
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Hogyan szűnt meg a győri „Hazánk"? i 

A győri Hazánk, amely — mint ismeretes — azzal vívott ki magának megkülönböztetett 
helyet a múlt századi vidéki folyóiratok közt, hogy mintegy másfél évig (1847—1848. aug.) 
teret biztosított haladó fiatal írók, elsősorban pedig Petőfi mondanivalója számára,1- 1848. 
aug. 10-én váratlanul, egyik napról a másikra megszűnt. E kurta-furcsa megszűnés körülmé
nyeinek — talán mert 1848—49-ben korántsem volt egyedülálló eset — pontos tisztázásával a 
kutatás mindeddig adós maradt, nagyjából megelégedett Kovács Pálnak, a lap szerkesztőjé
nek úgy 30—40 évvel későbbi, általánosságokban mozgó nyilatkozataival. Az egykori szer
kesztő 1874-ben ezt mondja: „Beütött azután hozzánk a »szabadság«, s annak következtében 
egyszer magyar, máskor horvát, — aztán német, később még a muszka is jővén hozzánk,. 
mint »jó barát« mint »vendég«: nagyon természetes, hogy ily »barátságos vendégi« viszonyok 
közt szegény »Hazánk« is elveszett, t. i. a »Hazánk« című győri első magyar lap."2 Majd később, 
1887-ben: a Hazánknak „harmadfél évig [?] szerkesztője is voltam, míg nem a közbejött. 

forradalmi zavarok miatt meg kellett szűnie."3 Nem valami sok, és — nem is igaz. 
Közelebb jut a rejtélyes hirtelen megszűnés okainak felderítéséhez Pitroff Pál, aki 

— még mindig általánosítva és sok mindent tévesen értelmezve — 1915-ben elmondja, hogy a 
Hazánk „Bukását előmozdította aug. 8-i cikke; ebben a győri polgárőrséget a Dráva melletti 
táborból igen erős támadás éri, mely gyávasággal bélyegzi meg, mert állítása szerint nem akart 
megesküdni, hogy őre lesz a szabadságnak". Pitroff szerint „A szegény, katonailag kiképzetlen 
emberek nem érdemelték meg a kipellengérezést", majd „Győr polgármestere ez ügyben 
gyűlést hív Össze, a cikket felolvastatja s a nemzetőrség nevében sajtópört Ígér. Kovács meg
próbálta az ellennyilatkozatok kiadásával szelídíteni a dolgot, de a nemzeti érzés [?] és haza
fias büszkeség [?], melyet az ő lapja segített fellángolni, azt magát is elsöpörte".* — Pitroff 
Pál adatait Lám Frigyes egészíti ki 1928-ban,5 ebből megtudjuk többek között, hogy az 1848. 
márc. 16-án alakult nemzetőrség (nem polgárőrség!) zöme „egy pár hét alatt megunta . . . a 
katonásdit", hogy ellenük az aug. 8-i számban két cikk is jelent meg, a második szerzője 
„Pompieri [! Pompéry] Eszterházy Károly gróf titkárától származott. Még a városi közgyűlés 
is foglalkozott ezekkel a cikkekkel. Zichy Ottó gróf gyűlésre hívta az egész nemzetőrséget. 
Elhatározták, hogy Kovács Pált vád alá helyezik, beperelik". 

Mindez azonban nem a teljes igazság. Való, hogy a Hazánk utolsó számaiban (nemcsak 
az aug. 8-iban) egymást érik a támadások a nemzetőrség ellen, köztük fontosnak látszik a vezető 
helyen hozott „Győr, aug. 8-án 1848" c. cikk,6 mely bizony lehangoló képet fest a győri nem
zetőrségről: nem vonulnak ki gyakorlatra, „se törvénye, se zászlója mind ekkorig nincs", nem 
akarnak felesküdni, „mert akkor — az írástudók legalább így beszélik — rögtön el kellene a' 
Dráva mellé maséroznunk". Zichy.Ottó gróf, a minisztérium által frissiben őrnaggyá kineve
zett parancsnok „kevés tapasztalással, még kevesebb hadtudománnyal, 's legkevesebb erélyes-
seggel van felruházva!" Nem lehet ezt a nemzetőrséget nyakra-főre riadóztatni „Mi többnyire 
mesteremberek, hivatalnokok vagyunk, kiknek ideje kimért, 's a' nap órái felosztvák". Mi. 
kell tehát: törvény, zászló, „rögtön felesküvés", erélyes parancsnok. 

Különös e nyilatkozatok közzétételében, hogy Kovács Pál egyrészt maga is nemzetőr, 
másrészt hogy Zichy Ottónak tisztelő jóbarátja, maga is részt vesz a haladó arisztokrata szer
vezte győri ellenzéki mozgalmakban, sőt állítólag tagja volt az ún. „Győri Tízek" radikális 

1 L. H E G E D Ű S ANDRÁS: Petőfi és a győri „Hazánk". Tanulmányok Petőfiről. Szerk. P Á N D I P Á L > 
TÓTH DEZSŐ. Akad. K- Bp. 1962. 3 4 9 - 3 9 5 . 

a KOVÁCS P Á L : Irodalom. Győr megye és város egyetemes leírása. Szerk. Fehér Ipoly. Bp. 1874. 2 6 1 . 
» KOYÁCS P Á L : Életrajzi adatok. FővL 1887. dec. 1. 330. sz. 2429. 
• P I T R O F F P Á L : A győri sajtó története (1728 — 1850). Gy*r 1915. 82. 
s LÁM F R I G Y E S : Egy győri polgár a reformkorszakban. Győr 1928. 92. 
6 Hazánk. 1848. aug. 8. (17. sz.) 65. „Több nemzetőr" aláírással. 
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csoportjának is,7 lapja egyik fóruma a külön győri március 15-ének s az ezt követő társadalmi 
harcoknak. Most, 1848 nyarán azonban Kovács Pál nem tud s nem akar továbblépni a plebejus 
radikalizmus és republikanizmus útjára (elítéli pl. a Marczius Tizenötödike kormányellenes-
ségét,8 el a népgyűléseket mint a politikai agitáció, mozgósítás eszközeit), — de mint derék 
liberális és polgár betű szerint értelmezi a sajtó- és szólásszabadságot, lapját kitárja mindenféle 
felfogás előtt. Egy, a nemzetőrséget védő — a Hazánk legislegutolsó cikkét tartalmazó — „Ellen 
nyilatkozatihoz a „Szerk." ezt a megjegyzést fűzi: „Betűről betűre [közöljük], a'mint bekül
detett"9. És ebben nem áll egyedül: a „Tehátlan" jeligéjű írás szerzője már az aug. 10—i szám
ban így nyilatkozik: „Tudom, hogy ön barátja Zichy Ottónak. 'S éppen azért dicsérem önt, 
hogy a' ,több nemzetőr' nyilatkozatát ellene, még is felvéve".10 

Ezzel a liberális szabadság-fogalommal függ össze, hogy munkatársa lesz a lapnak az 
addig magát a Hazánktól is, a győri ellenzéki mozgalmaktól is távol tartó Pompéry János 
(Ervin) is.11 Dehát a júniusi tisztújításon Eszterházy Károly lett a főispán — a Hazánk öröm
mel üdvözli —, Pompéry pedig a gróf gyermekeinek korábbi nevelője, jelenleg titoknoka. Nos, 
végső soron Pompéry bekapcsolódása lett a Hazánk megszűnésének közvetlen oka. A koránt
sem harcias Pompéry ugyanis 1848. júliusában mint nemzetőr hadbaszáll, — minthogy 
Eszterházy Károly az egyik egység főparancsnoka. A grófot ugyan rövidesen felváltják, de 
Pompéry marad a táborban, s írogatja lelkesítő, hazafias szándékú és hangú — bár egyre 
türelmetlenebb, támadóbb, gunyorosabb — cikkeit a Hazánknak.12 Amíg csak az új főparancs
nok (Bezerédi „Kricsi") ellen duzzog, amíg csak az értelmetlen, laikus hadmozdulatokat kriti
zálja, amíg a felszerelés-, lőszer- és fegyverhiányon epéskedik (Csányi László fegyver helyett 
lelkesítő proklamációkat küld) — addig Győrött nincs semmi baj. Kitör azonban a vihar a 
legutolsó tudósítás nyomán, amelyben kegyetlenül leszedi a keresztvizet a győri nemzetőrség
ről s általában a győri (német szellemű) polgárságról. A „Sellye, júl. 31." keltezésű tábori levél 
felháborodva szól arról, hogy míg itt, Sellyén „a' tábor népe csatára készen áll . . . addig az 
olly hírneves Győrben árulás követtetik el a' szabadság, a' haza ellen". „A győri nemzetőrség 
többsége zászlója alá esküdni nem akar!" „Fegyverkezzetek le e' gyáva népet, mellynek drá
gább rongyélete, mint a'haza becsülete". Ismételten Petőfit idézve(„Sehonnai bitang ember...") 
gyáva filisztereknek nevezi őket, majd még érzékenyebb ponton: német voltukban és városi
polgári osztályöntudatukban sérti meg őket: „mit tevétek ti idegen nevű és ajkú gyermekei e' 
mindentadó magyar hazának?"; „Hát mivel vagytok ti jobbak, mint mi, mint e' magyar nép, 
melly ide, ha kell, halni jött?" Győr a hon szégyene, benne a népre „gúnnyal nézett az értelmes
nek gúnyolt városi elem", de most „Le a' kalappal e' nép előtt", mely szenvedett, dolgozott, 
vérét ontotta, „míg ti serkancsóitok mellett a' kényelem párnáin 's kiváltságaitok árnyában 
híztatok". A nép mellett a nemesi osztály is „elsőszülötti jogához" méltóan viselkedik, csak a 
polgárok folytattak harcot már békében is az „értelmiséggel", vallás- és osztálygyűlöletet kel
tettek, most pedig „inkább fogadnátok be az ellent"; „ . . . elhagyjátok a' hont legnagyobb 
bajában" . . . 

