
jetzt der arme, kraftlose, bereits 78 jährige, aber sehr gefühlvolle Greis sich um seinen 
ältesten und liebsten Freund bekümmern, wenn er wirklich noch lebt, und diese aber-
malige Catastrophe vernommen hait. Und vernommen wird er sie wohl schon haben; 
denn tausend und tausend andere meiner Landsleute wissen mein neues Unglück gewiss 
schon längst. Er, der arme Alte, kümmert sich jetzt um mich und um Dich; und se m 
Kummer macht mich traurig, weil ich weiss,- wie sehr er sich noch am Rande seines 
Grabes, gekränkt fühlt! — Der H [er") Getna'ni unserer seligen Pepi war einst sein 
Schüler; und es ist wahrlich nicht schön von ihm, dass er sich so wenig um die Existenz 
eines solchen Lehrers bekümmert, und dir nicht einmahl zu sagen' weiss, ob derselbe 
noch lebe oder schon begraben sei. Und doch ist jener alte Mann dort Eines der wenigen 
Edlen, die auch in der Fremde genannt wurden, und dem Vaterlande auch dort Ehr? 
machen! 

Minderrő l a ny i lvánosság előtt is beszámol B a t s á n y i abban a- jegyzet-
ben, amelyet a versnek a Széplitenalfcúrai A jándékban legelőször közreadott 
vál tozatához fűzött . 

Baróti Szabó Dávid, ki a Virt nevét oly igen ismeretessé tette, élt ugyan még akkor; 
de a távul levő, s már több időtől fogva idegen messze földön (Európa nyugoti szélin) 
lakó poéta Bécsből holt hírét vette. Csak későbben, több esztendők múlva, tudhatta meg 
bizonyosan, hogy még valósággal életben van, — ámbár, nagy öregsége s igen elgyengült 
beteges állapotja miatt a földi nyomorúságokból felszabadító végórát óhajtva várja, 
olyan lévén, mint az, a k i J o v i s i g n í b u s i c t u s . V i v i t , e t e s t v i t a e 
n e s c i u s i p s e s u a e ! 

Ugyanezt jelentő, s ezen szókkal bizonyító, saját búcsúzó levelét, melyet, halála 
eiőit nem sok idővei (még utolsó napjaiban is iiyen szomorú áliapotjában sem feledkezhet-
vén el a barátságnak szent törvényeiről), igen erőtlen és reszkető kézzel írt vala hozzám, 
itt Felső-Ausztriában vettem, s mély megilletődéssel olvastam, — őbenne vesztvén el 
legrégibb és leghívebb pályafutó bajtársamat; valamint a Haza is egyik legjobb, leghasz-
nosabb, tudós fiát, s a Magyar Nyelv és Poézis egyik legfőbb díszéi és oszlopát! 

SZEMERE EPIKUS HAGYATÉKA 
Szemere Bertalan számkivetésében naplót írt. A naplóban egy helyen 1857 szep-

tember és október havában azt írja, hogy „Sárospataki növendékek" c. alatt egy ter-
jedelmes, 52 lapnyi terjedelmű éneket írt • nagyobbrészt Patakon élt és tanult ifjak 
tetteiről. A mű 24 részből fog állni, külön címekkel ellátva. A címeket is felsorolja, 
kétszer említve Lászlót (XVIII, XXI). A naplójegyzésben említett epikus mű való-
ban elkészült. 12 szótagos, 4 soros, váltórímíí sorai nem a legkiválóbb költőnek 
mutatják ugyan, de az a törekvése, hogy hős társai emlékét megörökítse, tiszteletet 
érdemel? „Ha Homér Hektort s Achillest nem nevezi meg, ki emlékeznék most 
Trójára és azon nagy korára? . . . Bár ihletettebb tollak fognának hozzá! Csak mi 
feledkeznénk el a bajnokokról? Ha egy év múlva újra elolvasom és meglehetősnek 
találandom és ha módomban lesz kinyomtatnom, tenni fogom, s igyekszem az 
országba bejuttatni, hogy mint szikra itt-ott lángra gyújtsa a szunnyadozó lelket." 

