, 
ki őt édes anyai szeretetbe fogadta, nevelte s vagyonának örökö-
sévé is tette, még kis gyermekkorában elvesztette. Alig ismert, 
önző a ty ja is épp ezekben a hónapokban húnyt el váratlanul 
ugyan, de csak f ia örökségének már jól sikerült és gyors elher-
dálása után. Semmije, senkije se volt ez időben. Még a Eeviczky 
nevet is elvesztette s csak a következő 1874. évben kapta vissza 
a belügyminisztériumtól kért névváltoztatási engedély útján. 
Ha pillanatnyilag élvezte és élvezhette is a Koroda-család rokoni 
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szeretetét, mégis egészben úgy volt, mint Toldi Miklós a ná-
dasba n : 

Szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén: 
Merre menjen! mihez fogjon? uramfla! 
Nincsen hő lelkének hová fordulnia. 

Mert abban is hasonlított Toldihoz, hogy hő lélek volt ő is: 
alkotásra született és hivatott tehetség. Ilyennek bizonyult mint 
középiskolai diák tanárai előtt. Különösen Kolmár József nevű 
professzora (Petőfi egykori barát ja) , de a többiek is elismerő sza-
vakkal biztatták a tehetséges és törekvő tanítványt. í gy Reviczky 
nem alap és nem előzmények nélkül, korán tisztába jött azzal, 
hogy van benne nemcsak hajlam, de tehetség is. 

A sajá t tehetségre korán, hamar ráébredés az i f jú t gyakran 
önhitté teszi, ki elmerül önmaga gyönyörködésébe. Tagadhatat-
lan, hogy Reviczky is egész életében sokat, olykor kelleténél töb-
bet tartott önmagáról, a maga költői tehetségéről és alkotásairól. 
Mégis azt kell mondanunk, hogy szerencséje volt Reviczkynek 
az, hogy hamar ráébredt tehetségére s bízott önmagában, a maga 
erejében. Mert e korán keletkezett önérzet és törhetetlen maga-
bízás nélkül a már eddig is sok szenvedésen átment s tán külön-
ben is érzékenynek, sötéten látásra hajlamosnak született Re-
viczky, kit az élet tüskéi csakugyan téptek s kit az élet vesszői 
ugyancsak csapkodtak, könnyen kihullott volna az élet, az iro-
dalom rostájából, eltűnve legjobb esetben az ismeretlenség homá-
lyába. Korán ébredt önérzete, tehetségébe vetett erős hite azon-
ban megvédte, megóvta az elsekélyesedéstől, megmentette, meg-
tartotta az irodalomnak. 

Megmentette azért, mert — s ez igazolja erkölcsileg is az 
önérzetes i f j ú magabízását — Reviczky nemcsak tudott tehet-
ségéről és hivatottságáról, hanem művelte is azt. Hivatottságának 
folytonos, sokirányú olvasással és önműveléssel igyekezett 
érvényesülést szerezni. Nem merült el, csak magára és vissza-
néző szemmel tétlenül önmaga tiszteletébe, hanem korlátlanul 
csapongó becsvággyal nézett előre, a jövendőbe. Életrajzírója, 
a személyes ismerős és rokon Koroda Pál is nyomatékosan meg-
említi akkori korlátlan becsvágyát, amely azonban önhittséggé 
sohasem fajul t el.1 Mint minden igazi művész és költő nemcsak 
a nyárspolgárt nézte le, hanem magát jobbnak, különbnek érezto 