Ez már „Tehátlan"-nak is sok. Elismeri ugyan, hogy E —• n cikkében „egy hazája vész 
állapotán elkeseredett kebel nemes haragja lobbadoz felénk", de tiltakozik is: hogy esküdje
nek fel, mikor zászlójuk sincs? a haza védelmére csak miniszteri rendeletre kelnek fel, külön
ben is „az egész ország nem tódulhat a' Dráva mellé", a felső határ védelmére is kell -tartalé
kolni embert. Nem is beszélve arról, hogy ők ingyen szolgálnak a nemzetőrségben, amazok 
pedig lénungot kapnak! A válasz „E — n"-nek: meg kell mutatni, hogy szavai csak egy 
minoritásra érvényesek . / . Jelzi azonban, hogy a levél írója ellen sokan „féktelen szenve
déllyel" fakadnak ki. 

Erről a szenvedélyről még ugyanabban az — utolsó — számban — név nélkül, de bizo
nyosan Kovács Pál részéről —• egy megjegyzés olvasható: a Dráva melléki levél „rettentő 
ribilliót idézett elő a' belvárosi [!] nemzetőrség között. Jetej hogy elevenjére talált. Nagyszerű 
macskazene, ablakbeverés, sőt, mint halljuk, személyes elnáspángolás is terveztetett több saj
tószabadság hősei által a' szegény szerkesztő részére, ki, mire e' sorok világot látnak, alkalma
sint már be lesz fogva".13 

Kétségkívül ilyesmi várt volna a szerkesztőre, — ha idejében kereket nem oldott volna. 
Kovács Pál azonban Pestre menekült és a Kossuth Hírlapja aug. 15-i számában egy „Nyilat
kozatiban mondja el Pompéry cikkének következményeit, s fejti ki szándékát, hogy lemond a 

7 KOLTAI VIRGIL: Dr. Kovács Pál élete és működése. Győrött 1889. 65. 
8 Hazánk. 1848. máj. 18. (213. sz.) 852. 
8 Uo. 1848. aug. 10. (18. sz.) 72. 

10 Uo. 69. ' 
11 „Pompéry János ( E r v i n ) , . . lapunk ezentúli dolgozó társa." Hazánk 1848. jún. 6. (221. sz.) „Vegyes 

hírfüzér" rovat. 
" E — n: Egy önkéntes nemzetőr tudósításai. Uo. júl. 18. (8. sz.) 29. majd ,,A' Dráva melletti tábor

ból" elmen aug. 1. (14. sz.) 54, aug. 3. (15. sz.) 58—59, aug. 8. (17. sz.) 66. 
13 „Apró hírek" rovat, 72. 

382 



Hazánk szerkesztéséről.14 Beszámol a Győrött támadt nagy felháborodásról, de — jegyzi 
meg — a nemzetőrség nem „tettleges rögtöni felesküvéssel" válaszolt, s nem a-cikkíró ellen 
fordult, hanem a városházára rohant, ott két napig a polgármesterrel rendkívüli közgyűlést 
tartatott, majd (még 10-én) népgyűlést hívott egybe a kaszárnya udvarára, „hogy oda engem, 
mint s z e r k e s z t ő t megczitáljon, confrontáljon (??)", akár erőszakkal is. Ott „a legalja
sabb czímekkel" szidalmazzák, „ablakaim beverése terveztetett, s még agyonütéssel is fenye
gettek". Pestre menekült tehát, —- „hol jelenleg e sorokat irom". Elítéli a győri nemzetőrség 
viselkedését, s tiltakozik: a népgyűlések be vannak tiltva, ott az esküdtszék, ítéljen az, de ne a 
szerkesztő, — az író fölött. —• Ebben egyébként „A szerk." (Bajza) is egyetért Kováccsal, ő is 
rosszallását fejezi ki, különösen hogy éppen nemzetőrök a tettesek, de reményét fejezi ki, hogy 
talán csak felbujtók ármánykodnak, s a többség más véleményen van. 

Kovács Pál mindenesetre megteszi az elhatározó lépést: a Hazánkat — mondja — „eddig 
is leginkább Győrért, szeretett lakhelyem érdekében adám ki", s most, hogy Győr méltatlan 
lett erre, „ezen lap szerkesztését s kiadását ezennel megszüntetem", a jövőben — úgymond —• 
csak orvos lesz . . . 

Legyen szabad még egy dokumentumot idéznem, amely mintegy epilógusa s részben 
józan, részben rosszindulatú kommentálását adja a Hazánk megszűnésének. Egy német nyelvű 
levélről van szó, amelyet egy olvashatatlan aláírású győri polgár — a címzettnek lát
hatólag bizalmas barátja —• ír Pompéryhez Marcaltőre 1848. aug. 18-án.15 (Akkorra tehát 
Pompéry is felhagyott a hon védelmével.) „Lieber Freund ! — kezdődik a levél— Krähwinkel 
in Aufruhr ! —• Du hast deinen Kopf bereits in der Schlinge, und aus der Schlinge kann Dich 
nur — das Erschieszen retten. — Kovats hat sich geflüchtet, was eben so voreilig war, wie die 
Aufnahme deines Briefes —• ohne eine Anmerkung dazu zu machen — oder wie unvorsichtig 
seine Erklärung in Kossuth Hirl. war, —• indes ist er bereits zurückgekommen, und kein Mensch 
thut ihm auch das geringste. — Hazánk ist eingegangen,, es ist ein Opfer der freyen Presse, 
ein Opfer eines tacktlosen Redacteurs — und vielleicht auch ein Opfer eines Praenumeranten 
Mangels. — Dein Brief war unwahr, denn noch sind die Raaber zum Eid und Ausmarsch nicht 
aufgefordert worden, — wenn er auch (der Brief) viel wahres enthält, so hätte ihn Kováts der 
selbst Nationalgardist ist, nicht aufnehmen sollen, er kennt oder sollte kennen diese Pap
penheimer". ,, . . . nach der Aufforderung des Ministerpraes . . . s, dass die Nationalgarden 
verpflichtet sind, solange zu dienen, solange der Kampf währt, geht nicht ein Einziger, — aber 
auf 6 Monathe gehen Mehrere." . . . 

Még sok egyébről is szó van a levélben, pl. hogy Pompérynek nem tanácsos Győrbe 
betenni a lábát (legfeljebb barátjához „in cognito"), hogy a kaszárnyában tartott gyűlésen ki 
védte meg Kovács Pált stb., de tárgyunk szempontjából inkább csak az érdekes: miben látja 
egy győri polgár a Hazánk megszűnésének okait. Elsősorban a sajtószabadságban és Kovács 
Pál „tapintatlan" szerkesztői módszerében. Kétségtelen, hogy Kovács Pálnak túlságosan 
absztrakt és liberális elképzelése volt a sajtószabadságról, de „tapintatlanságá"-nak mélyebb, 
társadalmibb gyökerei vannak, — amikre itt éppen csak utalhatunk. Legfontosabb kétség
kívül a győri „belvárosi" polgárság és a magyar forradalmi mozgalmak szembekerülése. Ez a 
polgárság seregesen tódult a nemzetőrségbe, amíg annak hazai-városi rendfenntartó szerepe 
volt —• a forradalmi tömegekkel szemben, de rögtön vonakodni kezdett, amikor a forradalmi 
vívmányokért fegyverrel kellett volna harcolni Bécs és csatlósai ellen. Ebben a helyzetben 
Kovács Pál szerkesztői magatartása nem „tapintatlan", hanem bátortalan, határozatlan, 
következetlen és elvtelen volt. Ebben a történelmi helyzetben, amikor Győr társadalma 
végzetesen megosz'ik, amikor a társadalmi osztályellentétek mellett nemzeti (sőt vallási) ellen
tétek is felparázslanak, amikor szemmel láthatólag megtorpan Zichy Ottó és csoportjának nem 
egy tagja, amikor az éppen csak magyarosodó polgári (kereskedő, vállalkozó, fuvarozó-hajózó, 
hivatalnoki) osztály Jellacsics és Bécs felé tekintget, — nem maradhat fenn egy lap, amely a 
sajtószabadság tág értelmezésével teret nyit minden nézetnek, nyilatkozatnak és éllennyilat-
kozatnak, egyazon számában felemel és legyaláz személyeket, eszméket, intézményeket, — s 
ezzel mindig csak az ellensége számát szaporítja . . . 