Sajnos, nem jelent meg, kéziratban maradt s csak 1927 táján kerülhetett Sze-
mere kézirati hagyatékával haza a Nemzeti Múzeumba (Irodalomtörténet 1938, 
91. 1.). Kiss Ernő Szemere Bertalanról írva még nem tudja, hol van. Harsányi sem, 
mikor Szemere diákkori eddig ismeretlen verseiről ír (írod. Közi. 29/30. évf. [1919— 
1921] 215 lap.) Derék dolog lenne, ha valaki e költői ének kéziratának nyomára 
vezetne, írja. 

A kézirat a Nemzeti Múzeum kézirattárában van a „Lombok és tövisek" c. 
gyűjteményben (77—97. 1.), csonkán. Hiányzik (sajnos, úgy. látszik, örökre) az 
I—V. ének szövege; de ez nem lényeges rész. A Napló alapján a következő címek 
voltak: /. Ifjak, II. Szabadság, III. Kibékülés, IV. Zavar, V. Kísérlet. Ezután jön a 
VI. Harc. Ez már megvan. A kézirat előkerülésével a két László-név rejtélye is meg-
oldódott, a XXI. ének címe Újházi. 
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A vers az események elbeszélésén túl Szemere politikai meggyőződésének is 
kifejezést ad. A XXIV. versben (Huba ítélete) a népi vonal erősítését követeli és 
bírálatot mond a 48-as szabadságharc nemzetiségi politikájáról. Ennek tulajdonítja, 
hogy a 48/49-i forradalom elbukott. Fölmerül itt a kérdés: az ebben az énekben mon-
dottak összefüggenek-e Kossuthnak az emigrációban kialakult politikai elgondolásai-
val? A személyeket sokszor nem nevezi' meg családnevükön, de némelyiknél jegy-
zetbe odateszi: (Fáy) Gyula, (Dercsényi) Kálmán, (Teleki) László, (Kossuth) 
Lajos, (Szemere) Bertalan. Ma már lehetetlen lesz megmondani, hogy a többiek 
alatt kiket értsünk. A krónikás vers első fogalmazás, több helyen szövegváltoztatás 
is van a szerző tollából. 1857 szept.-től dec. Г-ig írta. 

A szabadságharc több írónak szolgált epikus költeményben tárgyul. Így: Sárosi 
Aranytrombitája, Jámbor Lajos: A legtisztább szabadságharc (Debrecen 1910), 
P. Szathmári Károly: Puk Mihály (Debr. Szemle), Taksonyi József: A szabadság-
harc verses története (1897), Farkas Ernőd: A szabadságharc 184819-ben, Pap 
János: Tamás családja (1883), Fejér István: Vas Pista, Gyulai Pál : Romhányi 
Arany László: A szökevény. Ezek sorában Szemere Bertalan níííve is hézagpótló. 
Közöljük belőle az önmaga szabadságharc alatti működéséről szóló ének egy részét 
(a szabadcsapatok felállításáról) és a fent említett befejező részt. 

Vadászkalapokon zöld szalagbul bokor, 
Hófehér szűrökön hímzett cser-levelek, 
Aggból és ifjúból áll vegyest e tábor, 
Óhajtnátok tudni, vájjon kik lehetnek? 

Vájjon kik lehetnek e polgár daliák, 
Lengő gyolcs gatyában, puskával vállukon? 
Kik ők? — Felsőmagyarorsfcági guerillák, 
Midőn ellenség dúl, hogy maradnának honn. 

Zöld cserfalevelet kalapjokhoz tűztek, 
Alatta címer, rá metszve: „Népért mindent" 
Apró csapatokban harcot ők így űztek, 
Ütőn és útfélen fárasztva az ellent. 

Berkek' sűrűjében megvonulnak itt-ott, 
Elő, úti sereget lesve mint a nyulat, 
Sok osztrák, sok muszka ekképen elhullott, 
S ha isten akarja, még több is elhullhat. 

