
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

A Bánk bán egy vitás helyéhez. 

A budapesti rádió március 15-iki Bánk bán előadásának Tiborca a 
III . felvonás Bánkkal való párhuzamos monológ-jelenetében a többek közö t t 
így beszélt a merániakról: 

„ . . . Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt 
Kötnének inkább a hajokra .. ." 

pedig a dráma minden — eddig vagy 34 — kiadásában 

Kötnének inkább a hasokra . . ." áll. 

Könnyen a színész nyelvbotlásának tarthatnék há t az pgybetünyi el-
térést, ha nem tudnók, hogy ezen keresztül az irodalmi köztudattal ellen-
tétben álló az a kisebbségi vélemény jelentkezik, melyet két olyan előkelő 
színházi szakember, mint Galamb Sándor és a szóbanforgó rádióelőadást ren-
dező Németh Antal szóval és írásban évek óta hirdet. 

Ez azonban semmiképen sem jelenti azt, hogy a tragédia bármelyik sza-
vának egyszerű szótári értelmezése ma, 120 évvel a mű megjelenése és a leg-
kitűnőbb magyar bíráló-elmék szinte mikroszkopikus nyelvi, tárgyi, esztétikai 
és dramaturgiai Bánk bán-taglalatja után még mindig durva sajtóhibák eset-
legességéhez igazodnék. A szakkörök tehát — mint éppen Galamb pana-
szolja — nem is fémjelezték ez ú j nézetet, hanem „érthetetlen makacssággal" 
továbbra is ragaszkodnak a kiadások Katona-szövegéhez. Mivel azonban az 
ezektől eltérő és most említett szövegmagyarázatot egyrészt a Nemzeti Szín-
ház igazgatója, másrészt egyik színitanodánk tudós vezető-tanára va l l j a : nem 
csodálható, ha a sa já t szellemi és hivatali hatóterületükön — az egészen r i tka 
kivételként jelentkező Somlay-esettől eltekintve, amiről később lesz szó — az 
ő, de esetleg téves nézetük válik úrrá. Ez a figyelmen kívül nem hagyható 
körülmény azonban meg is fosztja e nézetet a különben tiszteletreméltó magán-
vélemény jellegétől és irodalmi közüggyé lépteti elő, melyben már a tudo-
mánynak kell kimondani a döntő szót, ha azt nem akarjuk, hogy minden 
újabb rendezés vagy szereposztás v i tá t idézzen elő e szó helyes értelmezése 
körül. A jelen igénytelen sorok is a kérdés tisztázásához szeretnének há t 
néhány gondolatfoszlánnyal hozzá já ru ln i . . . 

Az emlegetett két szó — „hasokra-hajokra" — közötti értelmi és orto-
gráfiai eltérés nem sok s így az egész nézetkülönbség talán kevéssé jelentős, 
mondhatná valaki ; Galamb mondja is,1 bár a maga szilárd meggyőződéséből 

1 Élet. 1934. június 10. 

8 * 
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egy hajszálnyit sem enged, arai nemcsak indokolja, de szükségessé is teszi az 
ellenvélemény előadását . Németh viszont oly fontosnak tart ja ezt, hogy köny-
vében kétszer is ki tér rá, de még egyik fejezet: „Egy sajtóhiba t radíciója" 
alcímét is ennek szenteli.2 

Mindamellett kétségtelen, hogyha az egyetlen betűnyi különbség nem 
oly nagy kihatású is, mint — mondjuk — a homousion-homoiusion vi tá jában 
volt, de annyira mindenesetre az, mint a mű bármelyik más sorának vagy 
szavának magyarázata . Sőt: az idevágó disputa anyagával még jelentősebbé 
lett , nem beszélve arról, hogy legjelesebb drámánkkal összefüggő minden moz-
zana t különös irodalomtörténeti érdeklődésre ta r tha t joggal számot. 

Tudjuk, hogy a Bánk bán szövegében gyakran bukkanunk homályos he-
lyekre, de ezeket a jeles magyarázók fejtegetései nagyobbára megvilágítot-
ták már. Hibás értelmezésű szó azonban egy sem akad a költeményben. A „ha-
sokra" sem volt az ; soha senki nem gyanakodott r á — még azok sem, akik 
ma oly természetes könnyedséggel minősítik hol „komikus", hol „értelmet-
len", hol meg „kellemetlen" és „szembeszökő" saj tóhibának — és senkinek 
eszébe nem jutott máskép magyarázni, mint ahogy az a maga helyén értel-
mezhető, míg Elpmér Irfiwo nem adta a mű akkoriban előkerült első 
— a Rosta előtti — betűhű szövegét, melyben a megfelelő helyen „ha jokra" 
áll .3 

Elsősorban ez az alapja a Galamb—Német h-f éle ellenvéleménynek; raj-
tuk kívül — tudtommal — az irodalomban senki nem vallja e felfogást, az 
ellenkezőt azonban több jeles Tiborc-alakító művészünk — akik közül egyik 
a nyilvánosság előtt meg is indokolta: miért — azonkívül az említett első 
fogalmazvány publikálása óta megjelent hat kiadás szövegének gondozói, végül 
maga a szerző : Ka tona József is. 

Nem közömbös a kérdés magjához közeledőben ez a negatívum, hogy a 
„hajokra" értelmezés mellett hármily tekintélyes, de csak kevés számú nézet 
hangzott el, míg a költeménnyel foglalkozó s a legnagyobb nevektől származó 
rengeteg tanulmány, szakcikk, vagy — nem is egy -—• jegyzetes kiadás egyike 
sem hökkent meg e szónál.4 Márpedig, ha oly kirívó saj tóhiba az, mint Galamb 
áll í t ja és csak az ő magyarázata szerinti kifejezés „természetes és egyedül 
Mhető",5 lehetetlen, hogy az elmúlt hosszú évtizedek a la t t e szarvashiba fel 
ne tűnt volna valakinek." S bár a maglódi kézirat felfedezéséig7 sem volt titok 
az olyan magától értetődő s most Galamb hangoztatta igazság, hogy „a fátyol 

2 Bánk bán száz éve a színpadon. Budapest, 1935. 209. 1. 
8 A Bánk bán első kidolgozása. Irodt. Közi. 1913. 93—314. 1., Akad. Ért. 

1913. 474-479. 1. Külön is. 
4 Még az a munka sem tesz erről említést, amelyik a műnek kirekesztő-

leg a nyelvi részével foglalkozik: Pollák A. József: Katona József stílusa és 
nyelve. Budapest, é. n. 