1 Reviczky Gyula: összes költeményei. Magyar Remekírók, 55. köt., 18. 1. 
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az átlagos íróknál s a szellemi arisztokrata egész életében jól 
felismerhető. Sőt kivált pályája kezdetén a lángészt is igényelte 
magának.2 Csakhogy nyilván és főként ez időből származólag, 
sajátos felfogás alakult ki benne a lángészről, a nagy emberről. 
A lángelmét Reviczky egynek vette az ambícióval, a művészi 
dicsőségvággyal. Idevonatkozó gondolatait kifej tő értekezésének 
is éppen ez a címe: Az ambícióról.3 Tárgyilag az ambíció a láng-
elme ihletettsége, a szellem önzetlen és zavartalan szemlélete. 
Szubjektíve: erő a küzdelemre, a dicsőség sejtelmes vágya, tö-
rekvés mások által meg sem is látott célokra, a lélek hősiessége. 
Tehát alkotni, érvényesülni akarás. Mert a zseni örökhagyó szel-
lemi nábob. De nem öntelt. Az önteltség nem akar haladni. Az am-
bíció pedig haladni akar a tökélyre. 

Mennyiben önvallomásszerűek az ambícióról irott fejtegetés 
egyes gondolatai és mennyiben jogosultak vagy nem, ne mére-
gessük. Nekünk is ezúttal csak az fontos, hogy Reviczkyt tehet-
ségének korán ébredt tudata sarkalta, haj tot ta , jó értelmű 
becsvággyal töltötte el. Alkotásra, érvényesülésre késztette és 
kényszerítette: í róvá nevelte. S hogy írhatott, í rni kezdett, többé 
már nem érezte magát ágrólszakadtnak, mindenkitől elhagyott-
nak, bármennyire támogatás és segedelem nélkül vetődött is ki 
az életbe. 

Reviczky pályakezdését Koroda Pál a Humor psychológiája 
című értekezés megjelenésétől számítja, mivel a költő diákkori 
verseit mind elégette, megtagadta, amiért aztán Koroda ezeket 
az összes költemények közé nem is vette fel. Pedig Reviczky 
pályakezdése nem a „Humor psychológiájá"-val indul meg s 
diákkori verseit sem szabad egytől-egyig kizárni az összes költe-
ményekből. 

Reviczky az írói pályán a „Humor psychológiája" előtt már 
jóval fellépett Berzsenyi mint ódaköltő c ímű tanulmányával. 
Az Erdély című Marosvásárhelyt megjelenő szépirodalmi hetilap 
hasábjain jelent meg Reviczky először, már nem mint tanuló 
diák. hanem mint író, aki mint egy folyóirat állandó munkatársa, 
valóban írónak tekinthető. 