Hol erős az ellen, hegytetőkre szállnak, 
Hónukban bujdosva rabló életet élnek, 
Ha kenyerök nincs, vad gyümölcsét találnak, 
Kitéve hidegnek, esőnek és szélnek. 

őrtüzeket gyujtnak bércek ormán éjjel, 
Nekik ez telegráf, az ellennek egy csel, 
Kit vele veszélybe csalogatván szépen, 
Rárohannak, vadra mint vadászok éjjel. 

Portyáznak ellenség után és előtte, : 
Ha jön, az élelmet előle elrejtik, 
Ha fut, ólálkodnak nyomában mögötte, 
És kullongő népét leskődve elejtik. 

így él a guerilla, védve édes hónát, 
Nejét férje, fia jó anyját elhagyá, 
Hegytetőkön járva, magasbul mit belát, 

^Egy ország az,, s mint hű polgár vigyáz reád. 
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Ötezer guerilla! édes kedves sergem, 
En toborzám Őket, büszke vagyok rájok, 
Kik elhulltak, miként apjok ügy kesergem, 
Hiában hulltak el, — rabbá lön hazájok. 

XXIV. — H u b a ítélete 

Hosszű tíz éve, hogy száműzésben élek 
A franciák földén, szegény e sem szabad! 
Szívem csüggedez bár, még mindig remélek, 
Késsék bár az új kor, de az el nem marad. 

Számlálom az évet, mint számlál más napot, 
Foly az szakadatlan mint hab, hullám után, 
Itt illatos virág partok közt, és amott 
Sötét erdők és tar szirtek között folyván. 

A honon kívül is velem van szép hazám, 
Szívem közepében mélyen ël bájképe, 
Távol fekszik tőlem, de közel van hozzám, 
S lelkemen napként áltvonul dicső népe. 

Ô arany álmai gyermek- s ifjúkornak, 
Mi édes s fá jdalmas érzés vonz hozzátok! 
Keblem vágyi mindig ú j ra felforrnak 
Ha visszapillantok távolombul rátok. 

Mi boldog valék ott mint ártat lan gyermek, 
Patakon, hol fürgén habz a szőke Bodrog, 
Nézve, hova szálltak, úszva mint eveztek, 
S par t já t mint nyaldosták szélben a vízfodrok. 

Tanulmány s mulatság közt időnk vigan mult, 
örömem tiszta volt, bánatom múlékony, 
Keblemben a jó s szép' szűz virága virult, 
Barátságunk nem volt mint hold változékony. 

Éltem derült volt, mint zöld erdő zúgása. 
Miknek lombjai közt víg madarak szólnak, 
A jövő tiszta mint ha jna l -hasadása , 
Mely fénnyel kél nyomán hunyó csillagoknak. 

Estenkint sétálék enyhe holdvilágnál 
Rákóczi várának tornyos romja körül, 
Mely a Bodrog fölött emelkedve ott áll, — 
Kisértetkint nézve az éjen keresztül. 

Bánatos volt nekem e hőskor' emléke, 
Ha sokáig nézém, szívem elelszorult, 
De könnyemtől szemem sokáig nem ége, — 
Ifjaké e remény, véneké az elmúlt. 

О akkor nem hittem, hogy száműzött leszek, 
Hazám vesztét itten távolban siratva, 
S hírt róla utazó felhőktül kérdezek, 
Melyek fejem felett zúgva szállnak tova! 



Nem hittem, hogy eszem, mint hívatlan vendég 
Hontalan bujdosó keserű kenyerét, 
Sem hogy beutazom, midőn borult az ég, 
Törékeny hajókon, nagy világ tengerét. 

A-sors úgy akarta! Zsellér legyek itten, 
Adómat fizetem, de nem birok joggal, 
Több embert ismerek, nem vagyok meghitten 
Senkivel, nem élek, mint honn, barátokkal. 

Milliók közit vagyok magános remete, 
Fájdalmam egy világ, lelkem kis harmatszem. 
Akármerre fordul szemem tekintete, 
Hazám, s benne édes rokonim nem lelem. 