5 Élet. 1934. június 10. 
6 Mint ahogy Az Ember Tragédiája XV. színének sziniutasításában egy 

<52 esztendőn át észrevétlenül maradt tollhibára Tolnai Vilmos felhívta a figyel-
met a mű kritikai kiadásában. L. még Kardos Albert cikkét. Irodt. 1932. 
január—február. 

7 A maglódi Wodiáner-család birtokában volt, de a forradalmak alatt 
ú j r a elveszett első fogalmazványt nevezzük röviden így. A kézirat sorsáról 
Wodiáner Rudolf ú r volt szíves tájékoztatni. 
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helye a ha j " , a tudomány mégis azt fogadta el, ami a kiadásokban áll. De 
— mondom — maga Galamb se jelentkezett egy sornyi sajtó- vagy tollhibára 
való gyanakvással sem. Ha ezt megtette volna, akkor se volna igaza ugyan, 
filológiai alibijét azonban mindenesetre igazolná. Igaz, egy polemikus cikké-
ben azt í r j a : „Az első kiadásban „hasokra" állván, ebbe bele kellett nyu-
godni",8 mely mondatból viszont könnyen kiolvasható, hogy az első kiadás 
szövegét csak addig tekintette döntőnek, míg az e szempontból legalább is 
problematikus jelentőségű kézirat elő nem került . Ezzel pedig nyilvánvalóan 
eltér ettől a régebben vallott felfogásától : „. . . az első kidolgozás a végleges 
formára nem okvetetlenül bizonyító erejű"." Valóban : mindig a szerző keze-
nyomát magán hordozó utolsó kiadás az irányadó, ha van ilyen. „Jobb a 
szerző gondozta kiadást venni hitelesnek, mint a tetszetősebbnek látszó értel-
mezést és módosítást" mondja Tolnai Vilmos éppen a Bánkkal vonatkozás-
ban,10 de ugyanezt vallja nem kevesebb határozottsággal Horváth János is.11 

A maglódi kézirat nyilvánosságra hozatala előtt senki sem t a r t o t t a tehát 
értelmetlennek vagy helyére nem illőnek a „hasokra" szót. Ez kétségtelen. 
De később se talált hitelre Galamb nézete, ahogy az említettem újabb kiadá-
sok is mutat ják, mert pl. a mű első megjelenésének centenáriumára s az ere-
detinek hű másolatában készült, szakszempontból is megnyugtatóan gondos 
Mészöly Gedeon-féle kiadás sem vesz tudomást róla,12 holott bizonyára ügyelt 
volna rá, ha elfogadhatónak ítéli, hiszen egy másik helyen előforduló nyilván-
való hibát éppen az első fogalmazás értelmi elemzése alapján meg is igazí-
tott,13 „a könyv különben valóságos remeke az efajta, fehér hollóként jelent-
kező nemes vállalkozásnak" mondja róla a kritika.14 

8 Magyarság. 1936. március 19. 
8 A Bánk-probléma. B. Sz. 1928. 436. 1. (lábjegyzet). 

10 Katona Józset és Fessier. Irodt. Közi. 1918. 11. 1. (lábjegyzet). 
11 Jegyzetek a Bánk bán sorsáról. Napkelet. 1926. 813. s kk. 11. 
12 Katona József Bánk bánja. Pest, 1821. Rózsavölgyi és társa. Budapest, 

1920. Betűhű és részben hasonmás kiadás. M. G. utószavával. 
13 Tolnai Vilmos: A Bánk bán I. felv. 12. jelenetének hibája. Irodt. 1922. 

99—100. 1. 
14 vl: Katona József: Bánk bán. Irodt. 1921. 149. 1. Nem arról van szó 

tehát, hogy egy irodalmi mű első — vagy bármelyik — kéziratának tudomá-
nyos jelentőségét tagadhatnánk, csak éppen túlzott fontosságot nem kell tulaj-
donítani neki. A jelen esetben is szó fér Galamb Sándornak ehhez a megjegy-
zéséhez: „Kár, hogy Bánk bán-magyarázóink nem használják többször ezt az 
első fogalmazást, mely dramaturgiailag ugyan kétségkívül jóval gyöngébb a 
végső kidolgozásnál, de szövegmagyarázat tekintetében nagyon értékes felvilá-
gosításokat nyújt ." (Élet. 1934. jún. 10 ) Éppen fordítva van. Már Császár Ele-
mér "rámutatott arra, hogy: „A két szöveg között organikus eltérés, mely a 
dráma fölépítésére vonatkoznék, nincs. Az ú j fogalmazvány bővítései és ki-
hagyásai a cselekmény lényegét és a tragikumot nem érintik." (I. m. 196. 1.) 
De Gyulai is azt mondja, hogy Katona ,.a cselekvényen és szerkezeten valami 
lényegeset nem változtatott". (Katona József és Bánk bánja. Bpest, 1883. és 
1907. 141. • 1.) Ami pedig a szövegmagyarázatra vonatkozó értékes felvilágosítá-
sokat illeti, hát ilyesmit hol nyúj t , hol nein n y ú j t a kézírásos szöveg. A kon-
krét esetben pl. — uti f igura docet — még filológiai komplikációt okoz, az 
olyan amúgy is homályos helyet pedig, aminőre Gyulai figyelmeztet: még 
zavarosabbá teszi, anélkül, hogy bármi rejtett szövegtitkot árulna el. Legfel-
jebb a költő műhelytitkait, ami most kevéssé érdekel bennünket. 
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Most pedig mindenekelőtt vegyük sorra Galamb idevonatkozó megálla-
pí tásai t . (Az aláhúzások tőlem valók.) 

Katona halálának százéves fordulóján a Németh Antal rendezésében 
bemutatot t szegedi előadásról ezt mondja a többek közöt t : 1 5 „A rendezés 
javára írandó, hogy az eddigi Bánk bán kiadások egyik kellemetlen hibájával 
szembe mert szállni, holot t pedig valamennyi magyar színpad érthetetlen 
makacssággal ragaszkodik hozzá. A I I I . felvonás Tiborc jelenetének egyik 
mondatára célzok: „. . . egy halotti f á t y o l t kötnének inkább a ,hasokra', í r ja 
valamennyi kiadás s mondja valamennyi Tiborc-alakító, holot t Katonának első 
fogalmazása .hajókat ' tartalmaz s nyilvánvaló sajtóhibának bélyegzi a 
,hasok' szót."16 