Győr társadalmát majd csak a radikalizmus és forradalmi eszme mellett következete
sen kitartó Lukacs Sándor, Gyapay Dénes és társai szervezik meg Kossuth politikája egyik 
fellegvárává — 1849-ben . . . De akkorra már Kovács Pál és a Hazánk liberalizmusa végképp 
időszerűtlenné válik. Gondolni sem lehet a Hazánk újra megjelenésére. 

Mártinké András 

14 Kossuth Hírlapja 1848. aug. 15. (39. sz.) 177. A „Nyilatkozat" mellett * van, az utalt helyen: 
„Kéretnek egész tisztelettel volt szerkesztőtársaim ezen nyilatkozatomnak becses lapjaikba felvételére K- P-" 
— A cikk kelte: Pest, aug. 14. 1848., aláírása: Dr. Kovács Pál. 15 OSzK Levelestár. Ismeretlen levele Pompéry Jánoshoz. 
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Malom a pokolban 

(Még valamit a Vén cigány vitatott verssorához) 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1965. évi 1. számában (83—86. l.)Sarkady Sándor meg
győzően bizonyítja, hogy Vörösmarty A vén cigány című rapszódiájának egyik'sora — a leg
újabb kritikai kiadás hibás szövegével szemben — helyesen így hangzik: < 

„Mi zuhog, mint malom a pokolban?" 
A sokat vitatott verssor állítmánya ügyének tisztázása után is megoldatlanul marad 

még az a kérdés, mit jelent a mondat homályos értelmű képe: mire gondolt a költő, amikor a 
„mint malom a pokolban" —• hasonlatot leírta? 

Mindabban, amit a „pokol"-rol, erről az önmagában is képzeletbeli, transcendentális 
vallási fogalomról tudunk, soha sehol sem esik szó holmi ottani zuhogó malmokról. A mérhe
tetlen terjedelmű középkori keresztény vallásos irodalom és egyházi szónoklat képanyagában, 
metaforáiban is alighanem hiába keresnénk ilyen pokolbeli malmokat. 

Dante csak eléggé jól „ismerte" a poklot és eléggé határtalan fantáziája volt a pokol
beli dolgok elképzelésére, de az ő Divina Commedia-iában sem találkozunk semmiféle pokolban 
működő, „zuhogó" malommal. 

Vajon föltehető-e a zseniális intuiciójú Vörösmartyról, hogy — ha mindjárt a költői 
alkotás felfokozott paroxizmusában is — annyi gondolkodás, megoldás-keresés, kísérletezés 
mellett, mint amennyit a költemény variánsai elárulnak, értelmetlenséget, vagy valami 
irreális dolgot akart leírni, amikor olyasmihez hasonlítja a kérdéses dolgot, ami nem létező 
valami, amit még a költői képzelet sem ismer s amit egyáltalán nem tud elképzelni az átlagos 
értelmű olvasó (vagy hallgató) ember? 

Mire gondolhatott tehát a költő, amikor — többszöri próbálkozás után — végül is a 
mai szövegnél állapodott meg: „Mi zuhog, mint malom a pokolban?" 

ügy vélem, hogy ennek a Rejtélyes hasonlatnak a „megoldását", illetve magyarázatát a 
következőkben találhatjuk meg: 

Régebben egyszer — a dunai hajómalmok gazdaságtörténetének kutatása során — 
kezembekerült Lambrecht Kálmánnak a Magyarországon ismeretes, illetve használatos mal
mokról szóló könyve.1 Nos, ennek az érdekes kis könyvnek a 37. és 38. lapján a következőket 
olvashatjuk: 

„Országszerte sok olyan kis, —. rendesen e g y kövű — malom volt (egykor), amely 
csak árvízkor, felhőszakadáskor vagy . . . hóolvadáskor, egyszóval pokol időben forgott. Ezért a 
nép pokolidő-malomnak is nevezte ezeket. 

Dr. Takács Sándor egyik tanulmányában (Századok, 1907. évf. 241. s köv. 1.) a 
XVI—XVIII. századból számos okleveles adatot sorol fel ilyen „pokolidő malom", pokolidő
höz való malom, pokolidőn forgó malmok létezéséről, amelyek száraz időben álltak és csak 
„pokolidőben" dolgoztak. 

„Pokolmalmoknak" azokat a malmokat nevezték, amelyek felhasznált vizüket a 
malomrétekre bocsátották s ezáltal „pokoli" károkat okoztak. -

Eddig Lambrecht Kálmán tájékoztatása. Valószínű, sőt majdnem bizonyosra vehető, 
hogy-Vörösmarty még ismert s még láthatott is ilyen „pokolidőben" zuhogó malmot. A felhő
szakadás vagy nagy zápor nyomában megáradó — máskor száraz — patak vize valóban 
mennydörgésszerű robajjal zuhog ilyenkor alá a felülcsapó „pokolmalom" kerekéről. A nagy 
víztömeg vízesés-szerű zuhogása, alázudulása — különösen szoros völgyekben vagy vissz
hangos tájon — csakugyan a mennydörgés hangját utánozza, a lezúduló víztömeg „pokoli" 
zúgással dübörög. 

A „pokolbeli" (pokoli) malom tehát egyáltalán nem valami földöntúli fogalom Vörös
marty hasonlatában, hanem olyan reális földi valóság, amiivet a költő valóban láthatott 
(talán éppen villámokkal, mennydörgésekkel terhes „ítéletidőben"). Ezt a földi élményét 
raktározta el emlékezete, hogy aztán A vén cigány vízió-szerű képáradatában költői módon, 
mint költői hasonlatot felhasználja. 

Ha prózát írt volna, ahol a szoros verssor, a megtörhetetlen ritmus nem korlátozza a 
gondolat kifejezésében, bizonyára azt írja: „Mi zuhog, mint a pokoljáró malom vize?" De a 
versben ezt nem tehette. A kifejezést tömöríteni, sűrítenie kellett s ennek a formáját találta 
meg a helyhatározós jelzői szerkezetben. 

A költemény hatodik versszakában fel n e m használt verssorban — „Hol zuhog még 
nagy Noé bárkája?" — szintén n é m a bárka zuhog, hanem a b á r k á r a zuhog az özönvíz 

*dr. LAMBRECHT KÁLMÁN: A magyar malmok könyve. Történeti anyag. Iparosok Olvasótára. Szerk. 
Mártonffy Márton. XXI. évf. 8—9. szám. Bp. 1915. Lampel R. könyvkereskedés kiad. (Wodianer F. és Ftai rt.) 
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tömege, így gondolta el ezt a költő maga is: Merre jár még a bárka, hol zuhog még rá az özön
víz, hol van még a megmenekülést igérő partoktól? 

De ezt a mondanivalót a költő nem tudta, mert nem lehetett, a szoros versformába 
beleilleszteni. Ezért olyan módon próbálta a kifejezést „tömöríteni", hogy „Hol zuhog még 
nagy Noé bárkája?", de látva, érezve a kifejezés értelmetlen voltát, az egészet elejtette, illetve 
mással cserélte fel: „És hadd jöjjön el Noé bárkája/ Melly egy új világot zár magába." 

Ilyen módon tömörítette a sokat vitatott sorban is a mondanivaló kifejezését s így 
állapodott meg a „Mi zuhog, mint malom a pokolban?" — megoldás mellett, holott szabatosait 
azt kellett volna írnia: „Mi zuhog, mint a pokolmalom vize". 