Szüntelen keresve, sehol nem találom 
De éri társalkodom örökké csak velők, 
Ha ébren vagyok, és ha jő éjjel álmom, 
Egy rövid perczig sem lehetek nélkülök. 

Almimban legtöbbször Patak körül bolygok, 
Vár ' ormán Rákóczit látom busán ülve, 
Vagy a hős Árpádot, hat vezérrel kullog, 
Dicső hona vesztén most búba merülve, 

Suttogva beszélve, tanácskoznak együtt, 
Markaikban csörög súlyos érczbuzogány, 
Tövében megrendül a bástya, ha rá üt, 
Egy-egy nagy darab kő a mélybe omolván. 

/ 
Egyszer csoportúkból kivált a bölcs Huba, 
Nemzetségem őse, egyik hazaszerző, 
S mondá: „Miért merülsz oly végtelen búba? 
Magyar földön magyar nemzeté a jövő. 

Ne vesd meg a fegyvert, de fegyver nem elég, 
E korban nem az győz, aki csupán vitéz, 
Szellemi felsőbbség s műveltség is kell még, 
Szabad csak a nép lesz, melynél vezér az ész. 

Nem pusztítá-e el szép hazád vad tatár, 
Mint felhőszakadás rombolván síkjait? 
Elmúlt az — mint elfoly a rohanó vízár, 
Mely után a határ még szebben fölvirít. 

Nem laká-e kétszáz évig vad muzulmán 
Budát, Egret, Tcmest s Dunánk dus vidékét, 
Népeink virágát mint halál kaszálván 
S dúlván, vivén, nehéz munkája termékét? 

S ö most saját földén sem úr, a hatalmas, 
Asiába, honnan jött, esdve visszanéz, 
Mert csak prédából élt mint él a bérci sas, — 
Minden kar tehetlen, ha nem vezérli ész. 

Nemzeti bajnokink miért nem győzének, 
Bocskay és Bethlen, Rákóczi s Tököli? 



Nem vívák ügyét a nép nagy tömegének, 
Mint azt szent szabadság s jogelv követeli. 

Az csak protestáns, ez arisztokrata volt, 
Párté volt ügye csak, nem a nagy nemzeté, 
Eme kettő -ősi ház fényéért harcolt, 
Csoda e, ha u t j á n át hon nem követé? • 

A népnek ösztöne, hidd el, csalhatatlan, 
Mint a vadászeb jó gazdájával marad, 
De olyan ösvényre uszítod hiában 
Hol ő nem érzi, hogy áltment az igaz vad. 

Az utolsó harcban, mit mostan vívtatok, 
Igaz, hogy szabadság az összes népre várt, 
S ily közel buktához nem állt még a zsarnok, 
Muszka segély nélkül ő a sír szélén járt, 

Zászlótokon írva volt a szent Szabadság, 
Hajdan ez elég volt, korunkban nem elég 
Botlástokat észrevette a gaz osztrák, 
S magáéra írta e szót: Nemzetiség. 

Nála ez ürügy volt, nálatok ne legyen, 
Arany betű himzje a tiétekre azt, 
S Magyarhon sok faja mind veletek megyen 
Nemcsak úgy mint nemes, nemcsak úgy mint paraszt, 

Kell, hogy szószólói legyetek a jognak, 
Es még ezenkívül, a nemzetiségnek, 
S senki nem fog lenni véde a zsarnoknak, 
Zsarnokot nép fajok, szabadok, nem védnek. 

Világ csodálását érdemli a magyar , 
Nem úgy hódított ő, mint annyi sok nemzet, 
Mit hónául szerzett buzogánnyal e kar, 
Bölcsessége által szabad honná is tett. 

Beborult halmai felett kéklő ege? 
Ne búsulj, szélvész jön, s újra majd felderül, 
Szabadságkedvellő népnek van serege 
Mindig, mihelyst harsog trombita, lóra ül". 