Néhány évvel később írja:17 „Hagy említsek meg egy mulatságos félre-
értést is. Tiborc ezt mondja egyik helyen : , . . . egy halot t i fátyolt kötnének 
inkább a hasokra'. Gyászfátyol t a hasra kötni! Nem tudjuk, volt-e ez vala-
hol szokásban1?" . . . A továbbiakban feddő sajnálkozással ismétli, hogy min-
den kiadás így hozza és így játszák a színészek is. „Pedig csak kómikus sajtó-
hiba az egész.18 Az első fogalmazvány megfelelő helyén dehogy is hasokra kötik a 
fá tyo l t a merániak, hanem mint természetes és egyedül érthető, a hajokra." 
(Oda kötik1? A merániak?) Végül ismét a Németh-féle szegedi rendezésre hivat-
kozik, mely „már korr igál ta a színpadon ezt a tévedést".1" 

Gyulai észrevétele a következő: ő az első fogalmazást nem ismervén, 
Solomnak az V. felv. 2. jelenetében mondott s a királyné niegölőjére vonat-
kozó e szavait: 

„Az Istenemre kit imádok, s ősz 
Atyám fejére esküszöm, magyarról 
El nem hiszem, mert az elébb a világ 
Lá t t á ra tenné, mint alattomosan." 

a zászlós úr szájába valónak mondja, mert hiszen Solom abban a hitben él, 
hogy Petur, tehát egy magyar a királyné gyilkosa: nem mentegetheti hát a 
király előtt. „Lehetetlen említés nélkül hagyni e botlást — í r j a Gyulai Bánk 
bán könyvében (274—275. 1.) — mely oly kirívó, hogy alighanem toll- vagy 
nyomtatási hiba." Pé te r fy nem tesz itt semmi megjegyzést magyarázatos 
Bánk bán kiadásában, Harmos Sándor viszont még kimélyíti Gyulai nézetét 
és Katona „fáradtságával" magyarázható tollhibának mondja ez „elírást". 
(Irodt. Közi. 1912. 279. 1.) Nos: világosságot a maglódi kézirat sem derít az 
ügyre. Abban is Solom mondja azt, amit a kiadásokban mond. Toll- vagy 
sajtóhibáról ezek szerint nines szó s ezzel az egyetlen magyarázat lehetőségű 
veszett el. Hogyan értelmezzük hát ezt a helyett Ilyen lényegbevágó problé-
mák megfejtése várna az újabb Bánk bán-kutatókra . . . 

16 Ezt megelőző Bánk kritikájában még nem említi a szóbanforgó szöveg-
eltérést. így az 1923/24-es évad klasszikus ciklusának megnyitó előadásáról 
szólva (Szózat. 1924. jún . 11.), bár méltat ja Kürti József Tiborc-alakítását, de 
nem tér ki a vitás szóra se helyeslőleg — a maga álláspontjának igazolá-
sára —, se kifogásolva: megigazítási szándékkal. Vájjon hogy mondta hát 
szegény Kürti Tiborc e mondatát? Csak nem ő volt az a Galamb említette 
színész, aki még kézmozdulattal is jelezte, hogy a has-ról beszélt (Élet. 1934. 
jún. 10.) 

I e Szegedi Szemle. 1930. május. Galamb e „dokumentáris" szavait Németh 
is idézi könyvében. I. m. 208. 1. 

17 Élet. 1934. jún. 10. 
18 Ezt szóról szóra átveszi Németh. I . m. 213. 1. 
*• Némethnél is. U. ott. Egymásra hivatkoznak tehát, csak éppen az első 

kiadásra, vagyis a szerzőre nem. 
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Részletesebben megvitatták a kérdést a sok hozzászólásra alkalmat adó 
Németh-féle nemzetiszínházi Bánk bán rendezés kri t ikája nyomán, mikor a 
Tiborcot alakító Somlay Ar túr élesen szembefordult Galamb felfogásával. 
„Különös — ír ta Galamb bírálatában20 —, hogy visszatért a Nemzeti Színház 
színpadára a pusztán sajtóhibán alapuló régi szöveg : , . . . egy halotti fá tyol t 
kötnének inkább a hasokra' (a szórend így!), holott helyesen így van: hajokra. 
Haj fordul elő abban a szövegben is, melyet Katona ama bizonyos erdélyi pályá-
zatra beküldött ." 

„Szó sem lehet holmi sajtóhibáról, — olvassuk Somlay válaszában.21 — 
Már 1821-ben is tudtak különbséget tenni az „s" és a „j" betű között és a 
következő kiadásban okvetetlenül helyrehozták volna a tévedést, de ha nem 
abban, hát a következőkben. . . ha véletlenül valamelyik kiadásban — csak 
egyben is — úgy szedték volna ki g szót, hogy „hajokra", az lenne sajtóhiba, 
amit gyorsan ki kellene küszöbölni. Mert mit mond Tiborc: A meráni urak 
ezüst-arannyal varr t öveket hordanak a hasukon, mely öveknek a sallangja, 
rojtja a hasukról a lábszárukig fityeg. Az elnyomott nép véres verejtékéből 
került az az ezüst-arany, mellyel ezeket az öveket kivarrták. Lelkemre mon-
dom, egy halotti fátyolt kötnének inkább a hasokra az aranyos övek helyett, 
hogy legalább úgy külsőképen mutálnák a gyászt azokért a szegényekéit, 
akiket kiraboltak. Ez egészen világos. Az övet az ember a hasa köré szokta 
kötni. Tiborc azt mondja, hogy az arany öv helyett egy halotti fátyol illen.j 
oda inkább. Tessék csak az inkább szót figyelmesen megnézni, az mindent meg-
mond. Ha Katona József azt akar ta volna mondani, hogy a hajukon visel-
jenek a meráni urak egy halotti fátyolt, mi szükség let t volna az aranyos övek-
kel kezdeni ezt a tragikus fenségű gondolatot?" A továbbiakban hivatkozik 
a legjeleeebb Tiborc-alakítókra, akik mind úgy mondták, mint ő, s néhány 
kitfinő Bánk bán-magyarázóra, akik sohasem említették a kiadások e hibáját . 

Erre Galamb: 2 2 „ . . . S o h a s e m tagadtam, mert tényeket tagadni tudo-
mánytalan valami, hogy a nyomtatott kiadásokban „hasokra" fordul elő. Azon-
ban különböző lapok hasábjain többször megírtam és hirdettem, hogy a 
kiadások valamennyijében a szóbanforgó kifejezés sajtóhiba. Hiszen a fátyol-
nak szokott helye a haj. nem pedig a h a s . . . Somlay művész úr nagynevű 
elődei valóban nem mondhattak a legjobb akara t ta l sem haj-at , s ama kiváló 
irodalomtörténészek sem foglalkozhattak a szöveg korrekciójával, mert a ki-
adásokban has fordulván elő, bele kellett törődniök.23 Ellenben elfogadták 
igenis a javí tást mindazok, akik már tudtak a kétségtelen tényről (*?!). AVoi-
novich igazgatása alatt i felújítás és a Németh Antaltól rendezett centenáris 
előadás már az eredeti kifejezést vi t te a közönség e l é . . . Filológus lelki-
ismeretem tiltakozik az ellen, hogy tetszetős stilisztikai magyarázást (1!) 

