
NAGY IGNÁCZ. 
Negyedik és befejező közlemény. 

VII. 
(Nagy ígnácz életképei. Torzképek. Magyar titkok. Sue Mystéres de Paris-jának 
hatása. Hazai rejtelmek. Hajdan és Most. Menny és Pokol. Bors és paprika. 

Szúnyogok. Általános jellemzés. A negyvenes évek életképirodalma.) 

. . Már az előbbiekben rámutattam, hogy Nagy Ígnácz az új-
•donságíró milyen közel áll Nagy Ignaczhoz az életképíróhoz. Az 
átmenetet is láttuk az Athenaeumban Itt még csak annyit teszek 
a mondottakhoz, hogy Nagy ígnácz mint újdonságíró ismerte meg 
.a főváros életét legapróbb részleteiben s e nélkül a tömérdek tapasz
talat nélkül nem tudott volna annyi fővárosi életképet írni s nem 
tudta volna azt a sokat úgy megírni, a hogyan megírta. Meg
figyelő tehetségét az újdonságírás tette oly élessé, stílusát könnyeddé, 
fordulatossá, bár nem egyszer felszínessé s magyartalanná is. Az 
újdonságírás valóságos előkészítő iskolája volt neki, a honnan mint 
kész életképíró került ki. 

A ki jól ismeri újdonságait és életképeit, világosan látja közeli 
rokonságukat. Mind a kétféle formában a fővárosi életet rajzolja 
szellemesen, humorral, gúnynyal vagy komolyan. Életképeiben 
tapasztalatai csak irodalmi formát öltenek. 

Az Athenaeumban megjelent s általános feltűnést keltő élet
képeit 1844 ben gyűjtötte össze T o r z k é p e k czímen négy kis-
nyolczadrétű (20—22 íves) kötetben.1 Borítékrajza (barnavörös alap
színű) : íróasztal, melyre lámpa világít, előtte ül egy férfialak, ki a 
megvilágított papirosra írja a munka czímét, körülötte phantasticus 
tömeg; a hátlapon: egy könyvön ülő s lúdtollat tartó bohócz. Min
den kötetben egy-egy illustratio volt. Ezt azért említem meg itt és 
többi munkájánál is, mert ezek a borítékok s illustratiók bibliogra-
phiai ritkaságok.2 A már megjelenteken kívül sok új is van a gyűj-

1 Torzképek. Irta Nagy Ignác. Budapest. 1844. 1. 2. 3. 4. rész. Nagy 
Ignác Munkái 4. 5. 6. 7. kötet (a Beszélyek az 1. 2. és 3.). A négy kötet ára 
5 frt 20 kr. volt pp. 

3 Ezt és a többi munkák czímlapjait Szüry Dénes min. tan. úr maga 
nemében Magyarországon páratlan könyvtárának példányairól írtam le. A Magyar 
Titkok s a Hajdan és most tökéletes példánya atyám, id. Szinnyei József könyv
tárában is megvan. 
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teményben. Az 1. és 2. kötet néhány hónap alatt elfogy; mikor a 
3. és 4. kötet megjelenik, már csak néhány példány van belőle. 
Július hónapban már a második kiadás is fogytán van s az év 
vége felé harmadik kiadást ér a munka 1. és 2. kötete. »Ritka 
dolog a magyar irodalmi világban« — jegyzi meg rá a Pesti Divat
lap. Bizony ritka s szinte példátlan dolog, hogy egy olyan gyűjte
mény, melynek legnagyobb részét már az Athenaeumból ismerte a 
közönség, egy év alatt három kiadást érjen. Ne gondoljuk azon
ban, hogy Hartleben valami sokat fizetett a szerzőnek a Torz
képek-ért, melynek kötetei neki ezreket jövedelmeztek, nem, csupán 
400 pengőforintot (83 ívnyi munkáért!). 

Nagy Ignáczot, mint humoristát., főleg az emberek érdeklik, 
azért a rr.ilieu-rajzolást, a leírást elhanyagolja s egész figyelmét a 
jellemrajzolásra fordítja. Torzképeiben a negyvenes évek fővárosi 
életének alakjai végtelen hosszú és tarka sorban vonulnak el előt
tünk: gonosz lelkű s házbért emelő háziurak, naplopó arszlánok, 
művészek, német nyárspolgárok, agglegények, családapák, varró
leányok, orvosok, sírásók, divathölgyek, szédelgő vállalkozók, uzso
rás zsidók, orgazdák, koldusok, bakterek, goromba hídvámszedők 
és révészek, városhajdúk, utczagyerekek stb. stb. — Állattörténetei 
(összesen tíz) csak foi májukban különböznek többi életképeitől; 
ezeket t. i. »Fripon úr«, a tudós uszkár, írta, vagy bocsátotta 
rendelkezésére, hogy az embereket tájékoztassa »a magyarországi 
állatok politikai, művészeti és házi életéről«. A szereplők természete
sen állatbőrbe bujtatott emberek (szerkesztők, színészek, politiku
sok stb.), kik az előbb említett alakok közé sorakoznak. NB, a politi
kusokat csak ebben a formában satirizálja s a »Növényországi 
forrongás« ez. genreképében. A politikusok egészen nyilt kifigurá-
zása veszedelmes lett volna abban az időben. Az elburkolt satira 
mégis csak enyhébb. 

Alakjainak megrajzolásában az az elve, hogy nem »az élet
ből meríti« őket, vagyis nem másol, hanem »a színeket száznak 
arczárói kölcsönzi« s e sokféle színből egy képet fest, mely az 
illető alaknak fő jellemző vonásait tünteti fel. Szóval typusokaf 
alkot. Ez az oka annak, hogy életképei néha igazán »torzképekké« 
válnak s túlzottaknak, valószerűtleneknek tetszenek a jellemző 
vonások összesűrítése miatt. 

Jellemzési módja kétféle: vagy több egyént mutat be egy 
fajtából (pl. A háziúr, Az uzsorás), vagy pedig, s ez a rendes 
módszere, egy alakot napi foglalkozásainak során vezet végig előt
tünk (pl. A kalandvadász, Az agglegény, Az uracs, Az orvos
növendék stb.). Néha az illető alak életrajzát is adja, vagy apró 
jellemző történetkéket sző a genre-rajzba. Alakjainak carneatura-
szerű leírása is gyakori. — Életképét rendesen komoly, vagy 
humoros elmélkedéssel kezdi, mely néha kissé túlságosan morali
záló. A mészáros ez. életképet pl. így kezdi: »Voltak, vannak és 
lesznek mindenkor elégületlen emberek, kik semmiben, de semmi-
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ben sem lelik kedvöket; még úgy szólván abban sem, ha baraczk-
magot törünk is fejükön« stb. vagy »Napjainkban az anyagiság 
vaskos szelleme tartja durva kezeiben az uralkodó pálczát, jobbra
balra súlyos csapásokkal sujtogatva a lelki élveket, s testi gyön}'ö-
rök vadászatára unszolva az emberek fiait és lyányait . , .« 
(A művésznő). A bevezetés után apró jelenetek sorozata következik, 
melyek gyorsan gördülő, nem mindig szellemes, de élénk és mulat
tató párbeszédekben szinte drámailag jellemzik az illető alakot. 
Bizonyos közvetlenséget ad előadásának a régibb elbeszélők azon 
ismert fogásával, hogy az olvasót magával viszi s a leírt jelene
tek tanújává teszi, pl. ilyenformán: »Ám lépjünk ki tehát szobánk
ból és keressünk háziurat« ; »Menjünk a kereskedő család után. 
Nem, ne siessünk, úgysem érhetjük őket utói, mert gyalog vagyunk«; 
»Már most menjünk az első emeletre, s lássuk, mit csinál 
2. úr« ; »mi a váczi-utczán végig menvén, egyetlen bátor kanya
rodással a korona-utczába térünk«; »Kívánjunk tehát sok szeren
csét a szorgalmas Ferinek és lépjünk inkább a Pipába Ödön után.« 

Az élénk jeleneteket néha rövid elmélkedésekkel szakítja meg 
s minden életképét teletűzdeli actuális czélzásokkal és megjegyzé
sekkel, melyek ügyesen vannak ad vocem odavetve. íme néhány: 
»Budapesten annyi a háziúr, mennyi csík az ecsedi lápban, és 
mennyi hamis hang a nemzeti színház énekeseinek torkában«; »de 
minek szaporítsuk a szót, minek ismételjük önmagunkat, hiszen 
nem vagyunk most gyűlésben«; »maga kárán tanul a magyar, 
mikép az egyszeri magyar nemes ember monda huszadszor, midőn 
már huszonegyedszer csalta őt meg a gyapjúkereskedő«; »Ne 
haragítsuk meg barátainkat, mert a szabadelmüség a mai világban 
oly szent valami-, hogy semmi ellenmondást nem tűr el« ; »Ha ezt 
csak egyetlen magyar lap, mondja is el, bizonyosak lehetünk az 
iránt, hogy valamennyi német lap, mint megannyi kis utáncsahos, 
közleni fogja azt hasábjain.« 

Nem mindegyik életképe sikerült. Gyorsan dolgozott s így a 
35 életkép között vannak elnagyolt és színtelenebb darabjai, de 
vannak viszont kitűnőek is. Ilyen A művésznő czímű, mely eg}^ 
parasztlányból lett diva élettörténetét mondja el jó humorral s itt-
ott keserű gúnynyal. Savant úr szenvedései a színdarabíró (uszkár) 
szenvedései, kit a színház emberei agyonkínoznak. Pompás az 
Esti séta (Pest utczáin), mely komikus helyzetek rajzaival mulat
tat. A zöld mulatság a pestiek zöldben való mulatozását figurázza 
ki, a Családi ünnep pedig a Szent István napi körmenettel 
kapcsolatban egy családapa névnapjának kaczagtató leírása. Méltó 
párja a Polgári estély, mely egy pesti Spiessbürger família estélyét 
örökíti meg pompás humorral. Allat-genreképei már formájuknál 
fogva is érdekesek és figyelemre méltók. Kitűnő befejezése a soro
zatnak Zajtay, melynek elején maga-magát jellemzi mint megfi
gyelőt s életképeinek javító czéljáról szól. íme a kis részlet: 

»Látjátok ott a váczi-utczában azon középnagyságú alakot, 
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meglehetősen divatos öltözetben, jobbra s balra tekintve, és mindenre 
figyelve, a mi körülötte történik? Minden harmadik bolt előtt meg
áll, hol már több embert lát csoportozni, s néz és figyel; majd 
ismét tovább halad, egyik utczából a másikba, s ha utána mentek, 
tapasztalni fogjátok, hogy a kávéházakat is sorra járja, sőt apró 
csapszékeket sem kerül el, még olyanokat sem, mikbe nadrágos 
emberek különben nem igen szoktak járni Tapasztalni fogjátok 
továbbá, hogy hídnál, piaczon, fürdőkben, kertekben és ligetekben, 
színházakban s hangversenyeken, és minden egyéb nyilvános helye
ken, hol valamit látni vagy hallani lehet, gyakran megfordul, s 
minden szóra és tényre gondosan figyel. Vélitek talán, hogy kém, 
vagy isten tudja, minő veszélyes ember ezen egyén ? 

Csalatkoztok. Azon szánakozásra méltó bohók egyike ő, kik 
a visszaéléseket nem szeretik; kik azt óhajtják, hogy minden szekér 
a maga illő kerékvágásában járjon; kik a bűnt ostorozni szeretik; 
kik fölébreszteni óhajtják azok figyelmét, kiknek szemei legjobb 
szándék mellett sem juthatnak el minden zugba ; s kik arról van
nak meggyőződve, hogy a nevetségessé tétel gyakran a legnagyobb 
szigornál is többet használ. S mennyi nevetséges oldala van az 
emberi életnek?« — A kis rajz tartalma különben az, hogy álmá
ban mindazok megrohanják, kiket Torzképeiben kifigurázott s ha
lálra kínozzák. A kitűnően megírt jelenetet azzal a fogadással zárja 
be, hogy több torzképet nem ír. 