így szólt ő . . . Éjfél volt, holdvilágos éjjel, 
S a vár egyházában egy ha rang megkondul, 
Testhalmokat láték kelni szerte széjjel 
Tiszán s Dunán ismét, és Dunán s Tiszán tul, 

Fehér lepedőkbe burkolózott lelkek 
Szállongnak a légben uszó fényes hajjal, 
S hol egyik halomra, hol másra röppentek, 
Nyögve mint őszi szél, siránkozó zajjal. 

Összetett kezekkel néztek föl az égbe, 
Hol a szabadságnak istene lakozik, 
S síron mint oltáron, mely kél a térségbe, 
Mind az szent hónáért forrón imádkozik. 
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Egy lágy himnusz volt az, gyönyörű, zengzetes, 
Sokféle nyelveknek édes vegyülete, 
Oláh, magyar, német, szláv szó együtt repes, — 
Mint egy új nyelv — mennynek boltozata tele. 

< 

Bámulásom látva, hozzám Huba igy szólt: 
„Nem lidércek ezek, sem hulló csillagok, 
Lelke ez a népnek, mely harcunkban megholt, 
Hol elholt magyar, szláv, oláh, német bajnok. 

Sírdombrul sírdombra kibékülve járnak, 
Mindenik jót akart, bár más úton haladt, 
Fájdalommal lát ják végét a csatának, 
S a rabláncot, melynek nyögtök terhe alatt. 

Ha föltámadnának, ők most mást tennének, 
Ti kik élők vagytok, tegyetek hát máskép, 
Mul ta t adjátok ált örök feledésnek, 
Csak ha szövetkeztek, lehettek szabad nép". 

Közli: Gulyás József 

ARANY ÖNÉLETRAJZI JEGYZETE 
« 

A M. N. Múzeum kézirattárában található az alábbi kiadatlan önéletrajzi jegyzet, 
amely kiegészítésül készült Kertbeny Károly egyik Arany-életrajzához. Sikerült meg-
állapítanom, hogy az 1851-ben kelt életrajzra vonatkozik Aranynak ez a hozzászólása 
(Ueber den Dichter und seine Werke. Erzählende Dichtungen von J. Arany. I. Zweite 
Auflage. Leipzig, 1853. VII—XXIV. 1.). fgy egészítendő ki a nemrég megjelent kata-
lógusban is (Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban. 1789—1867. Bp., 
195C. 13. 1. 145. sz.). Szövege a következő: 

Még egy szót! 
Utólagosan megolvasván a Kertbeny-féle életrajzot, abban, a már kijegyzett 

hibákon kívül, még csak következő tévedéseket talál tam: 
1. Nem emlékszem, mikor tanultam olvasni, pedig 3 éves koromból már több 

dologra emlékszem s így nem tévedek, ha 4—5 év helyett 3—4 évet mondok.1 

2. Debrecenben nem ragyogtam mingyárt az első tanulók közt,2 csak kis-
újszállásróli visszamenetem utáni nyáron küzdöttem fel 150—160 tanuló közt 
magamat 6-iknak. 

3. Anyám halálát álmodtam, nem csak úgy éreztem meg.3 

4. Nem mingyárt a marcziusi napokban, de egy év múlva, Má jus 9. 1849 
neveztettem ki concipistának;4 a többi, olly módosítással, mint én megírtam,, 
állhat. S a Petőfiveli viszony kezdete elég jól van előadva. Kertbeny ez élet-
rajzot sa já t levelem után írta, az ördög tudja, honnan szedte belé e baklövé-
seket! 

Közli: Scheiber Sándoi 

1 Kertbenynél (VII. 1.): „ . . . i n d e m das vier- bis fünfjährige Kind allein dadurch 
lesen lernte, dass ihm der Vater die Buchstaben in der Asche des Heerdes vorzeichnete.' 

2 Kertbenynét (u. o.): „Dort glänzte er unter den Ersten der Schüler . . . " 
s Kertbenynél (VIII. I.): „ . . . a l s ihm eine innere Stimme zuflüsterte, er möge 

nach seiner Heimath zurück eilen, denn seine Mutter sei gestorben." 
4 Kertbenynél (XII. 1.): „Gleich in den Märztagen nahm Arany als Conzipist 

Platz im Ministerium Szemere " 
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