50 Magyarság. 1B36. márc. 17. 
21 „Hajókra? Nem! Hasokra! Válasz egy tudós tanárnak." Pesti Napló. 

1936. márc. 18. 
52 „Hasokra? Nem! Hajokra! Viszonválasz egy jeles színművésznek." 

Magyarság. 1936. márc. 19. 
2S Szó sincs róla! Az Ember Tragédiája utolsó sziniutasításában a cen-

tenáris kritikai kiadásig ez állt: „A nézőhely átváltozik a negyedik szin 
pálmafás vidékévé." Vájjon ebbe is „bele kellett tö rődnünk"! . . . (V. ö. fen-
tebb a 6. sz. jegyzettel.) 
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többre becsüljek a szembeszökő valóságnál. A tényeket hipotézisekhez meg-
fellebbezni teljesen tudománytalan eljárás." A tudomány fellegvárából kelte-
zett s meglehetős leckéztető modorban t a r t o t t cikkét azzal a könnv'ed szó-
játékkal végzi, hogy : „Aaj'szálfínom stfluskérdéseket hasból elintézni nem lehet", 
amiben egyébként igaza is van. 

A vitába magam is beleelegyedtem és Somlay helytálló értelmi magya-
rázata mellé állva, az ő érveit még megszereztem néhány tőlem telhető meg-
jegyzéssel.'-'4 így felvetettem a különbséget tevő „s" és „ j" betű írott alak-
jának összetéveszthetését, amit Voinovich Géza is valószínűnek ta r t , mint 
most volt szíves közölni velem. Igaz, hogy éppen fordított értelemben: nézete 
szerint ugyanis az eredeti „ j" be tű t olvasta, vagy olvashatta a másoló, eset-
leg szedő régies írású „s"-nek. 

Azóta nem esett szó erről, de a bevezetőben említett ünnepi rádióelőadás 
azt mutatja, hogy a kérdés eldöntöttnek tekinthető mind a Nemzeti Színház, 
mind a rádió színpadán. Pedig akik eldöntötték, tévedtek. Hogy miért, talán 
ki fog tűnni, ha az értelem mérő-ónját a kérdés mélyére eresztjük . . . 

Galamb előadása azon a részint filológiai, részint értelmi pilléren nyug-
szik, hogy: „Katona első fogalmazványában a ,hajokra' kifejezés áll", e 
hogy: „a fátyol helye a ha j és nem a has", az eltérést, amint láttuk, a 
kiadások saj tóhibájával magyarázza. 

A Katona-féle első fogalmazvánnyal könnyen végezhetünk, mert ilyen 
— sajnos — nincs. Amire Galamb hivatkozik, az nem az első fogalmazvány, 
hanem — mint minden szakember tudja —- annak idegen kézzel írott pongyola 
és pontatlan másolata, aminek hűségéhez — látni fogjuk — még „fér egy-
két vajon". De h a betűhű volna is e másolat: a tudományos kutatás e lő t t 
akkor sem pótolhatná a szerző kezeírását. Tovább megyek: tartsuk Katonáé-
nak ezt a — Galamb által is csak „első fogalmazvány"-ként emlegetett — 
kéziratot: vájjon efféle adatokat fogadhat el az irodalomtudomány a kiadás-
nak a szerző gondozásában megjelent végső szövegével szemben? És ezt a 
sajátos módszert éppen a Bánk bán körül lehetne követni, amelyiknek előt-
tünk fekvő első kidolgozása — a dramaturgiai felépítéstől eltekintve -— köz-
tudomás szerint sokkal primitívebb a kiadásnál s — ahogy Császár ír ja — 
„a két kidolgozásban nincs lap, mely változatlan maradt volna s olyan is 
kevés, mely ne szenvedett volna gyökeres módosítást".25 

Hiszen ezek szerint Bánk hitvesét nem Melindának, hanem Adelajdnak 
kellene neveznünk és sokkal több joggal, mert nemcsak a döntő szövegfontos-
ságúnak mondott első fogalmazványban szerepel így, hanem Katona egyik ehhez 
írt jegyzetében kereken tiltakozik a Melinda név ellen és nem hajlandó „a 
maga szülöttét Cséry keresztvize alá tartani". . . . Vagy mondassuk el az első 
fogalmazvány „feszelgéssel teljes" bevezető Mentor jelenetét is, viszont hagy-
juk ki — sok mással együtt — ez örökszép és jellemvilágosítc mondatot, mely 
egyik legtöbbet idézett gyöngye a műnek : 

„Hogy Bánk leüljön a setét szövetség 
Gyász asztalához, ahhoz nem csekélyebb 
Mint banki sértődés kívántatik", 

24 „Hasokra vagy hajókra?" Hozzászólás a Somlay—Galamb-vitához. 
Pesti Napló. 1936. márc. 22. 

25 I. m. 197. 1. 
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esetleg némítsuk el Tiborc panaszának éppen a vitás helyre utóbb betoldott 
e szépen zengő lírai részét : 

„S ha tán utolsó fillérünkre egy 
Törvénytudó fe l í r ja a panaszt: 
Ki í r ja fel keserves könnyeinket, 
Hogy jó királyunk megláthassa azt?" 

hiszen az első fogalmazványban való buzgó hit ilyesmit követelne.™ De e r r e 
nyilván Galamb se gondol s mint tudományosan pallérozott elme j;.em is 
gondolhat. Nem mondja meg azonban, „hol van a pont, mely határt t e sypn?" : 
mikor szabad a végső és meddig kell az első fogalmazványt elfogadni, mely-
nek bizonyító ereje ezek szerint nem sok. Annyi semmi esetre sem, hogy meg-
döntse a szerző-gondozta kiadás elsőbbségét. Ilyesmiről akkor lehetne szó, ha 
a kiadás szövege valahol értelmetlen volna; akkor valóban kisegítene az első 
fogalmazvány vagy annak akár a másolata is. De így ! . . . 

