LÉVAY JÓZSEF
EMLÉ KÓDÁI É S EMLÉ KBESZÉDE I

LÉVAY JÓZSEF
EMLÉKÓDÁI ÉS EMLÉKBESZÉDEI
Sajtó alá rendezte:
PORKOLÁB TIBOR

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Miskolc, 2018

KÉSZÜLT
A MISKOLCI EGYETEM BTK
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Lektorálta:
GYAPAY LÁSZLÓ
© Porkoláb Tibor, 2018
© II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2018
Technikai szerkesztő, borítóterv:
Körtvélyesi Éva

Felelős kiadó:
dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
Készült a Kapitális Nyomdaipari Kft.-ben Debrecenben,
2018-ban 300 példányban
Felelős vezető: ifj. Kapusi József ügyvezető igazgató
ISBN 978-963-9645-12-7

TARTALOM
Bevezetés
„A Szó felkent mestere”: a dicsszónok Lévay............................................................. 8
Módszertani elvek az emlékódák és az emlékbeszédek forráskiadásához............ 26
Köszönetnyilvánítás..................................................................................................... 41
Szövegek
1. Vezérhang. Prológ Kazinczy Ferenc születésének évszázados emlékünnepén
(Miskolc, 1859. október 27.) ................................................................................ 43
2. Kazinczy Ferenc emlékezete (Miskolc, 1859. október 27.)................................. 47
3. Széchenyi István emlékezete (Miskolc, 1860. április 22.).................................... 52
4. Emlékbeszéd Kazinczy Gábor felett (Pest, 1865. február 6.).............................. 59
5. Emlékbeszéd Tompa Mihály felett (Pest, 1869. február 14.).............................. 75
6. Palóczy László síremlékénél (Miskolc, 1869. augusztus 2.)................................ 85
7. Szemere Bertalan emlékezete (Miskolc, 1870. november 7.)............................. 90
8. Beszéd Szemere Bertalan gyászravatalánál (Miskolc, 1871. május 1.).............. 94
9. Beszéd Deák Ferenc arcképének leleplezésekor (Miskolc, 1877. november 5.)...... 97
10. Arany János emlékezete. Óda (Budapest, 1883. október 28.)......................... 101
11. Beszéd az Arany-emlékszoba megnyitási ünnepélyén
(Nagyszalonta, 1885. június 6.) .........................................................................106
12. Beszéd Kölcsey Ferenc sírjánál (Szatmárcseke, 1890. augusztus 10.)............ 108
13. Kölcsey sírjánál (Szatmárcseke, 1890. augusztus 10.)..................................... 111
14. Beszéd báró Vay Miklós, báró Vay Lajos és báró Vay Béla arcképeinek
leleplezésekor (Miskolc, 1893. június 12.).........................................................113
15. Tompa sírjánál (Hanva, 1893. július 30.)........................................................... 116
16. Erdélyi János emléklapja (Nagykapos, 1894. szeptember 16.)....................... 119
17. Beszéd Nagykaposon Erdélyi János emléktáblája mellett
(Nagykapos, 1894. szeptember 16.)...................................................................122
18. Beszéd Tompa Mihály szobrának leleplezési ünnepélyén
(Sárospatak, 1896. október 4.)............................................................................124
19. Garay János szobra leleplezésekor (Szekszárd, 1898. június 5.)..................... 127
20. Az Arany-szoba (Nagyszalonta, 1899. augusztus 27.)..................................... 129

21. Tompa szobránál (Rimaszombat, 1902. június 4.)........................................... 132
22. Toldy Ferenc emlékezete születése századik évfordulóján
(Budapest, 1906. március 25.) ............................................................................136
23. Szemere Bertalan szobránál (Miskolc, 1906. november 11.).......................... 140
24. Beszéd Egressy Gábor emléktáblájának leleplezésekor
(Sajólászlófalva, 1908. november 8.)...................................................................144
25. Báró Vay Béla emlékezete (Miskolc, 1911. április 23.).................................... 145
26. Arany bölcsője. Születése századik évfordulójának ünneplésére
(Budapest, 1917. február 11.)..............................................................................147
27. Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén
(Rimaszombat, 1917. szeptember 28.)...............................................................150
Jegyzetek
Jegyzetek az egyes szövegekhez ...............................................................................154
Betűrendes szómagyarázatok ...................................................................................272
Mutatók
Rövidítések .................................................................................................................278
A Jegyzetekben közölt Lévay-szövegek jegyzéke ....................................................294
Személynévmutató ....................................................................................................295