Nagy Ignácz életképeiben néha tisztán komikus jelenetek 
sorozatával mulattat bennünket, de előadása általában humoros. 
Humora erősen a satira felé hajlik. Lipps, a komikum és humor 
jeles magyarázója,1 »satirikus humor«-nak nevezné Néha úgy tet
szik nekünk, mintha ez a humor nem a szívből fakadna, nem oly 
mély és meleg, mint — hogy egy általánosan ismert példát említsek — 
Dickensé, hanem kesernyésebb, józanabb, hidegebb. Ritkán kaczag-
tat meg, inkább állandó derültségben tart s nem egyszer tesz 
komolylyá. 

ígéretét különben, hogy több torzképet nem ír, nem vál
totta be, mert sokat emlegetett munkája, a M a g y a r T i t k o k 
a Torzképeknek folytatása. Ez a Magyar Titkok, noha egy akkori 
birálója »bátran nevezi regén3'nek«, nem regény, hanem hosszú 
életképsorozat, melyet egy regényes mese-féle fűz egybe. Maga a 
szerző, ki legilletékesebb a dologban, ezt mondja munkájáról: 
»Szándékom vala azt folytatni, mit Torzképek czímű munkámban 
megkezdek, t. i. a fő\ árosí élet balságait és fogyatkozásait törek-
vém kiemelni, ez által alkalmat akarván adni némely czélszerű 
javításra és javulásra. Hogy pedig nagyobb terjedelmességre számí
tott munkámat az egyhangűságtól megmentsem, s az olvasási érde
ket növeljem, ezen egyes életképeket a regényesség vörös fonalával 

1 Komik und Humor v. Theodor Lipps. Beiträge zur Ästhetik VI. Ham
burg u. Leipzig 1898. 
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szőttem át.* (Zárszó.) — Nagy Ignácz ezt a munkáját, mint tud
juk, Sue híres Párisi titkainak hatása alatt írta, mely akkor egész 
Európában óriási feltűnést keltett. A Les Mystcres de Paris előbb 
újságban jelent meg, aztán könyvben (10 kötet) 1842—43-ban. 
Irányregény, melynek czélját a szerzőnek ezek a szavai fejezik ki 
legvilágosabban: »nous sommes un des missionnaires les plus 
obscurs, mais les plus convaincus de ces deux grandes vérités: — 
qn'il est du devoir de la société deprévenir le mal et d'encourager, 
de récompenser le bien autant qu'il et en eile.« (Tome JX. 1.) Más 
helyen czélját általánosabban formulázza: »Notre unique espoir est 
d'appeler I'attention des pensettr et des gens de bien sur de 
grandes mislres sociales, dont on peut déplorer, mais non contester 
la réalité.» (Tome VII. 12.) Fő elve tehát, hogy a társadalomnak a 
gonoszt meg kell akadályoznia tetteiben s jó útra kell ösztönöznie, 
a jót pedig jutalmaznia kell. A büntető igazságszolgáltatás mellett 
jutalmazó igazságszolgáltatásnak is kellene lennie. Általában segí
teni akar a társadalom sokféle nyomorán s irtani akarja a bűnt, 
mely szerinte legnagyobbrészt a nyomorból s a kényszerítő körül
ményekből származik s melynek sok esetben maga a társadalom 
az oka helytelen felfogásával s törvényeivel. — Sue bemutatja a 
tolvajok és rablók világát, a börtönöket, kórházakat, az őrültek 
házát, a nyomor és bűn tanyáit, főleg ezeket, de az előkelő világot 
is. árnyékaival. Hogy inkább az élet sötét oldalait rajzolja, czéljából 
következik. Általában keveset prédikál s nem tart fejezetekre ter
jedő értekezéseket, mint egyes irányművek. Ha mégis szól, azt 
röviden s ékesszólóan, a meggyőződés nemes hevével teszi, de 
inkább a tényeket beszélteti. 

A regény hőse Rudolphe, a gerolsteini uralkodó nagyherczeg, 
ki álruhában megismeri Paris titkait, a jókat megmenti és megjutal
mazza, a gonoszokat megbünteti vagy megjavítja s elveszett leá^ 
nyat megtalálja. A függelék, mely a gerolsteini udvart mutatja be s 
a szerencsétlen herczegleány sorsát mondja el, külön sentimentalis 
kis regén}'. 

A compositio eg3^séges. Nem episodok lánczolata az egész, 
hanem néhány főalak köré csoportosulnak az események, melyek 
mesterileg bonyolított egységes hálózatot tesznek. A mese oly 
érdekfeszítően van szőve, hogy érdeklődésünk nem csökken az 
óriási munka végéig. Az elbeszélés könnj'ed, kissé bőbeszédű (sok
szor ismétel valami előzményt, attól tartva, hogy az olvasó elveszti 
a fonalat). Az egész mű nagy fantáziára s erős jellemző tehetségre 
vall. A humor, mely a sokszor igen is sötét képek hatását enyhíti, 
szintén kiemelendő jelessége a regénynek, mely több rémregérry-
nél, a minek most sokan tartják. 

Hatása rendkívül nagy volt. Lefordítják a legtöbb európai 
nyelvre s nyomban tömérdek utánzója akad s egymásután jelennek 
meg a londoni, berlini, bécsi, amsterdami, hamburgi stb. »titkok.« t 

1 Nem czélom itt a Sue-utánzók munkáinak biblíographice kimentő felső-
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Természetes, hogy Nagy Ignácz, az aktualitások embere, kapva 
kap az alkalmon s a »titkok«-ra kíváncsi korban Magyar titkoknak 
kereszteli a Torzképek folytatását. 

A munka füzetekben jelent meg ily czímen: Magyar Titkok. 
Közli Nagy Ignácz. Az első füzet a Torzképek befejezése után két 
hónappal látott napvilágot 1844 júniusában. Ettől kezdve minden 
hónapban megjelent egy (nyolczadrétü) 5—6 íves füzet. Eleinte 
hat füzetre tervezte Nagy Ignácz, de látván a munka nagy kelen
dőségét, megszerezte még hat füzettel (Bpesti Híradó 1844. 15.). 
A 12. füzettel )845 júniusában fejeződött be a munka, mely mind
végig érdekelte a közönséget. Zárszavából kitűnik, hogy a 12. 
füzetből is ugyanannyi példányt nyomatott a kiadó, mint az elsőből. 
jxllítólag több volt az előfizetője, mint Vörösmarty összes mun
káinak (Életképek, 1845. I. 12.).1 Az első hat füzet megjelenési 
dátuma 1844, a másik haté 1845. Minden füzet két érdekes 
kőnyomattal volt illustrálva s zöld borítékkal ellátva, melyet phan-
tasticus czímkép díszített: Egy szárnyas ördög farkán ül a történet 
nagyszakállú hőse, kinek kezébe lúdtollat nyom az ördög, a másik 
kezében tartott bűvös lámpával pedig egy »Magyar titkok« feliratú 
tükörre világít, alant phantastikus tömeg, a boríték hátulsó lapján 
lúdtollal író alak látható. 

A Magyar Titkokat vékony fonál fűzi a Torzképekhez. 
A Torzképek egyik alakja, a »szürke zsák« (szürke bő ruhás 
kalandvadászó uracs) levelet ír a szerzőhöz s megköszöni neki, hogy 
élményeit megírta A kalandvadász ez. torzképében. Azóta várja, 
hogy újra ír róla, de hiába, sőt most olvassa, hogy több torzké
pet nem fog írni. Elhatározza tehát, hogy maga fogja kalandjait 
följegyezni. Álmában segítségre jő az ördög, ki azt tanácsolja neki, 
hogy írjon magj^ar titkokat s mindjárt meg is mutatja neki ezeket. 
(Ezt ábrázolja a czímkép.) Fölébredvén, leírja az álmában látottakat 
s elküldi Nagy Ignácznak, mert saját neve alatt nem meri kiadni. — 
Nagy Ignácz válaszában kijelenti, hogy változatlanul kiadja a kü-

rolása, csak néhányat említek meg a hatásnak pontosabb documentálása végett. 
Mysteries of London and Stranger's Guide 1844. Les My sieves de Londres 1844. 
Sir Francis Trolopptól (Féval Pál álneve!), drámának feldolgozva 1849-ben. Die 
Geheimnisse von Altenburg. Altenburg, 1845. Die G. von Amsterdam. Leipzig, 
1844. Die G. von Berlin. Berlin, 1844—45. Die G. von Hamburg. Hamburg, 1844. 
Die G. von St. Petersburg. Leipzig, 1844 — 45. D. G. von Russland. (Lacroix 
után francziából fordítva.) Regenshurg, 1845. Die G. von Wien von E. Breier. 
Wien, 1853. Die G. von Schollenfeld, iUriahilf, Gumpendorf. Wien, 1853. Die 
G. von Pesth von Levitschnigg (az 1853-ban megindult Pesther Sontagsblatt 
szerkesztője). 1853. Misleri di Roma (a Raccolta nuova di scelti Romanzi co.itam-
poranei ez. vállalatban). 1854. Nuovt misteri di Trieste. Thiergentől. Egyidejű
leg német fordításban 1854. Sib. — Sue Felix Pyat-val drámának is feldolgozta 
regényét (1843.), melyet az 1844-es Revue des deux Mondes alaposan leránt, 
mellesleg a regényt is megbírálva. Másik híres Mystéres-je Szíe-nek : Les Mystcres 
du peuple et les Mystéres du monde. 1849—57. 

1 Minden füzetért 100 pengőforintot fizetett neki a kiadó. Az egész munka 
ára 8 pfrt volt. 
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•dött kéziratot. — Ez a bevezetés, mely után Le Sage-féle ördögi 
ciceronéskodást várunk, de hiába, egészen elmaradhatott volna. 

Nagy Ignácz nyilatkozatából láttuk, hogy a mese csak mellé
kes a Magj'ar Titokban s az életképek a fontosak. Egykorú bírá
lói, kik a munkában regényt keresnek, ezeket episidoknak tekintik 
s panaszkodnak sokaságunk miatt. 

A mese byperromantikus s* inkább érdekfeszítő akar lenni, mint 
valószínű. A hős Sue Rodolphjának kisebbített másolata, szintén 
nagy erejű, bátor, gazdag (alapjában véve nem azonos a Torzké
pek kalandvadászával) s czélja neki is az ártatlanok megmentése s 
a gonoszok terveinek kiderítése és meghiúsítása. Az ő kalandjaiból 
van szőve a mese, nem oly művészileg, mint a Mystéres-é, de elég 
érdekesen. A mese sötét színezetű s ez a sötétség többször az élet
képekre is átterjed. Meddő dolog volna a mese részletes összeha
sonlítása a Mystéres meséjével. Találnánk a részletekben is több 
egyezést (ilyen volna pl. a befalazott s fuldokló hős testi és lelki
állapotának leírása, mely a vízzel lassanként megtelő pinczebe zárt 
Rodolpbénak utánzata), de ezek csak azt bizonyítanák, hogy Sue-
utánzattal van dolgunk, a minek hosszas magyarázgatása fölös
leges. Nagy Ignácz a mese megalkotásában nem is törekedett 
eredetiségre, csak arra, hogy a mese megfeleljen említett czéljának. 