Az Erdély című szépirodalmi hetilapot 1871-ben indította 

2 Levele Korda Pálhoz. Ország-Világ. 1899. évf. 
3 Jellemzőnek tartom, hogy nemcsak a Komját i folyóiratában (Röpke 

Ivek, 1877. évf.), de utóbb, 1879-ben, a Tolnai Lajos Erdélyi Figyelőjében is 
(1879, 7—10. sz.) közreadta e tanulmányt . 
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meg Marosvásárhelyt Tolnai Lajos, a költő és novellista, kit 
valószínűleg éppen irodalmi munkásságáért is az idétt (1868-ban) 
választott meg nagy papjának a marosvásárhelyi református 
egyházközség. Tolnai utóbb összezördült az őt nagy reményekkel 
meghívó egyházközség vezetőivel és híveivel, de össze egész 
Marosvásárhely társadalmával. Vélt vagy valóságos igazáért 
éveken át kemény harcot vívott ellenfeleivel, ellenségeivel. Az ál-
datlan küzdelemnek csak akkor lett vége, mikor Tolnai állásáról 
lemondott és Erdélyből távozott. Kétségtelen, hogy mint pap, 
nem vált be, nem váltotta be a hozzáfűzött nagy reményeket. Ki 
a hibás, nem tartozik ide. Egy azonban bizonyos: az, hogy a 
XIX. század második felében az erdélyi irodalmi élet megpezsdí-
tésére, fellendítése érdekében másoktól, senkitől meg sem közelí-
tett munkásságot fejtett ki ez a nagy tehetségű és szívós akaratú 
férfiú. Idevágó munkássága, munkásságának egész hatása és 
érdeme csak akkor fog egész terjedelmében és jelentőségében 
becsültté válni, ha elkészül az erdélyi irodalmi élet történeti ösz-
szefoglalása. Mi csak röviden megnevezzük a tényeket. A kiegye-
zés után, sőt általában véve is az első tisztán szépirodalmi erdélyi 
folyóiratot, az imént említett Erdély című hetilapot, ő — a nem 
Erdélyben született és nevelkedett író — indít ja meg. Igaz, hogy 
alig néhány hónap múlva abbahagyta a szerkesztést s a lapot ki-
adója más szerkesztő kezére bízta. De a megindítás, az alapítás 
érdeme az övé. S mikor évek múlva az Erdély, kizárólagos szép-
irodalmi jellegét megváltoztatva, politikái lappá alakult át (Maros-
vidék címen), Tolnai nemsokára megindít ja a második, de egész 
Erdélynek még most is csak egyetlen szépirodalmi hetilapját, az 
Erdélyi Figyelő-t (1879-ben). Ugyancsak ő, a nem erdélyi férfiú, 
a lapí t ja és szervezi meg a legelső erdélyi szépirodalmi társasá-
got, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társulat-ot is. Má-
sodik szépirodalmi lapja is rövidesen, a következő évben, meg-
szűnt s ez sem irodalmi, kiilső okok miatt, hanem mert Tolnai 
most is összezördült kiadójával. Egyszerűen abbahagyta a szer-
kesztést most is, mivel családjával nyaralni ment egyik magyar-
országi fürdőre. De amíg lapja megjelent, a lap tartalmasságát, 
szükséges voltát mindenki elismerte. S ha lapjai színvonalosak 
voltak, még inkább tekintélyes intézetül alakult meg és műkö-
dött a maga idejében Erdélynek szintén egyetlen szépirodalmi 
társasága, a Kemény Zsigmond Társulat. Hogy Tolnai távozott 
Erdélyből, a társaság működése is ellanyhult, évtizeden át szüne-
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telt. De kezdeményezésének életrevalóságát muta t ja az, hogy 
az ő alapította társaság később megint életre kelt s különösen 
a közhatalom változása óta élénk tevékenységet fej t ki. Mindezt 
Tolnai La jos alkotta meg és hozta létre Marosvásárhelyt s nem 
az egyetem tanárainak vagy másoknak a buzgósága Kolozsvárt. 

Reviczky Gyula írói pályáját nem a Budapesti Reform-ban 
1874-ben, hanem 1873-ban, a Tolnai alapította, de az ekkor már a 
Balási Anta l és Kerekes Sámuel szerkesztésében Marosvásárhelyt 
megjelenő Erdély-ben kezdte meg. És nem a Humor psycholo-
giája, hanem a Berzsenyi mint óilaköltő című esztétikai tanul-
mánnyal. A cikk hét folytatásban jelent meg mindjár t július 
elejétől kezdve (206. 1.). Tehát a nyári vakáció kezdetén. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy a tanulmányt Reviczky még az 
érettségi vizsgálatok előtt megírta s el is küldte közlésre. Ambí-
ciója sarkalta, űzte az érvényesülésre. 