Áfra János 

148 tíj Arany-verssor 

Arany János 1861-ben a maga szerkesztette „Szépirodalmi Figyelő"-be ismertetést 
írt Emil von Wittgenstein német származású orosz herceg Hadshi-Jurt című kaukázusi eposzá
ról. Az ismertetésben 20 sor verses fordítást közöl a német nyelvű költeményből. Ezek után 
kivonatosan ismerteti és méltatja a művet és néhány részletét bemutatja az olvasóknak. Ezek 
a részletek tördelésüket tekintve semmiben sem különböznek a cikk többi prózai részletétől. 
A valóság azonban az, hogy a prózaként közölt idézetek még tökéletesebb verses fordítások 
mint a versformában közölt legelső, húsz sornyi részlet. A versben nyolc- és hétszótagú sorok 
váltják egymást, 4/4 és 4/3 szótagelosztással, soronként két vagy három erős zenei hangsúllyal. 
Lássuk mindenek előtt a versként közölt 20 sort: 

És eljött a férfigondok, 
A vérbosszú ideje: 
Issának feledhetetlen 
Lőn az óra, amikor 
Félrehíván így szólt ő, ki 
Atyja helyett atyja volt: 
„Elfelejted már az ellent, 
Ki atyádnak gyilkosa?" 
„Dzsánem, Dzsánem, hű lovacskám! 
Halkan lépdelj, lassan járj: 
Ezer füle van az éjnek — 
Patkód el ne áruljon; 
Akkor bátrabban ügettünk: 
Csendes, tiszta volt az éj: 
„Bosszú!" súgta atyám vére 
Bizton vélte a cudar 
Életét egy rossz gyerektől: 
Hanem gyönge kézzel a • 
Gyermek, tőrét nyers szivedben 
Gazkölök! megforgatá." 

A most következő, prózaként bemutatott részleteket verssorokba tördelve közlöm, 
természetesen anélkül, hogy egy hangot is változtatnék Arany szövegén. Arany — aki egyébként 
eléggé kritikus szemmel vizsgálta végig ezt a „kaukázusi eposzt", dicséri a költemény több 
részletének szép keleti zamatát. A költemény ilyen értékeit kívánja kiemelni és érzékeltetni a 
prózaként közölt első idézet, ilyen formán: 

„Mintegy villámtól lesújtva dőlt reményem fája meg! Sorsom a végzet folyóján bubo
rékká változik! J a j ! ki fogja védni kunyhóm, majd ha én elbujdosom? Éltemnek ki lesz 
gyönyörje? ki halálom bosszúja?" 

Most leírom ugyanezt, verssorokra tagolva: 

„Mintegy villámtól lesújtva 
Dőlt reményem fája meg! 
Sorsom a végzet folyóján 
Buborékká változik! 
Ja j ! ki fogja védni kunyhóm,1 

Majd ha én elbujdosom? 
Éltemnek ki lesz gyönyörje? 
Ki halálom bosszúja?" 
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Ha ezeket a részleteket olvasni kezdjük, lehetetlen észre nem vennünk mindjárt a kezdet 
kezdetén: mennyire otthonosan mozog Arany ebben az anyagban és ebben a ritmusban. Ezek a 
keleti ízű képek, nyelvi fordulatok, a verselés keleti, pusztai módjával összeszövődve olyan 
elevenen, olyan szuggesztíven hatnak, hogy egyszeri hallás vagy olvasás után sem tudunk 
hatásuk alól szabadulni. y 

A következő részleteket már egyenesen verssorokra tördelve adom: 

„Mint bükk a csalitban álltál 
Férfiak tanácsa közt! 
Mint légből a sólyom, csaptál 
Harcias tettekre le! 
Szádban ezüst — és aranydús 
Volt szivedben minden ér! 
És gyilokhegy volt haragod, 
És szerelmed tölt pohár! 

Jaj a nőnek, ki halálra 
Ilyen hősi szívet szült! 
Jaj tinektek, árva, gyönge, 
Kiknek védje, őre volt! 
Jaj a lónak, mely nyihogva 
Ríná vissza a nemest! 
Jaj a rozsdaett acélnak, 
Melyet már nem fényesít! 

Néked szenteljék a lányok 
Legszebb daluk hangjait. 
Ifjú hősöknek halálod 
Példa és ösztön legyen. 
Permetezve fog lenézni v. 
A felhő sírodra majd; 
És virágok kelnek abból, 
És madár zeng ott körül." 

Elbusörk átka, akinek szerelmét Issa (fogadott lánya nevében) elutasította. 

„Issa, hervadjon ki a fű, 
Melyen árnyad elhaladt! 
Kórt idézzen köszönésed, 
Kézfogásod börfekélyt! 
Vendégedet a Jegelső 
Korty vized ő'rítse meg! 
Apád sírján dulakodjék, 
Marakodjék ebcsoport! 
Ha elszunnyadsz, a fejednél 
Álljon, rázzon rettegés! 
Ébren a gyanú tekerje 
Képed a tarkód felé! 
Nőjön a hajad örökké, 
Nőjön bár az övedig, 
Szüntelen bú- és panaszban, 
Míg a szíved megszakad! 
S én ne leljek védhajlékot, 
Jó barátom ne legyen, 
És imát én ne lehelljek: 
Vesztedért csak! — Látni fogsz!" 

Arany sikerültnek tartja a költeményben azt a lélektani ábrázolást, amikor Aiminof, 
a szökevény kozák, ébren levő felesége, Tawa mellett alszik s álmában fiát és elhagyott felesé
gét szólítja. Álmából felriadva a csecsenc nő féltékenységét találó válasszal elnémítja: 

„Most megmozdul és beszél; csitt! 
„Hol vagy?" kérdi csöndesen 
Wasilicska! jer, kicsinyem: 
Űgy-e, bántott rossz anyád? 
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Visszajött apád, no látod; 
- Szép játékot hoz neked." 

S tompa förmedéssel zúgja: « 
„Oh te rossz, rossz feleség'!" 

Erre Tawa féltő szívét 
bősz ijedtség fogja el; 
Összeborzad és felugrik, 
Féktelen kín csap belé. 
„Ki?" — és rázza férje karját, 
Hogy fölretten az s mohó 
Kapkodással, álmosan nyúl 
Fegyverért a fal felé. 
„Ki?—" s merően a szemébe 
Süpped átható szeme: 
De legott magához térvén, 
Kacag a férj: „ki? bohó! 
Hát ki volna? az, kit érted. 
Szerelemből hagytam el. 
Igen, az!" — S gyönyörben olvad 
Tawa szíve lelke föl." 

A költemény legutolsó és szerintem legerőteljesebb fordítási részlete, igazi Arany 
János-i nyelvi remeklés: a pusztai hóförgeteg rajza. Ez már szinte külön Arany János-i alkotás, 
legszebb eredeti verseinek nyelvi és ritmikai varázsát idézi fel bennünk. Ez az utolsó részlet 
egységes, színes, eleven, egésznek, teljes átlelkesített leíró költeménynek számíthat és méltán 
helyet foglalhatna legalább Arany műfordításainak gyűjteményében: ott mindenesetre 
rábukkanhatna és élvezhetné az olvasó. A recenzióba rejtve azonban — és még hozzá 
prózába oldva, még a versrajongó figyelmét is el fogja kerülni, ahogy mindeddig el is 
kerülte. íme a puszta hóvihar leírása: 

,,A halálnak éje volt ez, 
Ritka ehhez fogható. — 

, Megeredve napkeletről 
Felvonult a Szélara; 
Fölriasztá vad döféssel 
A megdermedt tájakat, 
S bősz ugrásokban forogva 
Kezde győzelemfutást. 

Szörnyű szép, ha tavasz-árban 
Hótul duzzad száz patak 
S őrült kéjjel ömlik a már 
Olvadó mezőkre ki; 
A folyam, mely tengerré nőtt, 
Zúgva tépi gátjait, 
És utóifog minden élőt, 
S egy rohammal vízbe fojt! 

Szörnyű szép az is, ha nyári 
^ Hévtől aszván a vadon 

Meggyúl, és a láng, — vihartól 
Ostorozva, fut tovább: 
Szisztereg a magas fűben, 
Pattog a tar galy között, 
És a füstbeburkolt égre 
Ölti véres nyelveit! 

Ám vigasztalan szörnyű, ha 
Fölkel a hóförgeteg 
S tompa zúgással közelget 
A ködterhes éjszakán; 
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Ha ezer torokkal mintegy, 
Jajgat, rí a síkon át, 
S tépve, dúlva, semmisítve, 
Mindent a halálba űz! 
Nincs, mi ellent bírjon állni 
Bősz dühének. Kél tömött 
Oszlopokban a zimankó; 
Minden szál fű él, mozog. 
Porzik a hó a magasban, 
Csúsz a földön s nyílhamar 

j Tornyosodva meg' felorsóz, 
S ködbe, szélbe foszlik el. 

i Éles metsző hidegétől, 
Melyet a vihar leheli, 
Megfagy a vér az erekben; 
Gyökeréig zsibbadoz 
Zord dühétől a természet; 
Halál-álmot küzdve lesz 
Kővé minden mozgó élet, • 
Ajka dermesztő lehén. 
Jaj az utasnak, kit a vész 
Utóiérve megrohant! 

i Szemét szúrja, elvakítja; 
Lelkét a megzsibbadás 
Butasága nyügzi össze: 
Egy tapodtat sem bir a 
Dúlt ösvényből már kivenni; 
Mindenütt rom, pusztaság! 
Bódultan köröng egy helyben: 
Nyom, csapás sehol, sehol! 
Csak a hó, mely zűrve nyargíj 
A vadhullámzó terén; 
Csak a vész jaj-ordítása; 
Csak köd sűrű éjjele, 
Mely velőit megfagyasztja 
Csontjában s a vért erén. 
Kinszeredve áll meg aztán; 
összemarjult izmait 
Elhagyá az élet-inger; — 
És befonva álmosan 
Csúsz a halk halál szívére: 
Ő leroskad, elpihen: — 
És fehér dombot szitál rá 
Sírhalmúl a förgeteg. 