Az értelmi magyarázat már elfogadhatóbbnak látszik és gondolkozásra 
késztet: „A fátyol helye a ha j " ez igaz, az öv-é viszont éppoly kétségtelenül 
a has, mely szót a kézirat szerint egy lélekzetvétellel később újra használ t 
Tiborc, de Katona -— talán éppen azért , hogy a két egyforma szó egymás 
mellett ne álljon — az egyiket „gyomor"-ra enyhítette.27 

A fátyolt valóban a hajra kötik, azaz : a hajba (erről később), de csak 
a nők. Férfiak soha; a meráni férfiak sem! Ezt pedig nyilván Katona is t u d t a 
s így nem érthette, tehát nem is mondhatta azokra. 

Marad végül a sajtóhiba lehetősége, aminek veszélye minden nyomtat-
ványt fenyeget s valóban: nem kímélte a Bánk bán eiső kiadását sem. T a l á -
lunk benne eleget; Tiborc helyett Toborc; olasz h. olosz; tenyerével h. ten-
gerével; belőllem h. belbllem; szerettem h. sserettem, álorca h. elorca stb. 
Neni volna hát lehetetlen, hogy . .hajokra" helyett „l iasokra" szót szedett 
Trat tner nyomdásza, noha a régi írású „s" betűt könnyebb s így gyakoribb 
is „j"-nek nézni, mint fordítva, (ahogy Voinovich véli). 

De ugyanez a lehetőség fennáll a maglódi kézirat k iadása körül is. E r r e 
azonban — úgy látszik — Galamb nem gondolt, pedig meglehet, hogy az ő 
nézetével szemben az első kiadás „bélyegzi sajtóhibának" a fogalmazvány 
„hajok"-ját . Mert a „szedőterem ördöge" ebben is o t t hagyta ám névjegyét! 
Csak kettőt közlök mutatóban, bár van több is; egyik éppen a vitás szöveg-
részben fordul elő: „Aranyos selyem övek verődnek lábszáraikhoz",28 a másik 

2e Akkor a „Vén cigány" egyik sorát így kellene mondanunk: „Mi zuhan 
le mélységes pokolhat", mert a költő kézírásával — tehát nem a másolt fogal-
mazványban — igen sok más variáns mellett ez áll. De még a kézirat utolsó 
formája sem egyezik a nyomtatásban legelőször megjelent szöveggel. (Pesti 
Napló. 1855. 61. sz.) A kéziratban különben még ma is az eredeti gondolat-
menetnek megfelelő „pokolba" áll, amit Vörösmarty sose javított ki „pokol-
ban"-ra. Ez Brisits figyelmét is elkerülte. (A M. T. Akadémia Vörösmarty-
kéziratai. Bp., 1928.) 

27 Nem érdektelen, hogy még egy helyen ír valami hasonlót. A II . felv. 
2. jelenetében mondja Petur: 

„Ez a Merániaknak izzadoz, 
Amaz Merániaknak a hasát 
Hizlalja vérverejtékével..." 

28 Trodt. Közi. 191.1. 269. 1. 
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az I. felvonás 13. jelenetében: „Gertrudis (elsárgulva visszarezzen). Hallatlan. 
(Fel s alá járkál , végre ki kelt)" a nyilvánvaló kikiált helyett.-6 Hol keressük 
hát a különbség gyökerét? Vagy a kézirat másolója volt felületes s így a 
kiadás szövegével szemben nincs hitele, vagy pedig az első fogalmazvány ki-
nyomatott szövegébe csúszott sajtóhiba s akkor e labilis szöveg bizonyító 
ereje elvész. Én az utóbbit gondolom, mert Császár bevezetője se mentes a 
nyomdahibától: „Melinda megörül" olvassuk a megőrül helyén.30 

Különben i s : Katona Bárány Rostája a lapján aggodalmas pontossággal 
javította a végleges szöveget s még a nyomatékosabb helyek tipográfiai ki-
emelésére is ügyelt.31 Az ál tala gondozott kiadásból most idézett sajtóhibák 
között nincs is értelemzavaró egy sem.3-' Igaz, hogy a maglódi kéziratot lát ta 
s ahhoz jegyzeteket is csinált, de végül sem ezt, hanem a teljesen átdolgo-
zot t s előttünk ismeretlen fogalmazványt adta nyomdába. Ennek híján nincs 
mit disputálni azon, hogy e fogalmazványról készült kiadást elfogadjuk-e vagy 
sem? El kell fogadnunk, mert ez a tény. „A tényeket pedig hipotézisekhez 
megfellebbezni tudománytalan el járás." 

A eajtóhiba-teória is igen könnyen sebezhető tehát, inert mint láttuk, 
az nemcsak a végső, hanem az első fogalmazvány szedését is fenyegeti. 
A probléma így hovatovább önmagától oldódik meg, mert tulajdonképen nincs 
is. Mindenféle szempont ezt támogat ja . A szöveg úgy helyes, ahogy a kiadá-
sok hozzák. Ezt nyomban megértjük, ha a kérdéses sort a szöveg beágyazott-
ságában olvassuk. Mert ha kiemeljük az értelmi együvétartozandóságból s 
figyelmen kívül hagyjuk a tiborci szenvedélyes gondolatsor nyelvi érdességét 
és egyszerűen csak azt állapítjuk meg, hogy „ha jók" helyett „hasok" betű-
sort szedett a nyomdász, akkor — de csak akkor — valóban emlegethetjük 
a „komikus" jelzőt. Ha azonban hozzáolvassuk és főként: hozzáhangoljuk 
Tiborc nyers kitöréseit, meggyötört magyar lelkéből fakadó sirámait , mely-
nek mondatai a „legorganikusabb egységbe" vannak összefogva : úgy éppen 
az ellenkező felfogásra kell jutnunk s ez egyben meg is magyarázza: miért 
nem tűnt fel egyik Bánk bán-méltatónak sem a kifogásolt hely? Annyira 
a beszéd sodrába illő, hogy nincs mit kifogásolni ra j t a , még a Galamb-emlí-
tette s igen „ellenőrző füllel hallgató közönségnek" sem.33 

A kérdéses jelenetben többnyire Tiborc beszél s elkeseredettsége olykor 
paraszti, nyers gúnyban lobban fel, mint az első fogalmazásból még hiányzó 
e szavak is éreztet ik: 

„Hahogy panaszkodni akarunk, előbb 
Meg kell tanulnunk írni, mert az ily 
Szegény paraszt az úr elébe nem 
Mehet többé 
Hisz összekarmolázná a szegények 
Patkója a szép sima vadlatot." 

U. ott. 235. 1. A hibára már Tolnai Vilmos figyelmeztet. Irodt. 1922. 
100. 1. Jegyzet. 

I . m. 197. 1. 
Egy ilyet értett félre Arany László, mint Tolnai Vilmos kimnfatja 

„Katona .Tózsef és Fessier" с. dolgozatának lapal j i jegyzetében. Irodt . Közi. 
1918. И, 1. 