Az eddig ismeretlen, legalább is figyelembe nem vett cikk 
azzal kezdődik, hogy a régi költők egy nagy költészettan, mely-
nek minden szabályát utánozni kell. Csak az a nagy kérdés, 
mennyiben kell utánozni a régieket a művészetben és költészet-
ben? A mai költő, ha nem másolatot vagy unalmas reminiszcen-
ciát akar adni, akkor a régiektől függetlenül, szabadon köteles 
alkotni ú j szépséget, mely ú j eszmékkel legyen átszőve. A régie-
ket ismerni kell, de nem utánozni. E bevezetés után tárgyára 
térve, kiindul abból a tételből, hogy Berzsenyi a régi költők egyik 
legbuzgóbb híve, Horatius hű tanítványa, tetőtől-talpig római, 
még szerelmében is: ókori visszhang. Éppen ezért szembeszáll 
Toldy Ferenc ama megállapításával, hogy Berzsenyi a magyar 
lírai triász egyike, ki a zsoltárdalnokokat is utóiérte. Ez utóbbi 
túlzás, az előbbiből Arany kiszorítása igazságtalan. Berzsenyi 
Horatiust érte el csupán. Berzsenyi helyének kijelölése után 
elemzi Berzsenyi költői egyéniségének vonásait. Berzsenyi nem 
tárgyért, hanem személyekért lelkesedik s ezért a Múzsának 
gyakran hamis tömjént visz. Nagy tehetség, de nagyobb szellemi 
képzettség nélkül, akárcsak Petőfi. És ez az irodalmi műveletlen-
ség kulcs költészetéhez. A sűrű mitológiai cifraságok és kifeje-
zések használatát illetőleg a szigorú, de igazságos Kölcseyt Ber-
zsenyi nem tudta megérteni. Köleseyre megharagudott s magát 
mentegette. A cifra stílt tar tot ta szépnek. Ismétli önmagát, sűrűn 
használ gyakorító igéket, mit kellő irodalmi műveltséggel került 
volna. így is nagy költő s némely ódájából fényesen ragyog ki 
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szelleme, noha mintaképét, Horatiust gondolatok, sorok átvételé-
vel követi. A mitologizálásban egyébként Mathisson a modern 
mintaképe. Bürger reminiszcencia is van költészetében. Nyelve 
és ortográfiája tele van hibával. Kár , hogy hamis kegyeletből 
e hibák a későbbi kiadásokban is benne maradtak. Legjobb ódái 
a „hazai" tárgyúak között: Magyarokhoz, Felkelt nemességhez, 
Ulmai ütközet; a személyekhez szóló (hősi) ódák között: Hora-
tiushoz, Káldi Pálhoz, Felsőbüki Nagy Pálhoz — bár ebben tú-
loz —, Báró Prónay Évához; kedélyi ódái között: Melissához, 
Búcsúzás Kemenesaljától — legszebb ódáinak egyike —, Az élet 
dele, Emmihez — melyet Kölcsey is raphaeli lelkűnek talált —, 
Életphilosophia, Fohászkodás, Az én osztályrészem, Közelítő tél. 
Most öt mesteri ódáját — Fohászkodás, Az én osztályrészem, 
Magyarokhoz, Életphilosophia és Közelítő tél — elemzi részlete-
sen. A Fohászkodás utolsó három versszakába foglalt imát, mint 
a költemény fénypont já t emelve ki, azt mondja, hogy „az ilyen 
helyek mutat ják nem azt, hogy mit nyertünk Berzsenyiben, ha-
nem hogy mit vesztettünk". ,Az én osztályrészem' az ódaköltészet 
legragyogóbb termékei közé tartozik. A ,Magyarokhoz'-t olvasva, 
nem csodálkozunk rendkívüli hatásán. Az ,Életphilosophia' meg-
nyugvás, nem mint Arany költeménye (Visszatekintés). A ,Köze-
lítő tél' szépsége elfeledteti velünk, hogy Berzsenyi csak a földi 
valót zengette el nekünk. Befejezésül annak, ki a tett kifogáso-
kon megütközik s azt mondja, hogy Berzsenyi szellemének kevés 
elismerést adott, figyelmébe a ján l ja annak a meggondolását, hogy 
vak ondtúrásokon könnyedén átlépünk, de ha magas hegyet má-
szunk meg, gyakran panaszkodunk az út szabálytalanságán s 
a t á j kietlenségén. Csak ha tetejére értünk, csodáljuk a kilátást. 

Ez Reviczky pályakezdő értekezésének gondolatmenete. Szé-
les irodalmi ismerettel telt alapos észrevételek sorozata, melyet 
csak ritkán zavar meg egy-egy túlzás. Szerkezete világos, elem-
zése komoly, stílusa eleven, kifejező. 