Nyilvánvaló — már előbb is jeleztem —: itt, ennél a részletnél gyulladt meg igazán 
Arany költői szenvedélye és képzelete; itt, ebben a részletben nyilatkozik meg nyelv-, ritmus-
és képalkotó művészete a legtisztábban, és hozzátehetjük: elsodró lendülettel — a hóvihar 
mindent elsöprő erejével. Olyan meglepő szavakat, fordulatokat dob ki elénk ez a nyelvi 
vihar, amilyenekkel verseiben még nem találkoztunk, ilyeneket mint: „kéjjel ömlik a már 
olvadó mezőkre ki"; „és a l á n g . . . szisztereg a magas fűben"; „És a füstbeburkolt égre 
/ ölti véres nyelveit."; „Kél tömött oszlopokban a zimankó;" — „Porzik a hó a magasban, 
/ Csuszán földön s nyílhamar / Tornyosodva meg' felorsóz, „Csak a hó, mely zűrve nyargal 
/ A vadhullámzó terén;" — „Kinszeredve áll meg aztán; / Összemarjult izmait / Elhagyá 
az élet-inger;" — „És befonva álmosan / Csúsz a halk halál szívére . . . ." 

Fel kell még hívnom a figyelmet arra a tényre, hogy Arany e költemény részleteinek 
bemutatásánál egyetlen esetben sem csengeti össze rímekben a sorok végét, sőt úgy látszik, 
mintha feltűnően kerülni akarta volna a sorvégi rímelést. Mivel egy pusztai nomád törzsnek 
(csecsenc) életéről szól ez a költemény: azt kell gondolnunk, hogy Arany itt megérezte: a 
sorvégi rímelés alkalmazása meghamisítja a nomád élet rajzát. Ellenben több helyen, teljesen 
elképesztő módon alkalmazza a sorkezdő alliterációt, vagyis: a verssor első tagjában szereplő 
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rímelést, ami — többször kifejtett véleményem szerint a nomád verselés jellemző jelensége, s 
amiről Arany nem tudhatott — de íme, sejtelme lehetett, sőt volt is róla. Emellett szép számmal 
találunk belső alliterációkat, egész szótagokra terjedőket is. Néhány példát hadd idézzek ennek 
a különösen hangzó állításnak bizonyítására: 

Kórt idézzen köszönésed, 
Kézfogásod bőrfekélyt! 
Vendégedet a legelső 
Korty, «ized őrítse meg \" 
Jaj a lónak, mely nyihogva 
Ríná vissza a nemest! 
jaj a rozsdaett acélnak, 
Melyet már nem fényesít !" 

És még egy példa, egy utolsó az Aranynál egyébként példátlan sorkezdő rímelésre: 

„Nyom, csapás sehol, sehol! 
Csak a hó, mely zűrve nyargal 
A vadhullámzó terén; 
Csak a rész jaj ordítása; 
Csak köd sűrű éjjele, 
Mely «élőit megfagyasztja 
Csontjában s a vért erén." 

Ezek után fel kell vetnünk a kérdést: mért közölte Arany ezeket a csodálatos verses 
részleteket prózaként, holott ezek, mint láttuk, egyetlen ritmikai engedmény vagy éppen 
zökkenő nélkül megformált tökéletes verssorok. Nagyon nehéz határozott választ adni erre a 
kérdésre. Lehetséges, hogy Arany nem tartotta ildomosnak, hogy a maga szerkesztette folyó
iratban egy könyvismertetés keretein belül olyan nagy helyet foglaljon el az ismertetett könyv 
verses részleteinek bemutatására. De úgy látszik, izgatta a feladat, hogy saját maga számára 
tökéletes vers formájában szólaltassa meg ezt a „nomád eposzt". A verses tördelést talán 
azért sem tartotta döntőnek, mivel az ismertetésben közölt versrészletek ritmusa olyan rend
kívül erős és szuggesztív, hogy a „vajtfülű" olvasó akarva-akaratlan: versként kell hogy 
olvassa őket. Persze, a könyvismertetés műfaja megnehezítette a prózai köntösbe öltöztetett 
verssorok felismerését... 

Az Arany János könyvismertetésében elsőnek bemutatott és verssorokra tördelt, 
húsz sorból álló rövid részletet Arany-kiadásaink 1955 óta közlik, Arany fordítás-töredékei 
közt. Az elmondottak alapján magától értődő, hogy a Hadshi-jurt-fordítás többi, folytatóla
gosan, tehát nem verses formára tördelt részleténekis ott van a helye Arany összegyűjtött 
versei között. 

Nem is olyan kis dolog ez, hiszen 148 eddig nem ismert Arany-verssort kapnak ilyen 
formán a magyar olvasók . . . 

Képes Géza 

Uderszki Vanda szlovák honossága 

(Egy magyar regényíró egyik alakja a szlovák népköltészetben) 

Ha a feudális korszakban olyan ember költözött idegen országba, akinek otthon nemesi 
előjogai voltak, azokat új hazájában csak akkor használhatta, ha ott honosságot (indigenátust) 
kapott, azaz, ha nemességét elismerték és bevezették a hazai rendek sorai közé. Valami hasonló 
történt Uderszki Vandával, Jósika Miklós regényalakjával. (A hat Uderszki leány c. regény 
1857-ben jelent meg folyóiratban, 1858-ban könyvalakban). Ez az alak — egyébként Uderszki 
Péternek, a huszitának a lánya, tehát középkori nemesi származék — már tíz évvel Jósika 
regényének a megjelenése után belekerült a szlovák irodalomba, ahol érdekes metamorfózison 
esett át. Tiszolcon, tehát éppen abban a városban, amelyhez Ludovít Kubáni, a költő (1830— 
1869) Uderszki Vanda szlovák jellegét kötötte, hallott róla Rudolf Pokorny, a cseh író is, s a 
róla szóló elbeszéléseket úgy tálalta olvasóinak, minta szlovák folklór termékeit. Ez 1885-ben 
történt. Egy másik szlovák szerző, Ludovít Reuss (1822—1905) útján Uderszki Vanda úgy 
került Jirí Polívka: Súpis slovenskych rozprávok (Szlovák mesék gyűjteménye) c. művébe, a 
szlovák etnográfia e nevezetes egyetemes gyűjteményébe, mint a nép körében élő történeim. 
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hős. Abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy lépésről-lépésre követhetjük, hogyan jutott 
ez a magyar regényalak honossághoz a szlovák irodalomban. 

Jósika Miklós, ez az erdélyi arisztokrata (1796—1865), akit valaha a „magyar Walter 
Scott-nak" neveztek, s aki rendkívül termékeny író volt, az említett regényben azt írta le, 
hogy Uderszki Péternek, Jiskra egyik magyarországi alvezérének állítólagos lánya, Bruna 
(akit valódi apja mint Frangepán Beatrixot igazolt) hogyan lett Korvin Jánosnak, Má
tyás király természetes fiának a felesége. 

Bruna (Brunhilda) a regény szerint egy részletesebben le nem írt szépség, Agáta leánya 
volt, akit Uderszki Péter tizenhat éves korában elrabolt. Hat hónappal az elrablás után egész
séges lánynak, Brunhildának adott életet. Ennek az apja Frangepán Bernát volt. Legidősebb 
lánya után Agátának Uderszkitől még öt leánya született, ezek közül Vanda, a harcos amazon 
volt a legidősebb, aki viszont komisz intrikus volt, annyira, hogy az már a gonoszság határát 
súrolta. Mindez persze csak a regényben van így, mert a valóságban Beatrix, a Frangepán 
Bernát és Aragóniái Lujza házasságából született gyermek, Mátyás feleségének,jBeatrix király
nénak a közeli rokona volt. E között a Beatrix és Korvin János között nem volt semmiféle 
romantikus szerelem, ahogy azt Jósika beállítja. Frangepán Bernát Korvin János, régi ellen
sége volt, aki egyszerűen azért vette feleségül Beatrixot (aki kb. egy évvel volt idősebb mint ő), 
hogy legalább ezzel az eggyel legyen kevesebb ellensége. 