Az életképekben folytatja a fővárosi életnek a Torzképekben 
megkezdett rajzolását. Typikus alakot külön keveset rajzol (ügy
véd, városhajdú zsibárus, házaló fogorvos), hanem inkább töme
geket s milieut. Elvezet bennünket a Nemzeti Színházba a Szökött 
katona előadására (I. füzet 9. fejezet), egy cselédszerző intézetbe 
(I. 7.), játékbarlangba (II. 1.) gyógyintézetbe (II. 6.), »angyalcsi
náló« házba (II. 8.), temetőbe (III. 3.), táncziskolába (IV. 1.), vásárra 
(IV. 6.), főúri estélyre (IV. 8.), zsiványtanyára (V. 1.), állatsereg-
letbe (V. 7.J, szekesztőségbe (V. 8.), koldustanyára (VI. 8.), budai 
kocsmákba (VII. 9.), a színház kulisszái mögé (VIII. 8.), fotográfus
hoz (IX. 7.), zsibárus boltba (X. 3.), állatvédő gyűlésbe (X. 4.), a 
Császárfürdőbe (X. 7.), jótékony zeneestélyre (XII. 8.); végigsétál
tat bennünket a piszkos Király-utczán (II. 3,) s a délelőtti kor
zón (III. 6.), elvisz magával egy éjtszakai razziára (VII. 4.), egy 
városligeti népmulatságra (XI. 5.), a Buda gőzös födélzetére (X. 6.) 
s még sok egyéb helyre. S mi örömest követjük szellemes veze
tőnket, ki oly tömérdek dologra tud bennünket figyelmeztetni, 
annyi apró történetkével tud mulattatni, oly könnyedséggel cseveg s 
annyi humorral és gúnynyal tud megjegyzéseket tenni mindenre, 
különösen a politikusokra, kiknek itt ugyanncsak kijut a szellemi 
ütlegből. Még azt is megbocsátjuk neki, hogy néha egy kicsit 
komolyan okoskodik. — A magyar főváros életének ebben a sok
oldalú rajzában már nem szorul Sue űtmutatására,legfeljebb az alsó 
néprétegek jellemzésébe keveredik néhány vonás a párisi lebújok 
söpredékének rajzából. 

A közönség mohón olvasta a gyors egymásutánban megje-
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lenő füzeteket s a kritika is megtette rájuk a maga megjegyzéseit 
s talált a Titokban a dicsérnivalók mellett kifogásolni valót is Eze
ket a nagyrészt lapokban megjelent rövid bírálatokat mellőzni 
fogom, csak a szerző ügyes Zárszavát ismertetem, a melyben össze
gezi a kifogásokat s mindjárt meg is felel rájuk. »Hét bűne« van 
a kr.tikusok szerint: Az első, hogy miért adott munkájának vonzó 
czímet; azért — úgymond, — mert »ha vonzó czím nagy olvasó 
közönséget szülhet, akkor minden író, ki a nemzeti nyelv és iroda
lom terjedését szivén viseli, lehetőségig vonzó czímet tartozik mun
kájának adni«. A második, hogy azok a visszaélések, fonákságok, 
bűnök, melyeket megrótt, épen nem »titkok«. Ezt keret<en tagadja, 
mert ha eddig nem lettek volna titkok, úgy bizonyosan már rég 
orvosoltattak volna, mert ugyan ki tűrhetne el efféléket tudva ? A har
madik, hogy műve nem egységes regény. Nem i- akart az lenni. 
Itt jellemzi röviden munkáját. Szavait már előbb idéztem. A negj'e-
dik bűne, hogy ellensége a zsidóknak. Nem ellenségük. A keresz
tény gazemberek közt miért ne szerepeltethetne zsidót is ? Talán 
csak köztük nincs rossz ember ? Az ötödik, hogy nem hihetni, 
hogy oly események, a milyeneket r leírt, Pesten történhetnének s 
olyan bűntanyák létezhetnének. »Én — úgymond —• 1830 óta 
folyvást Pesten lakom s ezen 15 év alatt legfőbb tanulmányom a 
pesti élet vala; ezenkül pedig oly szerencsés helyzetben valék, 
hogy számos adatot hitelesnél hittlesebb forrásokból meríthettem; 
tisztán költött tényeket tehát csak a regényesség fonalának egyes 
részei foglalnak magokban.« A hatodik, hogy minden párttekintet 
nélkül forgatta »a satira csaláncsomóját«. Ennél hízelgőbb bókot 
nem is kívánhatott volna, »én — mondja topább — a rohanva 
haladót és fontolva haladót mindig egyenlő szigorral fogom osto
rozni az emberitatás és vesztegetés gyalázatos bűne miatt; mert 
erősen hiszem, hogy nincs oly szent czél e világon, mel\nek eléré
seért bűnös eszközökkel is szabad legyen küzdeni«. A hetedik,, 
hogy nincs politikai hite, mert minden párt ellen szól. »Ez rokon 
az előbbi váddal, s erre válaszom röviden így hangzik: a jót nem 
magasztalom senkiben, mert, ki jót cselekszik, az csak kötelességét 
teljesíti; a rosszat ellenben testvéremben is pellengére állítom. Ez 
pilitikai hitem a satira mezején és általában a szépirodalom köré
ben. A mi pedig magány-politikai hitemet illeti, az e mezőn és e 
körben nem nyilvánulhat és annál fogva bírálat alá sem tartozha-
tik. miután én politikai téren eddig nem léptem föl és ezentúl 
sem fogok föllépni.« — Reméli, hogy ez után a felvilágosítása 
után olvasói meg fogják bocsátani hét fő bűnét. Végül Napjaink 
ez. víg regényt igér, mely főleg a »falusi és kisvárosi élet körei
ben moz^and«. — Kár, hogy csak ígéret maradt. 

A Mystéres-láz s Nagy Ignácz Titkainak sikere indították 
Kuthy Lajost a Hazai rejtelmek • megíi ására. Már 1844-ben, 
néhány hónappal a Magyar Titkok első füzetének megjelenése 
után előfizetést hirdet rá s mutatványt is közöl belőle, de csak 
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1846-ban s 1847-ben jelenik meg (füzetekben) a »regény«. 
A szerző regénynek nevezi munkáját, melyet valóban annak kell 
tartanunk s nem lazán összefüggő életképsorozatnak. A munka 
első részében ugyan elnyomják a mesét a genre-rajzok és leírá
sok, de a második részben már a mese uralkodik rajtuk. Kuthy 
komolyan veszi a mesét s erősen törekszik Sue-féle érdekes 
bonyolításra, de nem lévén componáló tehetsége, inkább csak 
összekuszálja a történet szálait. Kezdetben a vidéki magyar életet 
rajzolja, de aztán a fővárosba teszi át a színteret s kéjjel merül 
bele a Sue-utánzásba. Főalakjainak nagy szerepeket juttat, de 
nem tudja jellemezni őket. Lehetőleg maga beszél, legtöbbször 
szónokol nevükben, a mi néha tűrhetetlenné, sőt bosszantóan komi
kussá válik, pl. mikor a kocsmárossal feleségének tetten kapott 
csábítójához hosszű beszédet intéztet, kiterjeszkedve a tizenkilen-
czedik század romlottságára. 

A túltengő elmélkedés és moralizálás (néha fejezetekre ter
jedő értekezés) egyik legnagyobb hibája a regénynek. Híres leírá
sai (pl. a puszta, a beszterczei lápvidék stb.) sikerültebb részek, 
de szépségüket és hangulatosságukat csökkenti a túlságos rész
letezés. Genre-rajzai (juhász, csikós, kortes stb.) élénkek, lélektani 
rajzai nem egyszer mélyrehatók, humora jó, satirája metsző. Álta
lában kiváló tehetségre vall az egész nagy munka, de csak egyes 
részleteiben élvezhető. Élvezhetőségének egyik legjelentékenyebb 
akadálya nehézkes, nyakatekert s torz szavakkal elrútított nyelve, 
melyet már korában is megróttak. Ez annál bosszantóbb az olva
sóra, mert Kuthy csak affectatióból ír így s nem egyszer bebizo
nyítja, hogy tud egyszerűen s gyönyörű magyarsággal is írni. 

A Hazai rejtelmek eleinte igen népszerű és kapós olvas
mány volt, de lassankint kifárasztotta a közönséget s az érdek
lődés tetemesen csökkent iránta. 

A Sue hatását mutató harmadik munka Jósika Miklósnak 
»Egy kétemeletes ház Pesten« ez. hosszabb novellája, mely 1847 
végén jelent meg. 

Még be sem fejezte Nagy Ignácz a Magyar Titkokat, már 
is két új kötete jelent meg 1844 novemberében a könyvpiaezon 
H a j d a n és m o s t czímen.1 E két kötetben az Athenaeumban 
és a divatlapokban megjelent újabb novelláit és életképeit gyűj
tötte össze 5 újjal toldva meg őket. Az első rész borítékrajza 
(Barabás raizolta) kaczagányos. kardos magyarokat és egy közép
kori lovagot (hátsó lap), a második részé divatos arszlánokat és 
egy lovagló uracsot (hátsó lap) ábrázol. A rajzokat látva azt 
várjuk, hogy Nayy Ignácz ügyesen ellentétbe állítja a magyar 
hajdankort a jelenkorral jellemző történetekben és életképekben, 
de csalódunk. A »Hajdan «-t csak három novella képviseli, az 

1 Hajdan és most. Irta Nagy Ignác. Budapest, 1845. Első rész (21 tv). 
Második rész (20 ív). Nagy Ignác Munkái 8. és 9. kötet. 
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egyik Hajnácskő czímet visel s nem egyéb egy rettentően gyászos 
és véres szöktetési históriánál a török világból. A másik a Fenék
vár czímű, mely Zsigmond korában játszik s Czilley Borbála és 
Fridrik erkölcstelen üzelmeiről szól. Elég élénk menetű, kerek 
elbeszélés meglehetős korfestési kísérletekkel (budai vásár, történeti 
alakok). A harmadik A paszták villáma csak annyiban történeti 
novella, a mennyiben az insurrectio korában játszik, különben 
népies elbeszélés, jó humoros részletekkel. 

A »Most« már nem részesül ilyen mostoha bánásmódban, 
3. szerző 10 novellát és életképet szentel neki. A novellák közül 
legsikerültebb az Özvegy és arszlán ez. víg elbeszélés. A falu 
•ördöge iránynovella a földesúri zsarnokság ellen, A nagyravágyó 
romantikus rémtörténet. A Hullámka furcsa kis tündérmese, 
melylyel Magyarország haladását akarja a szerző dicsőíteni. 

Életképei közül jó a Dunaparti élet, mely a mozgófényké
pek élénkségével és hűségével mutatja be a negyvenes évek 
Dunapartját vásárosaival, laczikonyhájával, kikötőjével, tarka jele
neteivel. Sikerült Az ujoncz is, mely egy irodalmi ujonezot rajzol, 
a ki minden módon be akar jutni az írók közé, de legsikerültebb 
a Mulatság a hídon, mely élénk és humoros leírása a hajóhíd-
mizeriáknak. Egyik legjobb életképe. 