82 Az első fogalmazás megfejthetetlen „Tot" szava nem került a kiadá-
sokba. 

» M. Ny. XXII I . 409. 1. 
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s i t t következik a vitás szövegrész, melynek eredeti fogalmazása ilyen vál-
tozásokon ment keresztül: 

Első fogalmazás: Végleges szöveg: 

Pirulni kellene El kellene pirulniok, 
nékik midőn aranyos selyem Midőn ezüst-arannyal varrt övek 
övek verődnek lábszáraikhoz Verődnek a lábszáraikra, mert 
mert vér verejtékünk gyümölcse az. Véres verejtékünk gyümölcse az. 
Lelkemre mondom, egy halotti Fátyolt Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt 
kötnének inkább a' hajokra; Leg- Kötnének inkább a hasokra leg-
alább is úgy külsőképp gyászszokat Alább csak úgy külsőkép is mutatnák 
azon becsületessekért mutatnák A gyászt azon szegény nyomorultakért 
kiket kiálhatatlan sajtolásaikkal Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal 
a,' sírba döntenek. A sírba döntenek. 

Majd • 

,,ök játszanak, zabálnak szüntelen." 

Később, Bánk szavára: 

„Tűrj békességgel, ezt papolta az 
Apáturunk is sokszor: boldogok 
A békességesek, mert Isten fiainak 
Hivatnak — úgy de tömve volt magának 
A nyomra." (Első fog.: „hasa".) , 

Ebbe a hangnembe a legtökéletesebben beleillik a „hasokra" kifejezés. 
Ez egyszerű pór nem az urak hajának halotti fátyláról képzeleg, hanem 
mint mondja is — lábszáraikra verődő és hasukon díszelgő öveket nézi és 
lát ja. Általában csak arról beszél, amit lát, vagy látott , nem fantáziája dik-
tá l ja szavait. Figyelme az övre irányul s a körül marad, ezért veszteget erre 
feltűnően sok szót a különben oly szűkszavú Katona mind az első, mind a 
végső fogalmazásban. Pedig ez már nem Weber-„idézet" !34 

És miféle képzettársítás nyomán juthatott volna akár Katona, akár 
Tiborc az öv fogalmától a hajéhoz? Nyilván a fátyol közvetítésével. De hi-
szen fentebb kimutattuk már, hogy férfiakról van szó, a fátyolnak pedig azok 
öltözékén semmi szerepe ninbs, így tehát a férfihajban a gyászfátyol éppoly 
valószínűtlen, mint a hason, így következtetésünk megfeneklenék, ha a szö-
veg nem adna magyarázatot. De az „inkább", amire Somlay oly kitűnő meg-
érzéssel hivatkozott, vitán felülivé teszi a helyes értelmezést: inkább fátyolt 
kötnének oda, ahova most az aranyos selyem öveket kötik. Tiszta, világos, sőt 
plasztikus ez így, ha nem komplikáljuk. A szó és jelentése tökéletesen fedik 
egymást. És tegyünk még egy lépést: Katona nyelvéről igazán nem lehet azt 
mondani, hogy j>ongyola: vájjon éppen ennél az egy szónál gyengült volna 
há t meg annak nyers kifejező ereje? Fátyol t kötni a hajokra? Mondott volna 
Katona i lyet? Nem, hanem vagy hajokba, vagy fejökre kötné. Hajokra inkább 
borítanák, terítenék a fátyolt , csak így elviselhető. Érzi ezt Galamb is, azért 
használja mindig ezt a lapos kifejezést: „a fátyol helye a haj", mert nem 
mondhatja, hogy a „hajon van", különben nem illik hozzá a „kötni", hanem 

34 Waldapfel József: Idézetek a Bánk bánban. Császár Emlékkönyv. Bp , 
1938. 101. s kk. 11. Külön is. 
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csak a „borítani" ige, az pedig nincs a szövegben. . . Ne nézze ezt senki 
filozopteres „agyonmagyarázásnak" részemről; ez így van! 

Végül: a fordítók felfogása is előadásomat igazolja. Dux Adolf elmé-
jében pl. még csak fel -se villant a , ,haj"-nak a lehetősége: ő is maradt az 
eredeti szövegnél: 

„Mit einem Trauermantel sollten sie 
Den iipp'gen Leib umhüllen lieber, um 
Doch äuserlicli zu t rauern für die Opfer, 
Die ihre Unerstättlichkeit ins Grab 
Gestürzt! " " 

Mohácsi Jenő pedig most kiadásra került fordításában még határozot-
tabban mondja Katona szavait : 

Bei meiner Seele, lieber sollten 
Sie einen Trauerschleier knüpfen 
Sich an den Bauch — um doch im Äussern 
Trauer zu zeigen fü r die Ärmsten, 
Die sie ins Grab gestossen — 

Ezekben próbáltam bizonyítani, hogy a kiadások szövege a helyes mind 
filológiai, mind értelmi szempontból. Hosszúra nyúlt fejtegetéseimbe foglal-
t aka t tagadni lehet — bár „tényeket tagadni, Galamb szerint is, tudomány-
talan valami" —, de a tagadást indokolni a l i g . . . Bory István. 

Egy Habsburg-párti Árpád-eposz. 
.4 Zalán Futásának centennáriumakor megjelent tanulmányok sorában e 

sorok írója kísérletet t e t t arra, hogy nagy vonásokban megrajzolja az Arpád-eposz 
tervének alakulását a XVIII . század végén és a XIX. század elején.1 Csokonai 
Vitéz Mihály tervének jellemzésénél Harasz t i Gyula megállapítását („Csokonai 
hősei, köztük Árpád is, XVIII. századbeli szentimentális szerelmesek") egy 
német regének ismertetése révén igyekeztem a kor ízlésével alátámasztani. Ez 
a német rege Jos. Alois Gleich Sagen der ungarischen Vorzeit. Ein Gegenstück 
zu den Sagen der Vorzeit von Veit Weber. Wien, 1800. c. kötetében lá to t t nap-
világot, tipikus haj tásaként az osztrák történeti költészetnek. Az elbeszélés 
címe (Mazarna, oder die Wnnderhöhle) nem igen sejtteti , hogy a csodás bar-
lang tündére mellett a magyar honfoglaló, Árpád a hőse. Semmivel sem több 
benne a történeti valóság, mint a századforduló divatos Ritterroman-magyarí-
tásaiban, amelyekről György Lajos tanulmánya 2 ad számot. A név és az idő-
pont történelmi, a mese nemcsak köl töt t , de elképzelhetetlen. 