A Sokol (Sólyom) c. szlovák folyóiratban (VIII. évf., 1868. 382—383.) szemelvény jelent 
meg az akkor még élő Ludovít Kubáni Traja sokoli (Három sólyom) c. drámájából. Ez a részlet 
ballada, amelyet Ruzan, a fiatal költő 1848-ban ad elő Tiszolcon az egybegyűlt szlovák haza
fiaknak. Érdekes, hogy magának a balladának a cselekménye is Tiszolcon játszik. Korvin 
János ugyanis kíséretével együtt a tiszolci vár alá jön a menyasszonyáért, Brunáért, ahol 
„Uderszki lányai hálót vetnek neki." A vár előtt — fegyveresei élén — Bruna nővére, Vanda 
állítja meg s harcba hívja, mert hiszen az apja (Mátyás király) „nem ad szabadságot, elnyomja 
s megöli a jó huszitákat". Megindul a harc, Korvin János legénysége már-már megadja magát, 
amikor Bruna is beleavatkozik a küzdelembe, amelyet eddig csak passzívan figyelt a vársánc
ról. A dilemmát: „testvérét vagy szerelmét hagyja-e cserben", az első lehetőség javára dönti el, 
hiszen az apja Vandát szereti és 

. . . énbennem nem hisz 
Hah! mi jut eszembe? Nem vagyok gyermeke —• 
Más tájak virága, ide átültetve! 

Villámsebesen szalad a vár ágyúihoz, s lőni kezdi Vanda legénységét. Ez okozza a fordulatot: 
Korvin győz. Békejobbot nyújt a legyőzött amazonnak, de az nem fogadja el, hanem átkot 
mond Korvin Jánosra s Brunára; aranyat szór szét s míg üldözői mohón szedik össze, időt 
.nyer, és szerencsésen megmenekül. 

Ruzan balladája nemzetnevelő célzatú, de ennek a mi problémánk szempontjából 
nincs jelentősége. Amikor Korvin János huszárai felszólítják Vandát: „Adja meg magát, a 
bűbáj nem használ" — Kubáni ezt a megjegyzést fűzi hozzá: „Vanda a nép hite szerint boszor
kány s jósnő volt", — de ez csak a költő fantáziájának terméke. Ruzan balladájának a közlé
séig, tehát 1868-ig semmiféle Uderszki Vanda nem fordul s nem is fordulhat elő a szlovák iroda
lomban, még kevésbé a szlovák népköltészetben, mert Kubáni e ballada mindhárom főalakját 
Jósikától vette át. 

Kubáni a Három sólyomban átvette Jósikától az egész háromszöget: Brunát —• Korvin 
Jánost — Vandát, s ezzel együtt három tényt is: Vanda amazonságát, Bruna házasságon kívüli 
születését és azt, hogy Korvin János menyasszonya. De a régi forma a szlovák költőnél egészen 
új tartalmat kapott. Ugyanakkor Jósikával szemben az asszonyi hősök éppen ellenkező jelle
met kaptak, hiszen Kubáninál Vanda a hősnő és Bruna az áruló. A szerző megjegyzésének 
(amely a könyv formájában megjelent szövegből kimaradt) csak* alá kellett támasztania s meg 
kellett indokolnia a ballada idézett verssorát. Ennek a kis megjegyzésnek semmi más funkciója 
nem volt, hiszen az a tény, hogy Kubáni az alakokat átvette Jósikától (a kölcsönzés mértéke, 
egyezései és különbségei is), a magyar irodalom minden ismerője számára világos volt. 

Uderszki Vanda szlovák utóéletének másik, igen fontos lépése Rudolf Pokorny: Z potu-
lek po Slovensku (Szlovákiai vándorlásaimból. II. köt. Praha 1885.) c. munkája volt. A szerző 
itt azt írja, hogy egy kisebb társasággal (vele együtt kb. tízen voltak) igyekezett Tiszolcról 
a Hradovára (Várhegyre). Megjegyzem, hogy ez jellegzetes hegy Tiszolc fölött, amelyen a huszi
ta korszakban valóban vár állott. „A Várhegyen szlovák testvereink mondákat mondottak el 
róla", írja Pokorny (132.). A következő bekezdés (ugyanazon s a következő oldalon) olyan 
jelentős, hogy teljes egészében idézem: 

„A Várhegyről sok a monda, amelyek a szlovák költők műveihez szolgáltattak anyagot, 
így írta meg Ludovít Kubáni a Három sólymot. Ennek a részletében (a Sokol-ban, 1868. 382.) 
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elmondja Korvin Jánosnak Uderszki Vandával a Várhegy alatt vívott harcát. Korvin Vanda 
nővérének, Brunának a jegyese s ez — elárulva a huszita várat — a döntő pillanatban Korvin 
segítségére siet, ezért Vanda elátkozza." 

„Egy másik mondát (a Várhegyről) Dano Zaboj Laucek dolgozott fel. , ." mondja 
Pokorn^ (133.), s határozottan azt állítja, hogy az az Úklad a mátka (Az ármány és az anya) c. 
dráma. De éppen úgy tévedett, mint Kubáni esetében, mert egyik említett szerző sem dolgo
zott fel egyetlen a Várhegyről szóló népmondát sem, mind a ketten maguk állították össze 
művük cselekményét, amelyet a Várhegyhez fűztek. 

A szerző nem nevezte meg, kik voltak „szlovák testvérei", akik neki a Várhegyről, 
konkréten Uderszki Vandáról szóló mondákat elbeszélték. De az előző oldalakon mégiscsak 
megnevezett két tiszolci lakost, társait tátrai útján, Juraj és Stefan Marko Daxner fiait (II. köt. 
125.). Korukból következtetve úgy véljük, hogy Samo Daxner (1856—-1949) és az unokatest
vére, Ivan Daxner (1860—1935) voltak e társak; két fiatal értelmiségi, szlovák nemzetébresztő 
családok fiai. Ezek biztosan ott lehettek Pókoméval a Várhegyen. A kirándulás többi rész
vevője nem lehetett más, mint a tiszolci kispolgárság tagjai, mert hiszen a nép köreiből aligha 
jártak hasonló ,,úri" kirándulásokra. 

Pokorny pontosan megjelöli, hol van a Sokol-ban Ruzan balladája, a tartalmát is helye
sen adja meg, — ebből is látható, hogy a szövegét valamelyik tiszolci tájékoztatója, a leg
nagyobb valószínűség szerint Samo vagy Ivan Daxner bocsátotta a rendelkezésére. A három 
motívum közül egyet, az aranyak földre szórását (hogy az üldöző összeszedje őket, s Vanda 
ezzel időt nyerjen a meneküléshez) Pokorny közvetlenül Kubáni szövegéből merítette. (Az el
lenséges német vezér személyét már Pokorny informátora tette hozzá, mert Kubáni balladá
jában semmi ehhez hasonló nincs.) 

A másik motívum: nagy kenyerek hajigálása az ellenség közé, igen régi. Polívka művé
ben (V. 228.) egy oldallal előbb fordul elő, s a szitnyai várba van lokalizálva. Mivel azonban 
ugyanehhez a helyhez között ugyanez a motívum Pokorny előtt a Národnie noviny VIII., 
1877-i évfolyamában is előfordul, joggal feltételezhetjük, hogy Pokorny tiszolci tájékoztatója 
ebből a lapból ismerte ezt a motívumot, egyszerűen belekeverte a Vandáról szóló elbeszélésbe, 
s azt is a Várhegyre tette. Juraj és Stefan Marko Daxner családjában a Národnie noviny-t 
rendszeresen olvasták, úgyhogy a tájékoztató — ha e két család egyikéből származott — jól 
emlékezhetett a szitnyai várnak a várhegyi kirándulást legfeljebb három évvel megelőző 
motívumára. Ha a tájékoztató esetleg mégsem Daxnerék közül került ki, biztos, hogy olyas
valaki volt a kirándulás tiszolci részvevői közül, aki figyelemmel kísérte a Národnie noviny-t 
és arra használta fel a szitnyai motívumot, hogy Pókoménak „a Várhegyről minél több mon
dát" adjon át. 