A Magyar Titkok befejezése után néhány hónappal új mun
kával lepi meg az olvasóközönséget a fáradhatatlan Nagy Ignácz: 
ez a M e n n y é s P o k o l , melynek az 1. és 2. füzete 1845 októ
berében, 3. füzete egy hónappal később jelent meg.1 Borítékrajza: 
Hadúr (magyar díszruhás öreg) fogadja a magyar lelkeket; a 
levegőben kaszás csontváz; a hátlapon: a Nem ßzetünkben 
(1. alább) előforduló forspontos szekér. Belső czímlapja: egy körben 
fekete alapon kék betűkkel a czím, fölötte veres hold és csillagok, 
alatta egy kék sárkány lángok között 

Ez nem megjelent apróságok gyűjteménye, hanem egészen 
új dolog. Ügyes bevezetés nyitja meg, melyben elmondja az író, 
hogy miképen töpreng azon, hogy a Titkok után mit írjon: szo-
morújatékot-e, vígjátékot-e vagy regényt? Egyiket se találja jónak. 
Vagy ismét az »élet tarka vegyületű tömkelegéből« merítsen s élet
képeket írjon? »Ezt sem tehetem — felel rá, — mert most mái-
könyökig vájkálnak sokan e tömkelegben, és annyira fölzavarták, 
hogy érdekes színezetű képecskéket alig lehetne többé kiállítani.« 
Mit tegyen tehát ? A másvilági életről fog írni. Itt megint természet
fölötti segítség könnyíti meg a munkáját. Egy magyar író szelleme 
jelenik meg neki, a ki beszél a magyar másvilágról s egy irat-
tekercset hagy nála, a mely tudósításokat tartalmaz a magyar 
árnyak birodalmáról. »íme — mondja végűi — ez azon igény
telen képecskék származásának rövid története, mikből szerény 

1 Menny és Pokol. Irta Nagy. Ignác. Budapsst, 1846. 3 nyolezadrétű 
füzet. Ára 1 frt 48 kr. 
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mulattató csarnokot akarok tisztelt olvasóim időtöltésére alkotni. 
Czélom: nevetve nevettetni, s vagy egyszersmind javítani, vagy 
legalább nem rontani. Kímélni nem fogok senkit és semmit, 
kiben és miben rosszat vagy nevetségest látok . . .« A három 
füzet kis, párbeszédes formában írt satiricus rajzokat tartalmaz. 
Mindeniknek elején a színhely rajzát adja a szerző s közbe közbe 
zárójelben megjegyzéseket, utasításokat tesz. Szóval rendes drámai; 
formát használ. A szereplő személyek másvilágra költözött földiek, 
lelkei vagy árnyai. Hogy a mennyben vagy pokolban történik-e a 
dolog, ritkán mondja meg s az olvasó Ítéletére bízza, mivel nem 
akarja, hogy »némely élők világosan elkárhozva lássák azokat, kiket 
örök boldogságban úszni hisznek«. 

Nem fizetünk az első kép. Hadúr fegyvernöke egy »ros-
pontos« szekéren szállítja át a magyar lelkeket a másvilágra. 
A tekintetes nemes urak nem akarnak fizetni a magyar Charon-
nak s fütyköseikkel erőszakkal törnek maguknak utat a kocsira.. 
Változás: Hadúr vallatja a bűnösöket: 

»Hadúr. Miért nem akartok fizetni ? 1. Amy. Mert tekin
tetes urak vagyunké i / . Nincs pénzetek? Sokan. Van. H. Hát 
hová teszitek ? 2. Árny. Lóra. 3. Amy. Kutyára. 4. Amy. 
Kártyára. 5. Amy Szabad választásra. H. Minő úton jár lovatok?" 
6. Amy. Azon, melyet a paraszt ingyen csinál. H Mire használ
játok a kutyát? 7. Amy. Vadászatra, azon a telken, melyet a 
paraszt szorgalma termékenyíte meg. H. Minő pénzt tesztek kár
tyára? 8. Amy. Azt, melyet jobbágyaink munkája teremt ki a 
földről és földből. H. Hát a szabad választásra miért adtok pénzt ? 
9. Amy. Hogy elmondott szolgálatiért a parasztot kalodába 
zárathassuk és megbotoztatbassuk.« 

Hadúr ítél: ők fogják ezentúl a kocsit húzni s a lovak lekül-
detnek a földre tekintetes uraknak. — A Makandal ez. másvilági 
szalonjelenet, mely egy tánezos némajáték kifigurázása (azokhoz 
a tudósításaihoz hasonló, melyekben a programmzenét teszi nevet
ségessé). A Vezérek és vezérczikkek Hunyadi, Napoleon, Mohamed 
és a3vezérczikk beszélgetése, A vezérczikkek elmondják eredetüket: 

»1. Vezérczikk: Hogy czímünket nem érted, bajnok vezér, 
annak oka az, mert napjaidban tettekkel rová le a magyar tarto
zását az időnek. Hunyadi: És most! 1. Vezérczikk: ír, 2. Vezér
czikk: Beszél. 3. Vezérczikk: Határoz. /. Vezérczikk: És életének 
ezen három jele bennünk vezérczikkekben nyilatkozik . . .« 

Az egész a Pesti Hirlap politikájának satirája. A Szerkesztők 
és segédeik-ben az akkori journalisticát jellemzi, a Tigris költészet
ben (Csokonai, Berzsenyi és Munkácsy János beszélgetése) a 
népies költészet túlzásait gúnyolja félreismerhetetlen czélzásokkal 
Petőfire, az Allatkínzás-ban (állatok tanácskozása) a szenvedélyes: 
állatvédőket ostorozza, kik az állatok sorsának javításán fáradoz
nak, mikor az emberek jobban rászorulnak erre a fáradozásra. 
A Lehullott csillagok egypár megbukott színdarabnak, nevezetesei 
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a »Zsarnok apának« (Jakab István darabja), »Tündér Ilonának« 
(Munkácsy), a »Mátrai rablónak« (saját darabja), a »Debreczeni 
ripőknek«, »Megjátszott cseleknek» és »Rontó Pálnak« (Szigligeti 
•darabjai) mulatságos beszélgetése A Kávékör egy másvilági hölgy-
kaszino megalapítása; czélja: »az időt oly módon fogyasztani, 
hogy semmi szellemi vagy anyagi haszon ne származzék belőle 
az unalom hatályos eltávolítása mellett«. Az Emancipatio meghalt 
és halódó eszmék beszélgetése (»ősiség bácsi«, írói tulajdon, hitel
intézet, hivatalképesség, emancipatio). A Bor és víz a magyar 
borok panasza, hogy a víz egészen elnyomja őket: vízzel gyó
gyítanak, vizes beszédeket mondanak, tüzes vezérczikkek helyett 
»vízárczikkeket« írnak stb. A vízivó árnyak ügyesen replicáznak. 
A Magyar tenger-ben Nagy Lajos korabeli árnyak szerepelnek, 
kik megtudják az újonnan érkezett Olcsóságtól, hogy Magyar
országon nincs olcsóság, továbbá, hogy a három tengere sincs, 
már meg a magyarnak, de van helyettük három új tengere: 
az adósság-, szó- és hivataltenger. Végül kiderül, hogy bizony 
mégis van olcsóság Magyarországon: hiszen az emberélet, a 
kitüntetés, az igéret s a bocsületszó igen olcsók. 

A többi apróságok is ezekhez hasonlók. Mindegyik füzetben 
van legvégül két levél, melyeket két előkelő úrhölgy vált egy
mással; az egyik a pokol botrányairól s pletykáiról tudósítja barát
nőjét, ki viszont a budapesti társaság eseményeivel kedveskedik 
másvilágon időző barátnőjének. 

A Menny és Pokol apró jelenetei nem sokban különböznek 
Nagy Ignácz eddig tárgyalt életképeitől. Czéljuk ezeknek is: 
»ridendo dicere verum«, a bennük megnyilatkozó humor és gúny 
is ugyanaz. Csak formájukban különböznek amazoktól. Ez ä 
forma emeli a képek élénkségét, de egységüknek árt. Míg a Torz
képek vagy Magyar Titkok életképei egy alakról, egy jelenetről 
szólnak, addig emezek csak satirico-humoristicus ötleteknek soro
zatai, ezért abstractaknak tetszenek, nincs magjuk. Az akkori 
közönségnek nem is tetszettek úgy, mint az író előbbi munkái. 
Valószínűleg csak ezért jelent meg három füzet belőlük. Ha kelendők 
lettek volna, Nagy Ignácz bizonyosan folytatta volna ezt a genre-t. 

Az 1845. évben még egy munkát bocsát közre, egy adoma
gyűjteményt, melynek 1. füzete márcziusban, a 2 júliusban, a 3. 
és 4. novemberben jelenik meg. Czíme: » B o r s és P a p r i k a . 
Összeszitálta és kitálalta Gyömbéri Darázs Jónás, több hazai és 
külföldi tudós társaságnak ha nem is leveledző, de legalább csírázó 
tagja.« A borítékon egy mosolygó magyar ember mellképe; hát-. 
lapján két kéz, az egyik burnótszelenczét tart, a másik belenyúl. 
A négy »tál« mindegyike 300 tréfás apróságot tartalmaz. Szellemi 
hulladékai ezek, melyek többi munkáiból kiszorultak: humoros 
ötletek (az újdonságaiban elszórtakhoz hasonlók), hosszabb és 
rövidebb tréfák és adomák (ez a legtöbb). Az utóbbiak közt van
nak külföldiek is, de legnagyobb részük magyar, még pedig minden-



NAGY IGNÁCZ. 479 

féle fajta: localis és általános, régi és új, jó és rossz vegyesen. 
Hogy az 1200 apróság közt mi az ő szellemi tulajdona és mi 
nem, el nem dönthető. Minden esetre eredeti adomagyűjtemény, 
melyre a szerző, illetőleg kiadó rányomta egyéniségének bélyegét. 

A következő két év alatt nem ad ki semmit Nagy Ignácz, 
csak 1848 márcziusában jelenik meg egy új kötete. Czíme: 
» S z ú n j ' o g o k . Irta Nagy Ignác. A két magyar haza legna
gyobb szúnyogának ajánlva.« (Geibel kiadása, nem Hartlebené.) 
A borítékon karosszékben alvó kövér nemes pipával a szájában, 
mellette megrakott asztal s a földön egy csomó agár: az ablakon 
óriási szúnyogok röpülnek be; felette czilinderes, szárnyas öreg 
ember lebeg kaszával. Ajánlásában csak azt óhajtja, hogy »ezen 
szúnyogok sok embert gátoljanak az alvásban, még többet 
boszantsanak, s legtöbbet kaczagtassanak meg amazok bosszan-
kodásának látása által«. — A kötetben azokat az életképeit gyűj
tötte öesze, melyeket az 1846. és 1847. év folyamán a Hon
derűbe, Pesti Divatlapba és főleg az Életképekbe írt. Új dolog egy 
sincs közöttük. 

. ; ; A kötet tartalma meglehetősen vegyes. Van benne egy 
komoly novella (A két testvér), egy igen mulatságos víg novella 
(Nászéj), egy elmefuttatás a »nagy orr«-ról, egy dramatizált sati-
rácska (Hivatalvadász), mely, úgy látszik, kiszorult a Menny és 
Pokolból, két életkép (Szegény, ne igyál! Fővárosi nemadózó) 
s két életkép-cyclus. Az egyik Fürdői képecskék czímet visel s 
egy magyar fürdő életéből ellesett mulatságos apróságokat tartal
maz, a másik cyclus a Budapesti séták (fele a kötetnek), mely, 
mint említettük, az Életképek 1846-iki folyamának volt egyik érde
kessége. Az egyes séták csak annyiban különböznek a torz
képektől, hogy kevesebb bennük a concret dolog (leírás, alakok 
kimerítő jellemzése) s annál több a humoros elmélkedés a külön
böző fonákságokról s azoknak gúnyos csipkedése. Ebből aztán 
bőven kijut mindennek: a magyarosodni nem akaró Pestnek, a 
tánczvigalmaknak és lakomáknak, a czímkórságnak, az útirajzok
nak, a Nemzeti Színháznak, a haszontalan gyűléseknek, a pro-
grammzenének stb. stb. — Ezek a séták tulajdonképen franczia 
módra készült »tárczák« akartak lenni, a »tárcza föladása pedig 
— mondja Nagy Ignácz — semmiről is úgy írni, hogy az minden
kit , mulattasson; a tárcza otyan mint a bodzabélből készített 
emberke, mely mindig talpra ugrik, valahányszor fölfordíttatik«. 
Az ő sétái tényleg ilyenek, bármiről mulattatóan szólnak s min
dig talpraesettek. 