Nem is lenne érdekessége, ha 1824-ben magyar nyelven nem jelent volna 
meg a verses fordítása. Ezt irodalomtörténeti kutatásunk eddig eredetiként 
t a r t o t t a számon Kisfaludy Sándor regéinek utánzatai között . A címlap nem is 
u ta l forrására; ime: A Fiatal Árpád a Mazarnai Barlangban. Eredeti rege a 

85 Bánk bán. Drama in fünf Acten von J. К. Aus dem Ungarischen 
metrisch übersetzt von Adolf Dux. Leipzig; F. A. Brockhaus. 1858. 

1 A Zalán fu tása . Budapest, 192G. 
1 EPhK. 1913. 587. sk. lk. 
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magyar előidőből. Előadta Pettényi Gyöngyössy János. Nagy-Károljban. 
Gönyei Gábor által. 1824. 

Tagadhatatlanul van valami érdekesség abban, hogy egy esztendővel a 
Zalán Futásának sikere előtt ilyen német tündérrege is olvasóközönségre talált . 
De még érdekesebb az a szellem, amely ebben a fordításban megnyilatkozik. 
Gyöngyössy János ugyanis nemcsak bővebb 1ère ereszti forrását , hanem a maga 
nemzeti álláspontját is erélyesen kihangsúlyozza benne. Hos-szadalmas ajánlá-
sában a nemzeti irodalom fontosságát emlegeti és önérzettel mondja: „Ami en-
gemet illet, aki nevendék koromtól fogva nemzeti nyelvünk virágzása iránt 
mindég határtalan buzgósággal lángoltam, mindég tet tem annyit, amennyit 
— körnvületeimhez képest — lehetett. Közelebbről, kiváltképen közép- és 
köz-míveltségtt magyarjaink számokra készítettem ezen jelenvaló versezetet, oly 
céllal, hogy az ő kezeik között eddig elé forgott régi darabocskáknak helvjöket 
talán szerencsésebben bétölthetné." De gondol a magyar földmívelőkre és kéz-
mívesekre is, amikor müvét közzéteszi, mert tudja és hangoztat ja , hogy azok 
sem nélkülözhetik az értelmi napfényt. 

A versezet irodalmi méltatását nagyjában helyesen szövegezi meg Tóth 
Béla,3 mondván: „A könyv az eposz és a rege külformáinak érdekes vegyüléke, 
melyet a népies tündérmesék motívumai szőnek át . Az előhang az eposzi expo-
sitiót és invocatiót a közönségnek a regékben lá to t t megszólításával fűzi 
össze. A költemény még nem néprege, de sok közössége van a népmesékkel. 
Árpád népmesei hős módjára esik á t tündérkirálynéjával való szerelmi kaland-
ján." Osupán a népmesei elemek hangoztatása helyére kell az osztrák regeköl-
tészet motívumait tennünk, mert Gleich a tündérrege minden bonyodalmát 
onnan tanulta. 

Gyöngyössy János versének megindulása nemzeti lendületre vall. Míg 
Gleich egyenesen a mesemondásba kezd, a magyar verselő a magyar honfogla-
lásról elmélkedik, Att i láról és Álmo-ról, megtartván Álmosnak ezt a forrásá-
ban lelt elnevezését. Csak ezután a kis kitérés után indul meg a mese. A hí-
vebben fordított részek szemléltetésére ime a kezdet: 

Gleichnél: 

Die Thurozer Gespannschaft ist 
ringsum von Himmelhohen Gebirgen 
umschlossen, deren ungeheuere Wal-
dungen und finstere Beighöhlen ein 
schauerlich angenehmes Schauspiel 
•dem Wanderer darstellen. Berühmt 
ist eine dieser Höhlen am Berge 
Tlasia, wovon ehmal folgende Sage 
umhergieng. Als im neunten Jahr-
hunderte die Macht der Ungarn un-
ter ihrem Anführer Almo furchtbar 
ward allen übrigen Nationen, da 
zeichnete sich dessen Sohn Arpad 
vorzüglich durch seinen Muth und 
seine Tapferkeit aus. Er war ein 
junger rüstiger Mann, von liebens 

Gyöngy össynel : 

Fellegeket meghaladó 
Kőszirtokkal van körül-
véve a Thuróczi Megye, 
Melynek borzadva örül 

A néző; e sok Százados 
Erdőkkel ékesített 
Sorhegyben, a Teremtésnek 
Első napján készített 

Sok roppant setét Barlangak 
Vágynák Boltra formálva, — 
E pompás Környben Almő, 
Táborával megállva. 

Vitézivel, Kardjokat , egy 
Időre, letétette, 
S győzedelmes Karjaikat 
Itten megpihentette. 

3 IK. 1926. 294. 1. 
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würdiger Bildung, aufgewachsen im 
Kriege und unter Waffen war zwar 
sein Herz demnoch nieht verwahr-
lost, doch unbekannt waren ihm noch 
bisher sanfter Gefühle geblieben. 

.Mint az Esthajnal-Csillag, a 
Többieknek Sorában, 
Ügy tündöklött ki eggy I f j ú , 

Az Álrnó Táborában; 
Árpád vala e deli Hős, 

Almó Vezér Gyermeke, 
Derék Vitéz, gyöngy termetű, 
A Természet Remeke. 

A Kert patyolat Rózsája 
Huszonkétszer hervadott — 
El, miólta a Magyarok 
Istenük Léteit adott 

Ezen Ilerczegi I f júnak ; 
S első Teremtésének 
Emberében több Ajándék, 
(Mint mit e Remekének 

Oszta) nem vólt. — A szép Testben 
Szép Lélek is lakozott, 
A Természet erre mindent 
Pazérolva halmozott. 

Mint eggy Párószi Márványból 
Phidiásztól kimettzett 
I f j ú Herkulesz, e Hősnek 
Termete akként tetszett. 

Orczájának Liliomát 
Hajnalpiros festette, 
Szikrázó Szem, s méltóságos 
Nézés dicsőítette; 

Sámsoni Kar ja sok i f jú 
Fát tőből kitekere, 
S csak puszta izmos öklével 
Sok Vadat agyon vere. 

Bátor Szíve, villám Esze, 
S nagy hadi-Gyakorlása, 
Vólt az akkori vadon Nap-
Nyúgotnak Bámulása. 

Bár nemes Szívét a véres 
Fegyvereknek zörgése 
El nem vadítá, de még sem 
Vólt gyengéded Érzése 

Még eddig a Szerelemre, 
Pedig úgy megbájola 
Minden Szüzet, hogy ki-látá. 