A harmadik, az ellenség félrevezetésére fordítva felvert patkók motívuma — mint ahogy 
Polívka maga is hangsúlyozza — valóban vándormotívum. Pokorny tiszolci tájékoztatója 
ugyancsak a nemzetébresztő családokban elég gyakran előforduló irodalomból, éspedig a 
Letopis Matice slovenskej-bő\ (A Matica slovenská Évlapjai), az 1872-i, IX. évf., II. köt. 20. 
lapjáról ismerhette. Itt Samuel Tomásik a Pamätnosti Gemersko-Malohontské (Gömör-kishonti 
érdekességek) c. alapos cikkében felemlíti, hogy Reuss Gusztáv szerint valamikor „Manda 
fejedelemnő" lakott a Várhegyen, aki a fordított patkók hadicselét alkalmazva menekült meg. 
Tomásik azt írja a továbbiakban, hogy Reuss szerint a kérdéses mondat esetleg Mangára 
(Magdalénára), Vojvoda Tamás leányára vonatkozik. Ezt a Tamást említi Pokorny is, amikor 
a Várhegy múltjáról ír. (II. köt. 131.). Pokorny tájékoztatója nyilvánvalóan tudott erről a 
beállításról, s mivel a várhegyi esetnek egy bizonyos Mandával vagy Mangával kellett megtör
ténnie, —• s az első név csak első mássalhangzójával különbözik a „Vanda" névtől — azt egy
szerűen Uderszki Vandára von átkoz tattá v Pokorny így újabb „mondát" nyert a Várhegyről 

Az utolsó, lényegtelen variációnak Ludovít Reuss a szerzője, aki a Miestne bájé a skazky 
(Helyi regék és mondókák) című terjedelmes munkájában (Sborník Muzeálnej slovenskej spoloc-
nosti — a Szlovák Múzeumegylet Szemléje — VII., 1902. 31.) természetesen idézi Pókoménak 
Uderszki Vandáról szóló adatait. Csak az „okos" jelzőt tette eléje („Uderszki, a huszita, akinek 
bájos és okos lánya volt Vanda"), Polívka Uderszki Vandánál első helyen Pokornyt idézi s csak 
a második helyen Reusst, de arról, hogy Reuss szövegét vette figvelembe, az „okos" jelzőn 
kívül a második motívumról szóló zárómondat is tanúskodik. „Az ellenség elment, feltételBzve, 
hogy a várban hagy készletek vannak." Ez a mondat megfelel Reuss következő mondatának: 
„A csel sikerült, mert amikor az ellenség a szép kenyereket meglátta, azt hitte, hogy bőségesen 
van élei nisz erük, feladták az ostromzárat és elmentek." Pókoménál nincs meg ez a magyarázó 
mondat, úgyhogy nyilvánvaló: Polívka Reuss közvetítésével vette át, Reuss viszont szabály
szerűen idézi Pokornyt mint forrását. 

Végigvettük az Uderszki Vandáról szóló meselánc valamennyi szemét. Azt bizonyítják, 
hogy ez az alak, mint olyan —Jósika szerzeménye. A szlovák irodalomban csak Ludovít Ku
báni tette honossá a Három sólyomból vett szemelvényben, Ruzan balladájában. Ő egyébként 
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Jósika rosszindulatú Vandájából (aki pl. ármánnyal tört Bruna életére, majdnem elcsavarta 
előbb Korvin Jánosnak, majd Zokoli Edömérnek a fejét) jóindulatú teremtést, sőt egyenesen 
hősnőt csinált. Rudolf Pokornynak köszönhető, hogy a szlovák irodalomba így átkerült hősnő 
mennyiségileg is, minőségileg is megnőtt (egyszerre három motívum), aki a tiszolci Várhegyen 
Uderszki Vandáról minden mesét bona fide elhitt. (Csak Kubáni helyezte őt erre a várra, mert 
az éppen beleillett Ruzan balladájába). Pokorny Vandát a népmesébe tette át, ahol jellemét 
Reuss némileg gazdagította. Polívka, a szlovák néprajz rendszerezője, Pokornyés Reuss adatait 
követte, s a Várhegyen egyetlenegy (valószínűleg nem népi tájékoztató szájából) elhangzott 
mesét elegendő bizonyítéknak találta arra, hogy Uderszki Vanda alakja népi származású. 
Abban az időben nem is lehetett másképp, de ma már egészen más a helyzet. A cikkünkben 
bemutatott bizonyítékoknak egyetlenegy lehet a végső következményük : Uderszki Vanda az 
irodalómban csak 1857-től kezdve él, s mivel kétségtelenül Jósikának eredeti módon megalko
tott hősnője, semmiképpen sem tartozhat a szlovák népköltészetbe. Ennek következtében 
ki kell őt törölni onnan és természetesen ki kell hagyni Polívka szlovák népmesegyűjtemé-

- nyéből is. 
Ján V. Ormis 

„Még valami Pongrácz István grófról"* 

A Mikszáth Kálmán összes művei (továbbiakban: MKÖM) 6. kötete (Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1957.) 201. oldala szerint „a Beszterce ostroma keletkezésének körülményeire s 
forrásaira nézve a Mikszáth-irodalom félévszázadon át egy helyben vesztegelt; mindeddig ott 
állt, ahol a regény megjelenésekor. Még mindig elvégzendő feladat: feltárni a bolond grófról 
esetleges közléseket, amelyekre Mikszáth csak homályosan és pontatlanul utal". Szeretném a 
homályos és pontatlan utalások egy részét tisztázni és a Mikszáth-kutatást szerény ada
taimmal elősegíteni. 

1963 nyarán alkalmam nyílt meglátogatni Nedec várát Lengyelországban, a Dunajec 
mellett, ahol — eddigi tudomásom szerint — a Beszterce ostroma egy része játszódott le. A 
szerintem híres várban itt élt és halt meg Pongrácz István gróf, ez a „különc ember". A leg
nagyobb csodálkozásomra azonban a vár lengyel vezetője egyáltalán nem tudott a Pongrácz 
család létezéséről. Szerinte több családé volt Nedec vára: Berzeviczyeké, Laski Jeromosé, 
palocsai Horváthoké stb. 

Most már otthon kezdtem kutatni: az 1957-i kritikai kiadás „Jegyzetek" című fejeze
tében (191. oldaltól) sokat mond a regény keletkezéséről, bírálatairól, jegyzeteiről stb, sőt 
két különböző képet közöl Nedec váráról. Ezelf a képek az összehasonlításnál később perdön
tőek lettek számomra. Nyomozásom óta ugyanis tudom, hogy két Nedec volt a régi Magyaror
szágon: az egyik Trencsén vármegyében, a Vág melletti Vágnedec, — a másik Szepes vármegyé
ben, a Dunajec melletti Nedec. Szerintem kétségtelenül a Vág melletti Vágnedecen játszódik a 
regény cselekménye, nem pedig — mint tévesen sokan hiszik — a Dunajec melletti Nedecen. 

Indokaim: 

1. Hunfalvy János: „Magyarország és Erdély Eredeti Képekben, második kötet, 
Darmstadt, 1863," 118. oldal: „Budetintől (helyesen Budatin) nem messze, a Vág jobbpartján 
Nedec és Glebán falvak szép kastélyokkal ékeskednek." Ugyancsak 232. oldalon: „Béláról 
(Szepesbéla) az országút . . . Ófalura (Szepesófalu)... a Dunajeczen át Galicziába viszen. 
Az Ofalutól balra emelkedő erdős hegyek egyikén a hajdan híres Nedec vagy Dunajecz vára 
épült. . . Átalellemben, a Dunajeczen túl Galicziában, meredek kupdad hegy tetején a csorstini 
váromladék látható." Hunfalvy könyvében(118.1.) nembeszél ugyan a Pongrácz családról, 
de beszél (232.1.) a Drugethekró'I, (újabb kutatásoknál Berzeviczyekről), Laskiakról, palocsai 
Horváthokról stb. Tehát igaza volt a lengyel vezetőmnek, hogy a Dunajec melletti Nedecen 
nem ismerik a Pongráczokat. 

2. A MKÖM 6.kötet 10. oldal szerint a kastély „ .. .nem fekszik hegyen,mogorva sziklán, 
hanem két hatalmas négyszögben terül el közönséges módon, mint egy óriási kaszárnya." 
Én magam láttam azonban a Dunajec melletti Nedec várát, hegven fekszik, mogorva sziklán, 
átellenben a csorstini várrommal. Megjegyzendő, hogy maga Mikszáth is megmagyarázza az 
1715:42. t. c. szóhasználatát: vár, várkastély, kastély. 

* Tanulmányom címéül Tausk Hermann cikkének címét választottam (Mikszáth Kálmán Összes 
művei. 6. köt. 209. Akadémiai Kiadó, Budapest 1957.) 
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3. A MKÖM. 6 kötete „Tárgyi magyarázatai" (T. m. 248.1.) szerint: „Nedec és Nedec-
vár Trencsén megye zsolnai járásában. A kisfalu közelében a Dunajec vize mellett fekszik a vár".. 
Ez azonban teljes lehetetlenség. A dunajeci szepességi vártól körülbelül 200 km-rel (nem 
légvonalban, hanem országúton) odább van a zsolnai járás kis községe. Talán két Dunajec 
folyik, az egyik Trencsénben, a másik a Szepességben? 

4. Zsolna városa is Trencsén vármegyében, a Vág mellett (T. m. 248.1.) van, nem pedig 
a Dunajec mellett. 

5. Sztrecsnó és Óvár, Trencsén vármegyei községekben a Pongráczok várai voltak, a 
Vág partján (T. m. 249.1.). Nem helytálló ellenben a T. m. 206. oldalán az, hogy Bars vármegyé
ben óvár nevű község vagy vár a Pongráczoké volt. A régi magyarországi Helységnévtárban 
ez az Óvár nem szerepel! 