E pályakezdő értekezést követi ugyancsak az Erdély-ben és 
még ugyanebben az évben három műfordítása és egy eredeti köl-
teménye. Műfordításai: Tündérkirály — Goethe Erlkönigje (Er-
dély, 1873. évf., 341. 1.); Heine Kewlári búcsúja (335 1.) és Rózsi — 
németből (Grün A.) Léváról, tehát nem Garamújfaluból kelte-
zettem E műfordításokat Koroda szintén kihagyta az Összes köl-
temények első és második (1895. és 1900.) kiadásából. A harmadik-
ban — Magyar Remekírók, 55 k. — meg éppen hiába keressük, 
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mert ez a kiadás egyetlen műfordítást se közöl. Helyeselnünk 
kell a kiadó eljárását, mer t vagy mindeniket fel kellene venni, 
pedig nem mindenik érdemes rá, vagy mindenik mellőzendő. 
Reviczky pályakezdésének ismeretéből azonban e műfordítások 
megjelenése, nyilvántartása nem hiányozhat. 

És hozzátartozik Lajka nevenapján című költeménye ie, ame-
lyik ugyancsak az Erdély-ben 1873-ban (420 1.) jelent meg és mint 
az előbbiek, szintén említetlen és ismeretlen a Reviczky-irodalom-
ban. Lajka a költő első pozsonyi diákszerelme, kit előbb Üdvöske 
költői és költött néven nevezett s kiről az Összes költeményekben 
az Első szerelem című kilenc levélből álló verskoszorú szól. 
Az Első szerelemben foglalt költeménytik utóbb költött dalok. 
Hiányzik belőlük az egyidejűség közvetlen melege, az érzés fris-
sen áradó iidesége. Ezt az elmélkedés higgadtságának ügyes for-
dulatai pótolják s adnak e költeményeknek költői jelleget és érté-
ket. A Lajka nevenapján is ügyesen szerkesztett ellentétes, tehát 
szintén reflexión átszűrt képben szemlélteti az álom és valóság 
közötti különbséget. De a Lajka—Üdvöske i rán t érzett szerelmi 
dalok között időrendben nemcsak a legelső, legkorábbi, de az 
időbeli közelség következményeként érzelmileg, az érzelem ki-
fejezésében is a legközvetlenebb. Így hangzik: 

l a j k a n e v e n a p j a n . 

És tart lak átkarolva, S te szótlanul megértesz, 
ölemben a fejed, Csak nyúj tod arcodat, 
S te rámborulva súgod: S pirulva bár, viszonzod 
„örökre csak tied!" A lázas csókokat. 

S elnézem órahosszat A kacsódon mátkagyűríi, 
A pici kis kezet; Eagyogva fényesen. 
Tudom, csak boldogíthat, S aztán . . . A tarka képzet 
Vagy koldussá tehet! Pajkoskodik velem! 

Ó, fá jda lmas valóság! . . . 
Abrándozék híved . . . 
Ébred s könnyezve súgja: 
„örökre csak tied!" 

A versnek van annyi érzelmi és költői értéke, hogy az Első sze-
relem-sorozatba felvétessék. 

Hogyan nyúlnak el a Reviczky pályájának kezdő szálai 
Marosvásárhelyre, hogyan lett ő, ki Északnyugat-Magyarorszá-
gon élt, egy erdélyi szépirodalmi lapnak állandó dolgozó társa"? 

Az Erdély ez önként adódó kérdésre is elfogadható, biztos 
feleletet ad: Gáspár Imre ú t j á n és közvetítésével kezdte Reviczky 
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pályáját Erdélyben és az ,Erdély'-ben. Nevezetesen a folyóirat 
következő, 1874. évi 48. számában (385. 1.) megjelent Reviczky 
Gyulának egy az Összes költemények mindhárom kiadásából 
hiányzó, tehát szintén ismeretlenül maradt költeménye Gáspár 
Imréhez. így hangzik: 

g á s p á r i m r é h e z . 