Ez a kötet Nagy Ignácz^ életképírói pályáján nem jelez 
hanyatlást, de emelkedést sem. 0 mindjárt kezdetben kész életkép
író s: ugyanolyan színvonalon áll később is, mint a milyenen 
1842-ben állott, mikor az Athenaeumban fellépett. Népszerűsége 
ellenben 1844—45-ben volt a legnagyobb Torzképeinek s Magyar 
titkainak megjelenésekor s azután csökkent. 1845-ben méltán mond-
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hatja az Életképek kritikusa, hogy »legnagyobb kedvességben van 
mostanában torz- és gúnyos életképeivel Nagy Ignácz« (I. 12. sz.V 
Ebben az időben dicserik és szidják a legtöbbet. Sem a dicsérő, 
sem a gáncsoló bírálatok nem mentek az elfogultságtól s így 
nagyon sokat nem adhatunk rájuk. A lapok, melyekkel jó viszony
ban volt, természetesen dicsérik, azok pedig, melyeknek nem mun
katársa, ütik. ígya Pesti Divatlap, melynek 1844-ben munkatársa, 
Titkainak minden füzetét örömmel üdvözli, 1845-ben pedig, mikor 
Nagy Ignácz otthagyja a lapot, egyszerre rossznak találja a Titko
kat, a Menny és Poklot pedig szörnyű durván dorongolja le. 
A bírálat, melyet Szeverin (Dobrossy István) írt, tele van félre
értéssel, ferdítéssel, sértő durvasággal. Ugyancsak a Pesti Divat
lap közöl egy vidékről küldött levelet, melyben »a Magyar Titkok 
egy előfizetője« azt mondja, hogy a reclamírozott Torzképekkel 
és Titkokkal rászedték őket, mert rosszak stb. Ez, ha elhisz-
szük is, hogy tényleg vidékről küldték, csak egy ember vélemé
nye, nem pedig a vidéké, mint a Pesti Divatlap el szeretné 
hitetni olvasóival. 

Az 1845. év híres, Lipcsében megjelent pasquílleja a Magyar-
kák (szerzője, mint tudjuk, a minden vállalatába belebukott s 
»félreismert« Kovacsóczy) természetesen szörnyű képet fest Nagy 
Ignáczról, kezdve a festést ilyeténképen: »Animal bipes, implume, 
subterranaeum — vulgo talpa — alias vakand, ki rendkívül meg 
fog haragudni, ha megmondom, hogy nevénél s orránál nincs 
egyéb rajta nagy, mert ezen kívül ő még nagy írónak is szeretné 
magát tartatni! . . .« Ilyen hangon mondja el róla, hogy nincs 
benne semmi eredetiség, hogy csak pénzért ír, gálád drámabíráló, 
censorságra vágyik stb., éppen hogy ezüst kanállopással nem 
gyanúsítja. — A Camera Obscura (Lipcse, 1845) szintén hasonló 
elismeréssel szól Nagy Ignáczról, ki Titkainak 10. füzetében adja 
vissza a kölcsönt, megfestvén egy pasquilláns arczképét (8. fej.). •— 
A Honderű éles tollú s máig ismeretlen Severus-a »Irodalmi ABC«-
jében (1847) csipkedi meg utoljára s »divatírónak« nevezi, kinek 
munkái irodalmi divatczikkek s nem maradandók. 

Igaza van-e Severusnak? Azt hiszem, nincs. Az igaz, hogy 
Nagy Ignáczot ma senki sem olvassa, sőt merem állítani, hogy 
irodalomtörténetíróink legnagyobb része sem ismeri s csak néhány 
általánosságot tud róla, a Beöthy szerkesztette s eddig legterje
delmesebb magyar irodalomtörténetben pedig hiába keressük ; arcz-
képén s nevének néhány megemlítésén kívül semmit sem találunk 
róla. Munkái, a Tisztújítást kivéve, nem kaphatók. De ezen semmi 
csodálnivaló nincs, mert ismeretes dolog, hogy történeti érzék 
édeskevés van bennünk s a múlt emberei és eseményei fölött 
szeretünk gyorsan napirendre térni. Bennünk a hiba s nem Nagy 
Ignácz munkáiban. 

Az kétségtelen, hogy ezek a munkák Széchenyi és Kossuth 
korának talajából nőttek ki s onnan csak kiszakíthatók, de át 
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nem ültethetők. Hiszen majdnem valamennyi iránymű, mely korá
nak szól. De ha akkor kortiknak szóltak, nem szólnak-e most 
korukról? Szólnak s éppen ez egyik fő értékük. Kortörténeti;fon
tosságúak. Ezek az életképek, noha van bennük túlzás is, felszi-
nesség is néhol, a reformkorbeli főváros társadalmi életét a 
legapróbb részleteiben megjelenítik előttünk annyi élénkséggel s 
hűséggel, hogy szinte elfeledjük, hogy a múltról szólnak s mi a 
huszadik század fiai vagyunk. A ki szereti a multat, mindig gyö
nyörűséggel fogja olvasni ezeket a rajzokat. Élvezetét a sok 
aktuális vonatkozás sem fogja zavarni, mert ezek ritkán annyira 
rejtettek, hogy egy kis korismerettel ne volnának megérthetők. 
S még eg3'et. Nagy Ignácz életképei humoros rajzok. A korfestő 
tartalmat az író humora hatja át meg át és conserválja a szá
munkra. Ez a humor ad irodalmi értéket Nagy Ignácz életképei
nek s ez teszt őket még akkor is élvezhetőkké, ha tartalmuk élénk 
színei már megfakultak. 

A humoros életképek tömeges feltűnése különben egyik 
jellemző sajátsága irodalmunk ezen korszakának, melyet Garay 
a Journalismus korszakának ne\/ez (Kisf. T. Évi. VI.) 1844-ben. 
Ez az elnevezés igen találó. Ha összehasonlítjuk az 1840-től 
kezdődő évtizedet a mi legújabb korunkkal, melyet szeretnek 
ugyanúgy nevezni, sok hasonlóságot találunk a kettő között. 
A nyilvánosság szükségének érzete akkor lesz oly intenzív, a sajtó 
hatalommá fejlődik s figyelme mind több dologra terjed ki. Az írók 
legnagyobbrészt journalisták, kik egyes lapok körül csoportosulnak. 
Munkáikat sokan közülök előbb lapokban adják ki s azután 
gyűjtik kötetekbe. A ma uralkodó tárczairodalomnak pedig meg
felel az akkori életképirodalom. Mintha csak ma írná a Regélő 
kritikusa: »egészet nem követei az olvasó, íróink pedig megelég
szenek vele, ha vázolhatnak«. (Regélő Pesti Divatlap, 1844. I. 77. lp.) 
Tényleg vázlatos és rövid lélekzetű dolgok az akkori életképek, 
éppen mint a mai szépirodalmi tárczák s éppen úgy kedveli az 
akkori olvasóközönség őket, mint a mai ezeket. Az életképeknek 
van azonban egy lényeges sajátságuk, mely a tárczáktól meg
különbözteti őket, t. i. hogy igazi genre-rajzok s majdnem kivétel 
nélkül humorosak, míg a mai tárczák inkább comprimált novellák. 
Nagy Ignácz példájának és sikereinek nagy része volt az élet
képek rendkívüli elterjedésében. Az ő föllépése előtt is írtak már 
életképeket, de a műfaj virágzása az ő életképeivel kezdődik, 
Gaal József Kovács Pá', Degré Alajos, Garay, Frankenburg 
Adolf, Pakk Albert, Lauka Gusztáv, Bernáth Gazsi, Vas Gereben 
a művelői rajta kívül, azonban a fővárosi élet rajzolásában a 
mester Ő maradt, leleményességben, változatosságban sem múlták 
felül írótársai s tegyük hozzá, hogy a fővárosi élet alapos ismere
tében sem vetekedhetett vele egyikük sem. Ő, mint szavaiból lát
tuk, valósággal életczéljának tekintette a főváros életének meg
ismerését, rajzolását s ezzel fonákságainak javítását. Buzgalmának 
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meg is lett a maga eredménye, mert a negyvenes éveknek ő volt 
a legnépszerűbb, legolvasottabb életképírója. 

A mestereket az epigonok egész tábora követi. Minden kezdő 
író életképekkel kísérletez. Utánozzák a mestereket, egymást, néha 
az életet is s a divatlapokat elárasztják fővárosi és vidéki »élet«-,, 
»fresco«- s egyéb »képekkel«, melyek sokszor apró fametszetekkel 
vannak illustrálva. »Könyökig vájkálnak« az életben, mint Nagy 
Ignácz mondja, s minden tapasztalás nélkül irkálnak róla. Az »Élet
képek« szerint (mely nevét köszöni ennek az életképes kornak) 
»valóságos cholera morbus« az életképírási vágy »legalább minden 
tizedik embert megszállja« (1845 I. 10.). 

Ez az epidémia volt az oka, hogy a közönség végre meg
csömörlött a sok életképtől s a jókat is közömbösen fogadta. 
Ezért nem tettek Nagy Ignácz későbbi munkái olyan hatást, mint 
a Torzképek és a Magyar Titkok. 

VIII. 
(Betegsége. Tudósításai a Pesti Hirlapb&n 1849-ben. Magánviszonyai. Megindítja 
a Hölgy futári. Munkatársak. Egykorú hírlapíród ilom, Fogsága. Utol.^ó írásai. 
Hirharang'ya. a Hölgyfutárban. A lap további scrsa. Balázs Sándor Nagy Ignácz-

ról. Halála. Befejezés.) 

A szakadatlan, lázas munkásság, mely annyi elismerést és-
oly nagy népszerűséget szerzett Nagy Ignácznak, gyenge szerve
zetét is emésztette. 1846-ban — mint az egykorú lapok közlemé
nyeiből tudjuk — a betegség annyira erőt vesz rajta, hogy orvosai 
eltiltják a munkától, június elején pedig Pestről melyet az 1831-ikt 
nagy cholera óta nem hagyott el hosszabb időre, Balaton-Füredre 
küldik. A Budapesti Híradó »Hírharang«-ját ettől kezdve szeptem
ber elejéig »Budapesti Napló« helyettesíti, melyet nem ő ír. A für
dőzés felüdíti s már a Budapesti Híradó június 30-iki számában 
humoros levele jelenik meg. mely utazásáról szól. Még öt levelet 
ír ezután, melyekben a Balaton szépségéről, a füredi új templom 
fölszenteléséről. Tihanyról (hová Czuczorral rándult ki) s a fürdői 
életről cseveg a régi jókedvvel. 

Július második felében Szliácsra megy s szeptember elején 
visszatér a fővárosba dolgozni. Munkálkodása az előbbi évekéhez 
képest nem jelentékeny, új dologba sem kezd, mint az előbbiek
ben láttuk. 

Hivatala is mindinkább terhére van s szeretne valami nyugo
dalmasabb állást. 1847 legvégén folyamodik a Helytartótanácshoz, 
hogy az egyetemi könyvtárnál rendszeresített őri áHások egyikére 
nevezzék ki s levélben kéri Toldy pártfogását. »Én azt hiszem 
— úgymond, —• hogy lelkem egész irányának megfelelőbb hivatal 
nincs . . . még akkor is boldognak érezném magamat, ha a könyvtár 
falai közül soha utczára lépnem nem kellene.« 1 Az állást nem 

1 Akad. levéltár. 
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nyerhette el s ezért 1848-ban az Életképek szerkesztését akarja 
átvenni s tárgyalásokat is folytat egyes írókkal, többek közt Arany 
Jánossal.1 A bekövetkezett nehéz idők azonban ezt a tervét is 
meghiűsítják. 