6. A Pongráczok birtoka és sírboltja is a zsolnai járásban, Varin (Várna) községben fek
szik (T. m. 248. 1.). 

7. A régi helységnévtárakban Nedec község Szepes vármegyében, Vágnedec pedig Trencsén 
vármegyében fekszik. A két világháború között kiadott Helységnévtárban pedig Csehszlovákiá
ban Nededza,- Lengyelországban Niedzica szerepel. Nem lehet hibáztatni Mikszáthot amiatt, 
hogy nem a Helységnévtár adatai szerint írta meg regényét. Nem volt ő történész, hanem 
író. 

8. Nem térek ki azokra a genealógiai művekre, amelyek is a Vág völgye környékét, 
nem pedig a Szepességet említik. A vágnedeci kastélyban született és halálozott el több Pongrácz, 
köztük hősünk is, IV. István, itt halt meg. 

9. Földrajzi és katonai ismereteim szerint a Pongrácz-féle hadsereg, gyalogmenetben 4 
km-es sebességgel, legfeljebb 2—3 óráig menetelhetett, hiszen Mikszáth regénye szerint a 
katonák virradatkor indultak Nedecről és már reggel elérték Zsolna városát. Vágnedec a zsolna, 
járásban fekszik, Zsolnától 10 km-re. A Szepességben levő másik Nedectől Zsolnáig az út kbi 
200 km, először a Dunajec mellett, majd Szepesófalu, Szepesbéla, Késmárk, Poprád, Liptó-
szentmiklós, Rózsahegy, Ruttka városokon át (Csehszlovákiai Autótérkép 1962. Praha.). 

Ha már igaz, hogy Vágnedecen játszódik a regény cselekménye, akkor nem lehetett 
volna ott egyenesen keletre, Ruttka felé vonulni. Ott nincs híd a Vágón át a jobb parton, 
hanem nyugat felé, Budatin és Zsolna között. Tehát a balparton, Zsolna, Ruttka, Rózsahegy 
érintésével, majd a Nagy-Fátra és az Alacsony-Tátra között a stureci hágón át, Besztercebá
nyáig lehetett volna levonulni. A Vágnedectől most hivatkozott út is óriási távolság (mon
dom, gyalogmenetről van szó), kb 130 km. Hát még a dunajeci Nedectől Zsolnáig, majd vissza 
Besztercebányáig, összesen körülbelül 320 km ! 

10. Az is lehetetlenség, hogy Pongrácz gróf „bocskoros tótjait" szerepelteti Mikszáth a: 
Dunajec mellett, ahol nem szlovákok, hanem lengyelek (górálok) laknak. Ismeretes, hogy a 
trianoni békeszerződés értelmében, az önrendelkezési jog szerint, Magyarországtól a Dunajec 
mellékén elterülő lengyellakta vidéket nem a szlovákok, hanem a lengyelek kapták. 

I L A MKÖM 6. kötetében (a 16. és 17. oldal között) két kép is szerepel: „III. tábla: 
Nedec vára." Ezt a vidéket már 1963 óta ismerem, balra Nedec vára a sziklákon, középen a 
Dunajec, jobbra a csorstini vár. Nedec várán a jellegzetes szepességi pártázatos bástyákból oldalt 
nyílik a várkapu. 

A krakkói Wawel konzervátorának és a krakkói vajdaság műemléki felügyelőjének, 
Alfred Majewski-nek, a Czorsztyn-Niedzica nevű lengyel kiadványában (Arkady, Warszawa, 
1964.) körülbelül 40 kép (metszetek, fényképek, részletek a várról, tájképek stb.) mind a 
dunajeci Nedec várát ábrázolja, köztük az egyiket úgy, ahogy azt a MKÖM 6. kötete III. táblá
ján látható. (Különben Majewski leközölte tanulmányát, rövidített formában és válogatott 
képanyaggal, a magyar „Műemlékvédelem" 1965. évi 2. számában is.) 

„IV. tábla: Nedec vára." Ez a várkastély teljesen más, mint a dunajeci Nedec vára. 
Ahogy Mikszáth írja: „nem fekszik hegyen, mogorva sziklán". Mednyánszky László rajza 
szerint egyenesen nyílik (nem oldalról) a várkastély kapuja. A várkastély két bástyája jobb
ról és balról egyszerű, tömör falazatú, pártázatok nélkül, mögötte a szimmetrikusan álló 
toronnyal. Az épület két szintű (földszint és első emelet). 

A két képmellékletről (T.m. 323. l.)mégegyszer: „III. Nedec vára. (Közölte Nagy Miklós: 
Magyarország képekben. Honismertető album. Pest, 1870. II. rész 235. 1., ezzel a felirattal: 
„Szepesmegyei Képek: 9. Nedec és Csorsztin várak. Magyarország és Gallicia határszélein.)" — 
Nedec várának hasonló képe található még az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és Képben 
c. kiadvány XVIII. köt. (Magyarország VI. köt.) Bp. 1900., 301. lapján: „A Dunajec folyó völgye 
és Nedec vár. Mednyánszky László rajza". 

„IV. Nedec vára. („A nedeci várkastély.") Mednyánszky László rajza. (Közölte 1: Vasár
napi Újság, 1896. febr. 9., 43. évf. 6. sz. 84. 1., 2: Képes Folyóirat, 1896. XIX. köt. 251. 1.)" 

Tehát a III. képmellékleten Mednyánszky rajzán nem ugyanaz a vár látható, mint 
a IV. képmellékleten, Mednyánszky másik rajzán. 
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Most már hogyan kerülhetett a két vár (kastély) képe a MKÖM. 6. kötetébe? Lektori 
tévedésből! Jól tudta ugyan a lektor, hogy élt egy Nagy Miklós nevű szerkesztő, aki kiadta 
Pesten, 1870-ben a „Szepesmegyei Képek: 9. Nedec és Csorsztin várak . . . " albumát. Azt is 
tudta, hogy ugyanaz a Nagy Miklós megjelentette 1896-ban a Vasárnapi Újságban és a Képes 
Folyóiratban a vágnedeci kastély rajzát is. Azonban nem nézte meg tüzetesen a két képet, azt 
hitte, ez is, az is ugyanaz, mindkettő Nagy Miklós közlése és ez elég volt neki. Nem is tudott 
a két Nedec létezéséről. Hihető volt, hogy a dunajeci Nedec vára nagyságával, szépségével, 
földrajzi adottságaival, történelmi miliőjével, a sok metszetével, fényképeivel megmozgatta az 
emberek romantikus képzeletét, nem úgy, mint a kisebb, egyszerűbb, kevésbé érdekes 
vágnedeci kastély. Azt hitték — még a lektor Rubinyi Mózes is — hogy a regény cselekménye 
valóban a dunajeci Nedec várában játszódott le. 

Nagyon érdekes még, hogy a dunajeci Nedec vára kiadványa szerzőjének, a lengyel 
művészettörténész és műépítész Majewskinke Bibliográfiájában (94. o.:58. Vasárnapi Újság 
1896., 69—70. és 84. oldal) jóhiszeműen átvette a magyar irodalomtörténész és Mikszáth
kutató Rubinyi Mózes téves közlését, a Vasárnapi Újság 1896. számából. Mindkettőjüknek 
külön-külön csak egy Nedec létezett, most már tudjuk, a magyarnak a Vágnedeci, a lengyelnek 
a dunajeci Nedec és kölcsönösen összekeverték a nem helytálló adatokat. 

Az 1963. évi lengyelországi utam tehát tisztázta a két Nedec létezését. 1965 augusztu
sában a Vág völgyében néztem meg, mi minden játszódott le a regényben. Zsolna, Budatin, 
Vágnedec: összesen 10 km az út. Vágnedec kis község, ahol csak egy ember tudott magyarul. 
De öreg szlovákok ismerik a ,,bolond gróf" történetét. 1886-ban halt meg, ott nyugszik a 
szomszédos varini sírboltban. A birtok és a kastély fele a (másik fele a fivér Pongrácz Jenőé 
volt!) a nővéréé lett, Zmeskál Zoltán Árva vármegye alispánjának feleségéé, született Pong
rácz Ludmilla grófnőé. A kastély a patak közelében, sík terepen, a falu elején állt; később — 
1907 táján — parasztok vették meg. Ma az egykori egyemeletes épületből az emelet teljesen 
elpusztult, le kellett bontani, életveszély miatt. A földszinten azonban látható pár rom
maradvány, az egyik bástyával. Az udvar jobb szárnyán a melléképületekben még most is 
laknak. Nagy eső esett akkor és sajnos, nem tudtam lefényképezni a színhelyet, ahol, most már 
tudom, itt élt és halt meg Mikszáth regényének híres hőse, Pongrácz István gróf. 

Résztory Tibor 
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