— G. Uj ía lu , 1874 szept. — 

Magányomból, hová szenvedni térek 
S érezni életünk minden bajá t ; 
Hol önmagába visszaszáll a lélek: 
Küldöm о sóhajt, drága, hü barát. 

Nem i f j ú lomb, melyet vihar letépe, 
De mely lassú enyészetről beszél, 
E lap a hervadásnak néma képe, 
E g y porba hullott, elsodort levél. 

Szívem a fészkevesztett csalogányrul, 
A szárnyaszegett sasrul énekel; 
S hol kripta van, vagy a fák lombja sárgul, 
Sötét gondokban oda térek el. 

Eszembe jut, mily könnyű az élet, 
S nem fájdalmat lan, mint a hervadás. 
í g y haljon az meg, aki nem remélhet; 
Oly jó e néma, csöndes elmúlás. 

A szerző, Reviczky Gyula nevéhez kapcsoltan csillag alatt 
a következő szerkesztői megjegyzést olvashatjuk: „A Fővárosi 
Lapok s több szépirodalmi lapban találkozánk már fiatal munka-
társunk nevével, kit G. I. munkatársunk serkentett leginkább 
azon tevékenységre, melyet fellépése óta kifejt . A budapesti 
nemes i f j ú ság munkakedvelő tagja legyen üdvözölve általunk. 
Szerk." 

Az önmagában is érdekes, a Reviczky ekkori lelkiállapotára 
jellemző költemény, s a hozzáfűzött szerkesztői megjegyzés újabb 
bizonyítéka annak, hogy Reviczky mily bensőséggel ragaszko-
dott Gáspár Imréhez, kivel ez időben (1873—4) sűrű levelezésben 
állott s ki Reviczkynek, mint tudva van, csakugyan jó bará t ja , 
jó szelleme volt. Gáspár maga is író, több fővárosi és vidéki 
lapnak már ismerős munkatársa. Így az Erdélynek is állandóan, 
éveken át. Ennek következtében, bár az idézett szerkesztői üzenet 
kerek szóval nem mondja ki, csak határozottan rámutat, meg-
állapítható, hogy Reviczky a Gáspár Imre tanácsára, biztatá-
sára és a jánlatával kezdte pályáját Erdélyben és az Erdélyben. 
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A pályakezdő Reviczky hálás maradt az őt szívesen fogadó 
és megbecsülő Erdélyhez. A lapot fennállásának egész tartama 
alatt hűséges munkatársként támogatta. Az 1874. évfolyamban 
a Gáspár Imréhez című költeményen kívül a Semmiség dalaiból 
címmel még három költeményt közölt: Temetőn, Nagyúri sír, 
Sírásó dala (Erdély, 27. sz. 212. 1.). A két elsőt Temetői hangok 
közös címen még 1873 augusztus 8-i levelében küldte volt el 
Gáspárnak bírálat végett.4 A Temetői hangok is három külön 
dalt fog egybe, mint a Semmiség dalai. Csakhogy a Semmiség 
dalainak harmadik verse (Sírásó dala) nem azonos a Temetői 
hangok harmadik darabjával . Ez ismeretes. A Sírásó dalá-t 
pedig ide iktatom: 

s í r á s ó d a l a . 

Jer , megvetettem ágyad . Talán még összejöttök 
öreg jó nénike. A szellem utakon, 
Nem fog már szidni senki, S ő kér majd fogvacogva: 
Jól fogsz aludni te. Ne vedd, ne vedd zokon! 

Lakás t se kell fizetned. Békülve, koldúsasszony, 
Nem lesz, ki majd k i tú r , Nyúj t sd ide csontkezed, 
Mint sokszor életedben, Hadd csókoljam meg: engedd 
A du rva háziúr. Nyugodni lelkemet. 

Körül ted sok nagyúr is S a sírásónak álma 
Rothad, mind csupa por, I lyenkor megszakad, 
Ki megmorgott, ha jöttél , S meghal l ja szellemajkról 
A kőszívű zord. Engesztelő szavad. 