1849 elején a Pesti Hírlap szerkesztősége (Jókai, Szilágyi 
Sándor) eltávozott Pestről s a kiadók (Landerer és Heckenast) őt 
szólították fel, hogy ideiglenesen írja meg a pesti híreket a lap 
számára. A megbizást elvállalta, de első tudósításában (jan. 3.) 
mentegetodzik, hogy hírei csak rögtönzések lesznek s maga is 
óhajtja, hogy ideiglenes állása mielőbb megszűnjék. Nem is tartott 
három hétnél tovább. Tudósításai (meglehetős hosszú czikkek) 
rendkívül érdekesen jellemzik a főváros életét és hangulatát a 
válságos napokban. — Közeledik a császári sereg. Sokan, még 
olyanok is, a kiknek semmi okuk rá, nyakra-főre menekülnek a 
fővárosból, hol különben csönd van s az élet rendes. A vidékről 
érkező hírek egymást érik, A színházat újra megnyitják. Csikorgó 
hideg van. Messziről folytonos ágyúszó. Mindennap érkeznek 
harangok a haza különböző részeiből (ágyúöntésre) a fővárosba, 
honnan D.jbreczenbe szállíttatnak. A feszült várakozás általános. 
»Minden ajtócsapást ágyúdörgésnek hisznek az emberek. Ha üres 
hordót tolnak végig az utczán targonczán, százan kiáltnak, 
hogy már riadót dobolnak. Ha valaki nagyot kiált németül az 
utczán, a szomszéd utcza lakosainak nagy része még nagyobbat 
kiált, mondván; itt vannak a dragonyosok! És e mellett aztán a 
tánczpróbák és szép számú közönség minden színházban, kaczaj, 
taps, éljenzés.« Januárius 5-én vonul be a császári sereg a fővá
rosba. Nagy Ignácz a szem- és fültanú közvetlenségével mondja 
el az eseményt: 

»A mu't éjszakát nagy nyugtalanság közt töltöttük. Mind
untalan álgyúzás riaszta fel álmunkból, távolból hangzottak ugyan 
a lövések, de mégis hallhatók voltak.« — Hajnali 3 órakor három 
ágyúlövés, a házak kapuit zörgetik s fölkeltik a katonákat. A hon
védség zsibongva kivonul a várból. 5 órakor egy honvéd s^ncs 
a várban. — »A lakosság ébredezett s több ablak ki Ion világítva, 
jeléül, hogy a nyugalom eltávozott a lakók szemeiről. Reggeli hét 
órakor a hetivásár gyülekezni kezde s ezzel egyszersmind az a 
hír, hogy Göigei csatát vesztett. Fél óra múlva e hírt azon újabb 
tudósítás követé, hogy a császári hadsereg már a Sárosfürdő 
táján közelít. A piacz e hírre még nem tágított, sokan azonban sietve 
kezdenek vásárlani. Ismét fél óra múlva hire jött, hogy a Krisztina
város felől is porfelhő emelkedik. Január 5-én reggel porfelhő! 
Oly ritka tünemény ez, valamint rendkívüliek az események is 
világszerte. Ekkor a piacz oszlani kezde s a távolból ismét álgyú-
lövések kezdenek visszhangzani. Nyolcz óra után néhány boltot 
zárni kezdenek s beszélek, hogy a Tabánban már dzsidások mutat-

1 Levele A.-hoz. U. ott. 
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koznak. E hírre Buda szépei csoportosan kezdenek mutatkozni az 
utczákon. Igen helyesen, a szépség hatalma nemcsak hódító, hanem 
egyszersmind szelídítő. A hetivásár eltakarodott, csak egyetlen 
kis bódénak fele maradt meg, melyet tíz éves fiúcska is fölrúgha
tott volna. Rendőrnek azonban nyoma sem volt látható s a 
bódécska maradványa mozdulatlanul helyén maradt. Kilenczkor 
a fő őrtanyán ausztriai vadászcsapat jelent meg s az őrködőket 
fölváltá. Kevés perez múlva az ezred táborszeme végig vonult az 
Istvántéren (N. I. ekkor itt lakott). Ezt nyomban egy vadászezred 
követé az ausztriai népdalt játszva s a templom felé nyomult. 
Ezután egypár ezred rendes gyalogság következett lobogó zászlók
kal és csengő zenével. Dzsidás ezred több tábornok és számos 
tagú vezérkar kíséretében rögtön ezek után jött. Nagyszámú dra • 
gonyosok és sok álgyú fejezé be a menetet. A várbeli főtemplomban 
istenitisztelet tartatott. — Az egész nagy sereg teljes fegyelem s 
rend mellett vonult végig a vár utczáin. Minden bolt nyitva volt, 
kicsapongás nem történt. A vendégfogadóba tért katonák mindent 
készpénzzel fizettek . . . . . . Isten mindnyájunkkal! — ezzel fejezi 
be tudósítását. 

Az elszállásolás rendben történt (az említett csapatokon 
kívül még sok jött később). A szokott őrtanyákon kívül alig 
láthatni katonát. A hó sűrűn hull, az emberek dolgaik után jár
nak. A Duna jegén élénk a közlekedés, a csapszékek tele vannak, 
noha a sör ára kissé felment. Az emberek különben iparkodnak 
bankóikon túladni. »Némelyek félelme e tekintetben annyira megy, 
miszerint azok kétségbeesett segédeszközhöz sem irtóztak folya
modni, hogy — adósságaikat kifizessék.« A kisebb iskolák zárva 
vannak, de ismét meg fognak nyílni (jan. 6.). A tisztviselőkre 
nézve csak az az intézkedés töttént, hogy kötelességüket ezután 
is teljesítsék (jan. 7 , 8.). Január 9-én kihirdették az ostromálla
potot, a nemzetőrséget egy időre feloszlatták, a fegyvereket 
elszedték. A Nemzeti Színház nem tud mindennap előadást tartani, 
mert sok tagja távol van. — Jellemző a következő két feljegy
zés is: »Némelyek, kik nem rég nevöket megmagyarosíták, most 
ismét korábbi neveiket kezdik használni.« »Utczáinkon több ismerőst 
láttunk már, kik néhány nap előtt még roppant terjedelmű szakállat 
viseltek,s most oly sima arezuak,mintha csak most születtek volna.« 
T— A nehéz napokban az irodalomról is megemlékezik: »As iroda
lom terén nagy munkásságra van most szükség, talán nagyobb, 
mini valaha, ha ingadozó nemzetiségünket istápolni akarjuk.« 

Január 23-án betiltják a Pesti Hírlapot, vele együtt meg
szűnnek az érdekes tudósítások is. 

Májusban az »ostromágyúk dörgése riasztja ki« Buda várából. 
Soroksárra menekül, aztán Pestre költözik s a budai elszigeteltség 
után újra »élni« kezd s örömmel lép a Nemzeti Színházba, melyet 
két év óta nem látott. 

Örömét különben megkeseríti valami titkos »jóakarója«, ki 
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bevádolja a magyar vésztörvényszék előtt a Hírlapban megjelent 
czikkei miatt. Hogy mivel tudta vádját indokolni a feladó, igazán 
megfoghatatlan. Május 29-én esik értésére a dolog, azonnal 
megjelenik a vésztörvényszék előtt, hol felolvassák összes czikkeit 
s természetesen azonnal fölmentik egy rövid Ítélettel: 

»Önnek czikkei a törvényszék által elolvastatván, miután azok
ban semmi nemzetellenies nem találtatott, vád alól fölmentetett. 
— Hankovics őrnagy, elnök.« (Pesti H. jún. 2.). Szomorú dolog, 
»magyar a magyarra« már akkor »vádaskodott«. 

Június 20-án levelet ír egyik ministerhez (melyikhez, nem 
tudhatni pontosan), kit kér, hogy levelét juttassa a ministerelnökhö^;, 
vagy dobja tűzre.1 A hosszú levél tele van önéletrajzi adatokkal, 
Nagy Ignácz röviden vázolja eddigi működését s panaszkodik, hogy 
800 frtnyi fogalmazói fizetéséből nem tudván megélni, kénytelen volt 
a napi sajtót kibányászni, mely azonnal fizetett s nem, követhette 
»lelke sugallatát«, mely nagyobb compositiók felé vonzotta. —• Mi 
erre a panaszra ma azt feleljük, hogy Nagy Ignáczra nézve jó 
volt, hogy körülményei is apró compositiók írására kényszerítet
ték, a melyekre különben kedve és tehetsége is volt. Kérdés, 
hogy tervezett nagyobb regényeivel vagy színműveivel nyertünk 
volna-e, Bizonyára telve lettek volna franczia ízű romanticismussal 
(a francziáknak rendületlen híve volt) s nem kárpótolnának bennün
ket a magyar fővárosi élet sok apró finom rajzáért. A mennyire 
munkáiról következtethetünk, nagyobb compositiókkal meg sem 
igen tudott volna sikerrel birkózni. — Panaszait folytatva elmondja, 
hogy most igen szomorú állapotban van. Lábai gyengék, nem 
tud gyalog feljárni a Várba s ha ott lakik, az irodalmi világból 
van kizárva. Bérkocsira fizetéséből nem telik. Pesten kér tehát 
valamely hivatalt, nem bánja, akármennyi dolga lesz is, csak Pes
ten lehessen s 1200 pforint fizetést kapjon. »Ez minden földi 
vágyaimat betölteni.« Ezután felsorolja azokat az állásokat, melyek 
betöltésére alkalmasnak tartja magát. Lehetne ministeri titkár, mert 
»igen könnyen és gyorsan dolgozik«, lehetne irodaigazgató, pénz7 
tárnok vagy könyvtárőr a múzeumnál. »Közel húsz év óta lakván 
folyvást Budapestet, az itteni életet és viszonyait annyira ismerem, 
hogy talán a rendőrosztályban is lehetne hasznomat ' venni.« 
»A Nemzeti Színház körül annyi ismeretet gyűjték, hogy mint 
intendáns, vagy titkár, vagy főpénztárnok hasznára lehetnék.«. — 
Ezt a sokféle ajánlkozást különösnek tartanánk, ha az eddig 
elmondottakból meg nem győződtünk volna, hogy mindezekre az 
állásokra tényleg volt qualificatiója, melyről az élet iskolája adott 
neki bizonyítványokat. 

Hiába kért. Nemsokára vége lett mindennek, a szabadság-

1 A levelet ifj. Ábrányi Kornél közölte : Nagy Ignácz, Császár Ferencz, 
Dafttfanics czímű czikkében (Horváth Lajos leveleiből) a Pesti Naplóban. 
1883. 228. 
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harcznak, nemzeti önállóságnak, felelős ministeriumoknak, szóval 
mindennek, még az ő állásának is. 