Szive érte lángola. 

A bőbeszédű felöntésnek eléggé ízléstelen példája már a megindulás is. 
A 8 lapos német rege csak így nőhetett 104 lapos verselménnyé. Amikor Árpád 
a csodás vidéken jár, a német szerző szerint: „streckte sich am Eingange der 
Höhle und entschlief". Gyöngyössy azonban az elalvás előtt még fohászt ad 
az ajkára, majd szendergésében az Istennel szól í t ta t ja meg, jóslattal és figyel-
meztetéssel halmozza el. Jellemző az Űr intésében ez a néhány versszak: 

Most Áldásom maradjon 
Raj tad, s Nemzeteden a mely 
Soha alább ne hagyjon 

Nemzeti Virtusaiban ; 
Buzgó Tiszteletemet 
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Mindörökre megtartsátok, 
S áldjátok Szent Nevemet! 

Ki Szent Fiam Érdemeit 
Magáévá nem teszi, 
Földi s örök Boldogságát 
Tőllem soha nem veszi; 

De ki Bennem hízik, reményi 
S megtar t ja Törvényemet, 
Ha könyörög s iparkodik, 
Megnyeri Kegyelmemet. 

A verselőnek szava különösen o t t árad, ahol leírást vagy párbeszédet 
kell fordítania. A tündérről pl. Gleich csak ennyit mond: „eine der reitzendsten 
Mädchengestalten erblickte, welche sich des Künstlers Phantasie schaffen 
kann". Gyöngyössy ezt így tolmácsolja: 

Eggy Leány — az emberinél 
Több Kellemmel ragyogva — 

Félisteni Méltósággal 
Ott álla mosolyogva. 

Eggy Apellesz, egy Párrház , s eggy 
Corraggio Képzelete 
Teremtménye, csak Mázolás 
E Szépségnek mellette. 

A barlang szépségét Gleich csak jelzi; Gyöngyössy naiv elképzeléssel 
hosszadalmasan be is muta t j a . Árpád o t t t ö l t ö t t három napjáról a német 
szövegben csak ennyi van: „Drei Tage verflossen und, er ahndete es nicht". 
Magyar szerzőnk alig tud betelni a színezésével: e részlete e lőt t így sóhajt 
fel: „A Szív titkos Érzésébe Mártani tanúi t lenge Tolladat, ó Wieland adjad 
Kölcsön nékem, mert gyenge Festő Ecsetem ezen egy Pár első Szerelmesnek 
Eleven Rajzolására Nem t a r t j a érdemesnek Magát ; isteni Rafáel! Jöj j segít-
ségül nekem, Segítsd, kérlek, Ecseteddel Erőtelen Énekem!" A barlangi álmot 
is szellemjelenéssel szinezi; At t i la jelenik meg és utasí t ja harci kötelességeire 
az i f jút . Gyöngvöesy találmánya az is, hogy szarvas vezeti ki a rengetegből 
Árpádot és vezeti vissza az újabb látogatáskor. Nyilván a monda csodaszarvasa 
ez a „régi kedves szarvas"! 

A párbeszédek hangját eléggé szemlélteti ez a jelenet: 

Árpádat Kedvessétői vett Ezer Csókot ragasztván, fel-
Búcsúja szomorítá, Pa t t an t Paripájára. 
De Lovának meglátása „Pá, Kedves!" hátra köszöne 
Ujjalag felvidítá; Mezítelen Kardjával 

Mazarnáját megölelé Még egyszer, s eltánczoltatott 
Még egyszer s Ajakára Sárkány Paripájával. 

A legjellemzőbb azonban a jóslat, 

Gleichnél: 

Sie verkündete ihm, dass er seines 
Vaters Nachvolger, die Krone seines 
Volkes, und der Gründer eines mäch-
tigen Stammes werden würde, wo-
von es freylich erst in spätem Zei-

amelvet Árpád Mazarna ajkáról hall. 

Gyöngyössynél : 

Keád dicső tettek várnak 
Nagy Nemzeted Javára , 
Midőn Atyád Halálával 
Jutsz Ország Kormányára; , 

Fejedelmévé lész eggy oly 
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ton einigen gelingen würde, sanfte 
Sitten zu verbreiten. Bey deinem 
Volke, sprach sie, wird Edelmuth 
stets erblich bleiben, von allen Na 
tionen wird auch mehr als einem 
Jahrtausende noch der Name der 
Ungarn mit Bewunderung genannt 
werden, und Tapferkeit und Seelen-
grüsse das Erbteil ihrer Söhne seyn. 
Nie werden drohende Gefahren sie 
beugen; wenn Tugenden aus andern 
Ländern fliehen, werden sie bey 
Euch noch in der Bliithe prangen. 

Dicsőséges Nemzetnek, 
Melytől Europa minden 
Nemzetei reszketnek, 

Mindaddig, míg a Puhaság. 
A Pallérozás örvé 
Alatt , mint a Pestis, reá 
Ragadván, meg lesz törve 

Oroszlányi bátor Szíve, 
S nemzeti Szabadsága, 
S míg idegen Férgek által 
Hervad nyíló Virága. 

Sok inczifinczi idegen 
Éhes Sáskák tóldúlnak 
Majd Keblébe, s tarka-barka 
Pántlikákkal kódúinak 

Előbb csak Kenyeret, s végre 
A Kölyközni akaró 
Idegen Kuvaszként lészen 
Gazdáját is kimaró. 

Felséges Koronája is 
Fog sokféle Kezeken 
Megfordulni, sok Századok 
Változó Eltelteken 

Keresztül; de soha addig 
Nyugalomban nem leszen, 
Míg magának egy örökös 
Fejedelmet nem veszen 

Azok közzii], kik a fényes 
Habsburgról mondott Háznak 
Gyökeréből Ausztria 
Név alatt kicsiráznak. 

Azomban Boldogságának 
Két pohara rendesen. 
Számos Évek Során, addig 
Még nem lehet teljesen. 

Míg sok gyülevész Zsellérje 
Magyarrá nem változik 
Mind; s Istenének csupán egy 
Oltárnál nem áldozik. 

Ez mutat ja , hogy Gyöngvössy versezete a dinasztikus hűségnek hirde-
tő je ; ezzel a jóslattal illeszkedik bele abba az osztrák birodalmi költészetbe, 
amely Hormayr törekvései nyomán ezt a késői magyar h a j t á s t fejlesztette 
Gleich regéjéből.4 Alszeghy Zsolt. 

4 Erről a költészetről v. ü. Boronkay Antal : Az osztrák és a magyar tör-
téneti ballada. Bpest, 1936. 12—16. 1. 