S te a kakas szavára, 
Eldobva lebruhád. 
Megint a hant alá bújsz, 
S a hant nyugalmat ád. 

Váj jon a Sírásó dala is a szerzőtől megtagadott és elégetett 
i f júkori versek közé tartozott-e,5 ma nem tudhatni. De az bizo-
nyos, hogy nincs a Gáspár megmentette Temetői hangok között. 
Egyébként fanyar hangulata s nem egy alakításbeli mesterkélt-
ség is ifjúkorinak igazolja. Összes műveiből bátran kihagyható 
és kihagyott vers. 

Az 1875. évfolyamban Reviczky háromszor szerepel. Egyik 
közleménye megint ismeretlen: Agnes asszony — Arany balla-
dájának elemzése és méltatása (Erdély, 1875. 17., 18. sz.). A be-
vezetésben azt fejtegeti, hogy az emberi szellem legszebb diadalai-

4 L. a levelet s benne a költemények szövegét. Ország-Világ, 1893. évf., 6.1. 
s L. Magyar Kemekírók, i. m. 14. 1. 



1 4 0 TANULMÁNYOK 

nak egyike az, hogy a géniusz az emberi botlásokban és bűnök-
ben is talál mély költészetet. A művész a bűnös ember iránt 
rokonszenvet kelt s tragikai hőssé formálja . Ágnes igazi tragikai 
hős az Arany művészi alakító kezében. A felfogás és alakítás 
részletszépségeit feltüntetve, abban foglalja össze véleményét, 
hogy Ágnes asszony kivált a ref ra in által a humanizmus balla-
dája. Reviczky mély, őszinte Arany-tisztelete hat ja át e magasz-
taló méltatást. Másik két költeménye ez évfolyamban az utóbb 
Praeludium nevet kapott Egy költői regényből és a Sátán című 
költemény. (Reviczky Üsszes költeményei. Magyar Remekírók 
55. k. 102., 377. 1.) Ez utóbbit a következő lapalji jegyzet kíséri: 
„A Főv. Lapoknak volt szánva, de V—i úr, kivel egy szerkesztői 
üzenet miatt idegességemben összetűztem, a verset egyhangú, 
moralisaló levél kíséretében visszaküldte s a munkatársaságot 
felmondta. Sic f a t a . . . R—y." A jegyzet is sejteti Revicicky 
haragjá t és elkeseredését Vadnaival történt ismeretes össze-
zördülése miatt. 

Az Erdély utolsó, 1876. évfolyamában közölte Reviczky az 
Epigon (4. sz.) és a Mécsvilágok I—IV. c. költeményeit (25. ez.). 
A Száraz levél a könyvben című fordítás (38. sz.) átvétel a Szün-
őrából. Megjegyzendő, hogy a Mécsvilágok utóbb Csevegések 
címet kapott (Magy. Remekírók, i. k. 299. 1.). 

Íme Reviczky pályakezdése, pályakezdésének Erdélybe el-
nyúló szálai. Alig fejezte be a középiskolai tanfolyamot, erős 
becsvágya késztette s Gáspár Imre baráti támogatása segítette, 
hogy fellépjen, írjon. A Tolnai La jos alapította Erdély szívesen 
s megbecsüléssel fogadta műveit. S Reviczky ezért bizonyosan 
bálából is az Erdélynek hűséges s a földrajzi távolságot, meg 
irodalmi hírének növekedését tekintve, szorgalmas munkatársa 
maradt mindvégig. Pályakezdésének javarészt ismeretlen vagy 
elfelejtett erdélyi adatai és mozzanatai ha tiszta irodalmi, költői 
érték tekintetében nem is mind jelentősek, de a Reviczky költői 
pályájának kialakulásában, történetében lényegtelennek nem 
tekinthetők. 

Ö maga sem tekintette annak. Jele, hogy az Erdélynek, mind-
végig hű munkatársa volt és maradt . 