Ügyessége és vállalkozó szelleme segítségére jön szorult
ságában. Gondol merészet és nagyot s elhatározza, hogy szép
irodalmi napilapot indít. Szinte vakmerő ez a vállalkozás. Közvet
lenül a szabadságharcz után, mikor a lesújtott nemzet- tétovázva 
tekint a jövőbe, melynek sötét fátyola ismeretlen borzalmakat és 
szenvedéseket rejteget számára, mikor virágzó hírlapirodalmunk 
megszűnt létezni, mikor íróink közül sokra a győztes hatalom 
sújtó keze várt, ilyen válságos időben szépirodalmi lapot indítani, 
még pedig napilapot! Ilyen vállalkozás még akkor is merész 
dolog lett volna, mikor irodalmunk terén pezsgő élet uralkodott, 
sőt merész lenne napjainkban is. Kik fognak dolgozni lapjába ? 
Lesz-e közönsége ? Lehet-e újra kezdeni a küzdelmet a nemzeti 
nyelvért és irodalomért? Megengedi-e a hatalom egyáltalában s 
ha igen, fog-e valaki érdeklődni e törekvések iránt, mikor úgy 
látszik, hogv mindennak örökre vége van? Bizonyára fölmerültek 
ezek a kérdések Nagy Ignácz lelkében megannyi tiltó szózatként, 
de ő bízott a jövőben és bízott magában. Az engedélyt lapjára 
szerencsésen megkapta, nem lévén »compromittálva« a kormány 
szemében, s 1849. november 15 én meg is indította Hölgyfutár 
czímen.1 Ugyanaznap jelent meg a kormány félhivatalos lapja is. 
a Magyar Hírlap. Hírlapirodalmunk e két lapban született újra. 
Hogy mennyi fáradságába kerülhetett eleinte Nagy Ignácznak, egy 
szépirodalmi napilap (!) szerkesztése és fönntartása, csak sejt
hetjük. A lap jó részét magának kellett írnia s e mellett a kiadói 
gondok is vállaira nehezedtek. Sok baja volt a postai szállítással. 
Lassan és rendetlenül kézbesítették a lapot. Ennek tulajdonítható 
az a csodálatos dolog, hogy vidéken egy ideig nem is tudnak a 
létezéséről, Győrből és Szegedről pl. körülbelül egy hónap múlva 
kérdik, hogy igaz-e, hogy Pesten valami nőknek való újság jelenik 
meg. Nem csoda, hogy ilyen körülmények között eleinte »roppant 
hiánya van az előfizetőknek« s így a beküldött dolgozatokért sem 
tud tiszteletdíjat fizetni. »Oda vagyunk visszavetve, — úgymond — 
hol a boldogult Regélő idejében voltunk, sőt talán még annál is 
hátrább. De azért ne hagyuk el magunkat, tegyünk, mit tehetünk 
szépirodalmunk emelésére.«2 

A Hölgyfutár (»-Közlöny az irodalom, társasélet, művészet 
és divat köréből«) negyedrét alakban s 4 oldal terjedelemben jelent 
meg mindennap délután a vasár- és ünnepnapok kivételével. Elő
fizetési ára eleinte 12, később 13 frt volt, postán küldve 16 frt. 
Az első szám Útlevéllé] kezdődik, melyben a szerkesztő lapjának 
»személyleírását« adja. Utána van egy vers (Juraszek Jánostól), 
aztán Nagy Ignácz Világfáj dalom ez. elbeszélésének kezdete s 

1 Garay Regélö\éhsn 1843-ban volt ily czífnű rovat, mely nőkre vonat
kozó apróságokat, híreket stb. tartalmazott. 

8 L v. Aranyhoz decz. 13-án. Akad. levélt. 
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végül az ismét megszólaló Hírharang az ismert jel 0 alatt. 
A következő számokban a többi állandó rovat is megjelenik: a 
Nemzeti színház, írja: —o—; } a Divat,, humoros apróságok, 
írja —y; Nyilt posta (szerkesztői üzenetek); Fricskák (apró 
•elmésségek). Ezeket a rovatokat mind Nagy ígnácz írja. A lap 
végén a Nemzeti színház színlapja. Időnként divatképeket is hoz 
a Hölgyfutár, mely 1850. július 1-től nagyobb alakban és három 
hasábosán jelenik meg. Ettől kezdve a Hírharangot egy »Hölgy
futár« feliratú harangot kalapácscsal verő alak képe, a Nyilt 
postát pedig egy tintatartón ülő s lúdtollat rázó ördög képe 
vezeti be. A 4. oldalt ekkor már hirdetések foglalják el. 

A lap munkatársainak sorában látjuk csakhamar íróink leg
nagyobb részét. Dolgozik a Hölgyfutárba: Arany, Tompa, Gyulai, 
Lévai, Szász Károly, Vachott Sándor, Szilágyi Sándor, Mentovich 
Ferencz, Beöthy Zsigmond, Zalár József, Tóth Kálmán, Beöthy 
László, Kovács Pál, Lisznyai, Frankenburg, Szelestey László, 
Obernyik, Tóth Endre, Kelmenfi, Szigligeti, Lauka Gusztáv, Vas 
•Gereben, Vajda János, Balázs Sándor, Vadnaí Károly, Nagy Iván 
stb. stb. (többen közülök álnév alatt). Látjuk, hogy a munka
társak között több akkor még kezdő író is van, kiket ma mint 
neves írókat emlegetünk, de összeállíthatnánk ennél sokkal nagyobb 
névsort ma már ismeretlen nevekből is s ez fő gyöngéje a Hölgy
futárnak. Napilap lévén, sok anyagra volt szüksége s így nagyon 
nem válogathatott a beküldött dolgozatokban. Ha hetilap lett 
volna, ezt jobban megtehette volna, de Nagy Ignácznak az volt 
a czélja, hogy az érdeklődést folytonosan ébren tartsa a szép
irodalom iránt s ezt csak napilappal tehette. Másrészt a fiatal 
írókat nem akarta visszariasztani a működéstől, örült iparkodá-
sukon s mint egykor Kazinczy, igen elnéző volt hibáikkal szem
ben. — Ezért nem emelkedhetett a Hölgyfutár olyan magas szín
vonalra, mint kívánatos lett volna. 

Ez az oka, hogy a nagyok nem szeretik s csak kezdetben 
támogatják. Tompa csak »becsületből« ír bele »egypár rossz 
verset«,2 Lévay — nem minden túlzás nélkül — azt mondja 
róla, hogy »megszeplősítő az irodalmat ízetlen firkáival«,3 Arany 
pedig azt írja^Nagy Ignácznak, hogy ne küldje neki a lapot.4 

Mikor Toldy Új Magyar Múzeumából átveszi a Nagyidai Czigá-
nyoknak, továbbá Tompa és Lévay költeményeinek bírálatát, még 
jobban megneheztelnek rá. 5 

Ez az elégedetlenség egy concurrens vállalatot szült 1850-
ben, a Szilágyi Sándor szerkesztette Magyar Emléklapokat, mely 

1 A drámabíráló választmánynak 1852-ig volt tagja Nagy ígnácz, mikor 
a választmányt megszüntették. 

3 Tompa Szemere Miklóshoz 1850. jan. 3. Figyelő 1882. XII. 109. 
3 Lévay Aranyhoz 1850. aug. 3. Arany Levelezése, II. 
* Arany Tompához 1852. nov. 1. U. ott, I. 
6 U. ott. I. 281. 1. 
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betiltatván, Magyar írók Füzetei, majd Pesti Röptvek czimen 
jelent meg, de az év végén végképen megszűnt. 1851-ben Vahot 
Imre próbálkozott Remény ez. folyóiratával, melybe Jókai is dol
gozott, fáe az év végén kénytelen volt megszüntetni. Szilágyi 
Virgil Értesítője] mely csakhamar Budapesti Viszhang czimen 
jelent meg, 1852 ftbruárius havától 1853 áprilisáig tartotta fenn 
magát, mikor beleolvadt Jókainak 1852 elején megindított Délibáb-
jába, mely szintén nem élt egy évnél tovább. Pákh Szépirodalmi 
Lapokja, s Császár Ferencz Divatcsarnoka (1853) csak néhány 
hónapig éltek.1 Az 1850-ben megindult Pesti Napló s Uj Magyar 
Múzeum nem voltak concurrensek. 

Ez a sok félben maradt vállalkozás mutatja, hogy milyen 
nehéz dolog volt akkor szépirodalmi lapot szerkeszteni, de mutatja 
azt is, hogy a Hölgyfutár minden hibája mellett is, a legügye
sebben szerkesztett és legéletrevalóbb lap volt, melyet a közönség 
legszivesebben olvasott és pártolt. Erre a pártolásra ug}^ancsak 
szükség is volt, különösen eleinte, mert a censura folyton Damocles 
kardjaként függött a szegény szerkesztő feje fölött. Olyan idő voít 
az, mikor »sokkal könnyebb (volt) az irodalomtól .meghalni, mint 
az irodalomból megélni«, (saját szavai). Egy-egy közlemény 
miatt, melyben a censura politikai czélzást fedezett fel, a hadi 
törvényszék nem egyszer kérdőre vonta Nagy Ignáczot. így 185Ö 
július havában egy vers (»Zugba veled, tinta, toll . . .«) miatt 
»izzadt« a haditörvényszék előtt,3 szeptemberben pedig valósággal 
lecsapott rá a Damocles-kard: a cs. kir. haditörvényszék (Tóth 
Kálmán: Huszár család ez, verse miatt) három havi porkoláb-
fogságra ítélte. Lapjának szeptember 3-iki számában jelentette az 
Ítéletet, de fogságát, úgy látszik, csak néhány nappal később 
kezdte meg, mert a Hölgyfutár csak 10-én és 11-én nem'jelent 
meg. A 12-iki számban már örömmel tudatja, hogy gr. Wallmodeh-
Gimborn altábornagy és főhadparancsnok úr ő excellentiája fogsá
gának hátralevő részét »kegyesen elengedni méltóztatott« s így 
a Hölgyfutár ismét megindulhat. 

Szerkesztői gondjai s egyre súlyosbodó betegsége nem enge
dik, hogy szépirodalmi működését folytassa. Az az 1848. évvel 
véget ért. A mit attól fogva ír, jelentéktelen. A Hölgyfutárt meg
nyitó novellája, a Világfájdalom igen gyenge, inkább kénytelen
ségből írt dolog. Vahot Losonczi Phoenix-ének I. kötetében (1851) 
megjelent Ünneplések ez. rajza karácsonyesti életképek sorozata 
a régi élénkséggel írva. A Bizalmas jegyzetkék ez. útirajza 
(a Hölgyfutár 1851 aug. 16—31. számaiban) néhány napi bécsi 
utazásának kedves, humoros leírása. Ezeken kívül csak aprósá
gokat írt lapjába. 1852-ben, mint már említettük, összegyűjtötte 
vígjátékait. Ez az utolsó kötete. A többitől elüt izlés tekintetében, 
kéthasábos negyedrétű, nem valami tetszetős alakjával. 

1 Id. Szinnyei József: Hírlapirodalmunk a XIX. sz.-banF Vas. Újság !»866. 
2 Levele Aranyhoz 1850 jul. 20. Akad. levéltár. • 
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írói babérokra nem vágyott többé, megelégedett az újdon
ságíró apró sikereivel. Hírharangját éppen olyan kedvteléssel 
Írogatta, mint kezdetben s a hazai és külföldi hírek közé pazarul 
szórta ötleteit. A Hírharang egyik fő vonzóereje volt lapjának,, 
melyet sokan csak ezért olvastak. Bennünket is ez vonz leginkább, 
mikor a Hölgyfutárnak első évfolyamait lapozzuk. A ránk nézve 
most már közömbös újdonságok között lépten-nyomon olyanokra 
bukkanunk, melyek rövidségük és szárazságuk daczára is ékesen 
szólnak elnyomatásunk szomorú koráról: Kossuth és Bem szobrait 
néhány boltban elkobozták. — Pozsonyban Szapári Péter (Birch-
pfeiffernéé) s Zrínyi (Körneré) betiltatott. — A Nemzetiben a Gott 
erhaltet lepisszegték a karzaton, egy csomó embert elfognak és 
megbotozíatnak s a karzatot egy időre bezárják Mennyi 
hazafiúi fájdalomról beszél nekünk ez a néhány sor: »A Szécher 
nyi liget ez évben (1850) hamarább kezd zöldelni, mint máskor, 
talán azért, mivel sokan konyeikkel áztatták, midőn különben 
szárazság vala.« »Társulataink nagy része oszlófélben van, nincs 
Széchenyi, ki beléjük lelket lehelni tudna.« Czakót irigylésre mél
tónak mondja, mert irodalmunk virágzásakor halt meg, »ha érzé
keny szíve akkor sem bírt az élettel megküzdeni, megbarátkozni, 
mit szenvedne most, midőn teremtés helyett csak a szétdúlt 
romokat kell összeszedegetnünk irodalmunkban, művészetünk^ 
ben!« Tán még ennél is szomorúbb a következő »tréfás« meg^ 
jegyzés: »Irodalmunk igen jó lábon áll, csak ezen egy kis baja 
van: a miről írni kellene, arról nem írnak; a mit írnak, az nem 
talál kiadót; a mit elfogad a kiadó, az nem jelenik meg; a mi 
megjelenik, azt nem olvassák; más bajunk nincs.« Többször 
szemrehányással illeti az Akadémiát és Kisfaludy-Társaságot hall
gatásukért s a közönséget részvétlenségéért. Szomorúan említi,, 
hogy vidékről a könyveket tömegesen szállítják vissza a kiadókr 
nak, hogy Tompa virágregéi nem találnak kiadót s hogy Vörösr 
marty munkáit leszállított áron kell árulni. »Ha magunk sem 
igen teszünk valamit saját ügyünkben, ugyan mi joggal várhatunk 
mástól pártfogást?« — kérdi keserűen. Ugyanez a keserűség szól 
szavaiból, melyekkel többször szemére veti Hollósi Kornéliának, 
hogy külföldre megy énekelni s csípős gúnyolódásából, melylyel 
Jósika Miklóst illeti németül írt regénye miatt. —• Talán nem 
csalódunk, ha azt állítjuk, hogy Nagy Ignácz hazafias buzdítá
sainak s keserű gúnyolódásának is volt egy kis része a magyar 
közönség felserkentésében s közömbösségének megszüntetésében. 
Tudjuk, hogy ez a közömbösség nem tartott soká. Megszűnésével 
lapjának sorsa is javult. Különben is mindent elkövetett, hogy a 
közönség érdeklődése növekedjék a Hölgyfutár iránt. Jó divatr 
képeken kívül többször adott műmellékleteket is (jelesebb írók 
arczképeit, színes lithographiákat stb.). később a Hírharangban 
apró fametszeteket. 1850-ben pályadíjat tűzött, ki (6—6 aranyat) 
egy komoly s egy víg, szavalásra alkalmas versre. A egyik díjat 
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Szász Károly nyerte el »Koldusasszony« czímű költeményével. 
A másik díjat nem adták ki. Később rejtvényeket is közölt s a 
megfejtőket jutalmazta. Ezeknek az apró fogásoknak, is megvolt 
a maguk hatása s az előfizetők száma csakhamar örvendetesen 
megnövekedett s így Nagy Ignácz minden közleményért tisztes
séges honoráriumot fizethetett, sőt egyes írókat (így pl. Latikát) 
rendes dolgozótársnak szerződtethetett. 

A szerkesztésben is segítségre szorult egyre súlyosbodó 
betegsége miatt. »Hírharangozónk kezét a kötél feltöré — írja 
1852 elején, — nyugtalan álmaiban lábára érzi azt tekergőzni, 
majd ismét kezeit nem bírja burkaiból kibontani, sőt hátán és 
nyakán is gyakran érezni véli csiklandós, de azért épen nem igen 
kellemes hatását. Ennyi baj által elgyöngülvén, segédet óhajt 
maga mellett látni.« 

Ez a segéd, vagy mint egyszer tréfásan nevezi: »canonicus 
a latere« az ifjú Balázs Sándor lett, ki már régebben segédkezett 
neki a színi kritikák és újdonságok írásában. Nem segédszerkesz
tője, hanem riportere volt a lapnak. A segédszerkesztő Tóth Kálmán 
lett 1852 közepétől kezdve. Tóth Kálmánt különösen szerette Nagy 
ignácz a fiatal írók közül, első verskötetét is ő adta ki. Benne 
ügyes segédre talált, kire a szerkesztői teendők nagy részét rábíz
hatta. Maga csak a prózai dolgozatok átnézését s a lap revisióját 
végezte ezentúl, mert már a rendes rovatok vezetése is terhére 
vált. írók és művészek látogatását különben szivesén fogadta s 
•szobája valóságos »társalgó és mulató terem volt«. Érdeklődése 
az irodalom és művészet iránt sohasem csökkent. »Hideg arcz, 
hideg kedély, mint a fagyott patak — mondja róla bizalmasa, 
Tóth Kálmán, — de ez a bizalom melegségétől hamar beszédes 
•csermely lőn. Társalgását szellemdus tömöttseg s a legnagyobb él 
jellemzék, egyes mondásaival sokszor a legnagyobb kaczajt idézte 
«lő, de ő azért komoly maradt.« Hogy humorát betegségében sem 
vesztette el, Lauka egyik visszaemlékezése í is tanúsítja, melyben 
-elmondja, hogy milyen mulatságosan tréfálta meg Császár Ferenczet, 
-a hétszem élynöki rangjára büszke poétát. Balázs Sándor is több 
érdekes és jellemző apróságot jegyzett fel Nagy Ignácz utolsó 
éveiről.2 Mikor ő megismerte, már megtört öreg ember volt (férfi
kora legszebb idejében!), ki járni is alig tudott s naphosszat író
asztala előtt űlt olvasgatva, vagy gondolatokba merülve. Neje rende
sen mellette kötögetett. Keveset beszélt, csak néha melegedett fel, 
ha az irodalomról volt szó. »Egyedüli örömem és reménységem a 
fiatal irodalomban van — szokta mondani. — Az irodalom meg
oltalmazza a nyelvet, s a mi oly fontos, a hazafias szellemet. Ezért 
érdemes nélkülözni s ha kell szegényen halni meg. De én e tekin-

1 Tréfás emlékek. Pesti Napló, 1901. 80. sz. 
2 A Hölgyfutár. A Baja ez. lapban 1885. 45. sz. és A Tisztújítás költő

jéről. Nemzeti Hírlap, 1876. 341. sz. 
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tétben is hiszek és remélek a jobb időkben. Majd felsüt még egy
szer a nap a magyar égen is. Csak bátorság és kitartás!« — 
Mosolyogni sohasem látta, csak egyszer. Balázs Sándor így mondja 
el ennek az egyetlen mosolynak a történetét: »Egy tavaszi délután 
vékony kabátban mentem hozzá, pedig odakünn havas eső esett 
és metsző szél fújt. De a reggel még szép volt s oly meleg, hogy 
ettől elámítva ifjú könnyelműségből eladtam felöltőmet. De a 
nemezis hamar utóiért. Dideregve léptem szobájába. Ő észrevett 
és azt kérdezte, miért nem veszek felsőkabátot. 

— Fogadásból. Felelém zavarodottan. 
— Hogy hogy? 
— Má reggel oly meleg, szép idő volt, hogy egyik bará

tommal fogadtam, hogy e tavaszon nem fogok többé felöltőt 
fölvenni. 

Erre kissé mégis elmosolyodott, mert kitalálta a valóságot. 
— Fiatal koromban én is sokszor tettem ily fogadást, azért 

•adok önnek egy jó tanácsot. Vegyen magára két inget, ha van. 
Ez volt az egyetlen kedélyes szó, mit valaha tőle hallottam.« 
Utolsó Öröme lapjának megerősödése volt; Jókai Délibábja. 

u. i. megszűnt, Jókai a Hölgyfutár munkatársa lett s áthozta 
magával előfizetőit is. A fusiot az 1854 márcz. 8-iki szám jelenti. 
Jókai nyilatkozatában ezt mondja Nagy Ignáczról: »ő (volt) az, 
ki engemet legelőször az irodalomba bevezetett s kinek baráti 
részvéte volt az, mi engem e pályára buzdított«. Jókai szavai
hoz fűzött rövid nyilatkozat utolsó nevével aláírt dolgozata Nagy 
Ignácznak. 

Környezete nem sejtette, hogy halála oly közel van. Az utóbbi 
időkben feküdt s ágyában dolgozott. Márczius 18-án délben ágyá
ban ülve revideálta a lapot s Tóth Kálmánnal beszélgetett. Este 
alva találta őt Tóth Kálmán s 19-én reggel meg volt halva. 
Munkás életét munkálkodás közben fejezte be 44 éves korában, 
tehát aránylag fiatalon. A gyászjelentés szerint 21.-én d. u. 4 
órakor temették. Irótársai, barátai, az Akadémia s a Nemzeti 
Színház tagjai kisérték ki koporsóját a kerepesi-űti temetőbe. 

Az árván maradt Hölgyfutár egy kis időre megszűnt, de 
április 6-án újra megindult Berecz Károly szerkesztésében. Tóth 
Kálmán megmaradt segédszerkesztőnek, a lap tulajdonosa az 
•özvegy volt. Az április 6 iki számban jelent meg Tóth Kálmán 
meleg hangon írt necrologja az elhunytról. Összes munkáinak 
kiadása, melyet Ney Ferencz szorgalmazott, a közönség részvét
lensége miatt nem jöhetett létre. Ennek a részvétlenségnek okát 
kortársai abban keresik, hogy munkái igen sok példányban ter
jedtek el s minden irodalombarátnak meg voltak abban az időben. 

Lapja különböző szerkesztők alatt 1864 végéig tartotta fenn 
magát, ekkor már nem is volt napilap s a Tóth Kálmán által 
megindított Fővárosi Lapokkal nem tudta kiállani a versenyt. 
Nagy Ignácz özvegye 47 évvel élte túl férjét s 1901. márcz. 
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12-én hunyt el Budapesten. Férjének exhumált földi maradvá
nyaival együtt temették el. Közös sírjukat ugyanaz a síremlék 
jelöli, melyet ő állíttatott férjének 1854-ben. 

Ott aluszsza örök álmát a fővárosi élet jeles krónikása. 
Az óriássá növekedett főváros pedig eljött a temetőig, hatalmas 
karjaival körülölelve nyugvóhelyét az írónak, ki őt egykor any-
nyira szerette. 

# 
Nagy Ignáczot nem említhetjük irodalmunk nagyjai között, 

de érdemes munkatársainak sorában egyike az elsőknek. 
Mint ebből a rövid tanulmányból kitűnik, kevés írónk dol

gozott annyit s annyi buzgalommal és kitartással, mint ő„ Csak 
a halál tudta kezéből kivenni a tollat, a csüggedés soha. 

Mint hírlapíró, ő volt a fővárosi életnek első krónikása, ki 
szellemes újdonságaiban számtalan becses adatot jegyzett fel 
számunkra a múltból. 

Színműtárával fejlődő színészetünknek tett nagy hasznot. 
Hölgyfutárjával ő segítette legelőször életre ébreszteni a 

szabadságharcz után tetszhalott irodalmunkat s egy fiatal írói 
nemzedéket nevelt. 

Vígjátékaival, különösen Tisztújításával, drámairodalmunk 
történetébe írta bele a nevét, a magyar fővárosi életnek pedig ő 
volt a leghivatottabb s legjelesebb rajzolója. 

Ne feledjük el őt és sohase hagyjuk nevét említés nélkül, 
mikor irodalmunk érdemes munkásairól szólunk. ; 

DR. SZINNYEI FERENCZ. 
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