Sőt lia nem is mint pályakezdésének, de mint erdélyi iro-
dalmi működésének kiegészítő adatát, fel kell említenünk azt, 
hogy Reviczky évek múlva is jó emlékkel s önérzettel gondolt 
vissza arra, hogy mint kezdő szívesen fogadott s megbecsült 
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munkatársa lehetett egy messze vidéken, Marosvásárhelyt meg-
jelenő szépirodalmi lapnak, az Erdélynek. Csak így érthető meg, 
hogy 1879-ben már mint ismert költő a fővárosból is szívesen 
beállt munkatársnak az ugyancsak Tolnaitól megindított Erdélyi 
Figyelőhöz. Készséggel és szívesen ígért és küldött műveiből a 
lap számára, mert a lapnak mindjár t második számában ezt 
a nyilván Reviczkynek szóló szerkesztői üzenet olvasható: «Buda-
pest, R. Gy. úrnak. Megkaptuk, minél előbb.» És az Erdélyi 
Figyelő negyedik számában csakugyan ott találjuk Reviczky két 
Heine műfordítását. Egyik az Im wunderschönen Mai kezdetű, 
a másiknak kezdete: Mért oly sápadt a rózsa. Ez utóbbit Koroda 
ismerte, fel is vette az Összes költemények első, illetőleg máso-
dik kiadásába, az előbbit azonban nem. Helyesen j á r t el, mert 
e fordítás sikerültnek nem mondható. 

Gyönyörű májusban, mikor 
Bimbó feselt a fákon, 
Akkor támadt szerelmem, 
Az én virágilyílásom. 

Gyönyörű májusban, mikor 
Madár dalolt az ágon, 
Akkor jött ajkaimra, 
Szerelmi vallomásom. 

A Schuhmann dallamában világszerte énekelt dalt Reviczky 
nem a legszerencsésebben ültette át magyarra . Mindkét versszak 
kezdősora kötőszóval végződik. Oly hiba, melynek még kezdő 
írónál sem szabad előfordulnia. 

Másik műve az Erdélyi Figyelőben a már fenntebb ismer-
tetett Az ambícióról c ímű esztétikai fejtegetés, mellyel kapcso-
latban Tolnainak — úgy látszik — ellenvetései lehettek. Erre 
mutat legalább a hatodik szám szerkesztői üzenete: „Budapest, 
R. Gy. úrnak. A legközelebbi számban. De előbb a levélre választ 
várunk egy kérdéses pontra nézve." Mi volt a kérdéses pont s 
hogy intéződött el, nem tudni. Az tény azonban, hogy a tanul-
mányt az Erdélyi Figyelő következő hetedik száma m á r közölni 
kezdte. 

Utolsó közleménye Reviczkynek az Erdélyi Figyelőben a 
Templom egere című mese (16. sz. 127. 1.). Elmés, moralizáló 
magyarázata annak, hogy hogyan lett az egérből templom egere. 
Árván maradt a kis egér, apját, any já t felfalta a kandúr az 
éléskamrában. Bánatában s féltében a kis egér otthagyta a dúsan 
rakott kamrát , világgá ment iíj hazát keresni. Előbb egy csiz-

Irodalomtörténet . Ю 
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madiaműhelybe ment, majd ki a mezőre. Itt is, ott is bőven volt 
mit ennie, de száz alakban lesett rá a halálos veszély. Ügy ment 
tovább s jutott el végre a templomba. Sokat éhezett itt és nagyon 
megsoványodott, de többé senki sem üldözte, nem bántotta a 
templom egerét. 

# 

A következő évben az Erdélyi Figyelő megszűnt. De nem 
szűnt meg a szerkesztő, Tolnai Lajos és a munkatárs, Reviczky 
Gyula barátsága, irodalmi kapcsolata. Reviczky megrajzolta a 
Tolnai Lajos írói arcképét (Koszorú, 1881. VI. köt. 385. 1.) s Tolnai 
is, mikor csak alkalom nyílott, elismeréssel írt és szólt a Reviczky 
költészetéről. 