BEVEZETÉS

„A SZÓ FELKENT MESTERE”: A DICSSZÓNOK LÉVAY
Lévay József nem szónokként van jelen a közösségi emlékezetben. A kortársak
elsősorban a költőt látják benne, és az irodalomtörténet-írás is lírikusként – az
„Arany-kör”, az „irodalmi Deák-párt”, a „népnemzeti irányzat” kismestereként
– tartja számon.1 Szónoklatai, így kommemorációs funkciójú orációi nemigen
kapnak figyelmet, pedig ez a mennyiségileg is jelentős szövegkorpusz életművének egyik súlyponti részét képezi. Szembetűnően gyakran szerepel beszédekkel
és „verses emlékbeszédeknek”2 tekinthető ódákkal a haza „nagy embereinek”, az
irodalom jeleseinek az emlékezetét felújító eseményeken. Első nyilvános dicsszónoki fellépésére 1859. október 27-én, a Kazinczy-centenárium miskolci ünnepélyén kerül sor. A miskolci református gimnázium köztiszteletben álló professzora
– ahogy ezt Szűcs Sámuel is megörökíti naplójában – „a’ Cassinó’ teremében adott
dísz lakomán” olvassa fel „»Kazinczy Ferencz’ emlékezete« czímű jeles művét”.
A díszlakomát megelőzően pedig a színházban „szavaltatott Mólnár György által Lévai Jósefnek, ez alkalomra írt Vezérhang czímű gyönyörű prológja”.3 Lévay
nem csupán beszéddel és költeménnyel újítja fel Kazinczy emlékezetét [→ 1–2],
de „főrésze” van a „százados ünnep” helyi eseményeinek megszervezésében is.4
Zsigmond Ferenc megállapítása szerint: „a miskolczi ünnepség lelke Lévay volt”.5
Kazinczy-Emlény címmel egy emlékkönyvet is összeállít „a miskolci ünnepély lefolyásáról”.6 Ugyancsak ő rendezi sajtó alá a Széchenyi-gyász Borsodvármegye szivében című emlékfüzetet7 – benne azzal a beszéddel, amelyet 1860. április 22-én
az avasi nagytemplomban olvas fel a miskolci helvét hitvallású egyházközség Széchenyi-gyászünnepélyén [→ 3]. Második Széchenyi-orációját 1862. június 2-án
a „miskólczi polgári egyletben” tartja „a legnagyobb magyar” arcképének leleplezése alkalmából.8 1861. május 1-én az ő beszédével vesz végső búcsút Miskolc
város és Borsod vármegye közönsége Palóczy Lászlótól.9 A „dicsőült férfiú” avasi
síremlékét már a vármegye főjegyzőjeként avatja fel 1869. augusztus 2-án [→ 6].
Ugyancsak az ő főjegyzői beszédeivel újítja fel a vármegye Szemere Bertalan emlékezetét: 1870. november 7-én „Borsodvármegye tanácstermében” Szemere arcképének leleplezési ünnepélyén, 1871. május 1-én „az avasi sirkertben” Szemere
hamvainak ünnepélyes áthelyezése alkalmából szónokol [→ 7, 8]. Főjegyzőként
Porkoláb 2017, 7–12.
Horváth J. 1997, 261.
3
Szűcs 2003, I, 298.
4
Lévay 1919, 12.
5
Zsigmond 1906, 69.
6
Lévay 1935, 34. Az emlékkönyvet lásd: Lévay 1860.
7
Lévay 1860a.
8
Szűcs 2003, I, 324. Orációja nem maradt fenn.
9
Szűcs 2003, I, 314. E beszédének szövege sem ismeretes.
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tartja meg azokat az orációit is, amelyekkel Deák Ferenc, illetve a három báró Vay
főispán arcképeit leplezi le a vármegye tanácstermében 1877. november 5-én és
1893. június 12-én [→ 9, 14]. Nyugalomba vonulása után még két miskolci emlékjelavató ceremónián vállal szónoki szerepet: 1906. november 11-én Szemere Bertalan egészalakos ércszobrának leleplezési ünnepélyén olvassa fel ódáját [→ 23],
1911. április 23-án pedig – utoljára lépve szónoki emelvényre – Vay Béla képmását
leplezi le beszédével a Nemzeti Kaszinóban [→ 25].
Lévay orátori fellépései persze nem korlátozódnak Borsod vármegye székvárosára: gyakran szerepel beszéddel és/vagy költeménnyel a Magyar Tudományos
Akadémia és a Kisfaludy Társaság pesti kommemorációs ülésein, illetve – e testületek megbízottjaként – vidéki emlékhely- és emlékjelavató ceremóniákon. Miklós Róbert, Lévay biográfusa joggal állapítja meg: „alig van irodalmunknak még
egy költője, aki annyi ünnepi ódát, emlékbeszédet, köszöntőt írt volna – többnyire
az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság megbízásából, mint Lévay.”10 Dicsszónokként 1865. február 6-án lép fel először szűkebb pátriáján kívül: Kazinczy Gábor
emlékezetét újítja fel a Kisfaludy Társaság ünnepélyes közülésén [→ 4]. Ugyancsak
a Társaság felkérésére készíti el Tompa Mihály-emlékbeszédét, amelyet Vadnay
Károly olvas fel az 1869. február 14-i közülésen [→ 5]. Három ódája is elhangzik
a Társaság emlékülésein: az Arany János emlékezetével csodált, ideállá emelt és
mintaként követett költőtársát és barátját búcsúztatja 1883. október 28-án [→ 10],
két centenáriumi költeményével (az Arany bölcsőjével és a Tompa emlékével) pedig a Társaság ünnepli nagyjait 1917. február 11-én és szeptember 28-án [→ 26,
27]. Az Akadémián először – és egyben utoljára – 1906. március 25-én vállalkozik
ilyen fellépésre (leszámítva azt a dicsbeszédként zengő értekezését, amelyet a pesti
Arany János-szobor 1893. május 14-i leleplezési ünnepélyét megelőző díszülésen
olvas fel11): Toldy Ferenc emlékezetét újítja fel nagyszabású centenáriumi ódájával
[→ 22]. E két nagytekintélyű testületet a legkülönfélébb avatóünnepségeken és koszorúzási ceremóniákon is készségesen képviseli. Arany szülővárosába, Nagyszalontára két alkalommal is elutazik: 1885. június 6-án a gimnáziumban berendezett Arany-emlékszoba megnyitási ünnepségén szónokol [→ 11], 1899. augusztus
27-én a Csonka-toronyban kialakított Arany Emlékmúzeum „ünnepélyes felavatásán” olvassa fel Az Arany-szoba című költeményét [→ 20]. 1890. augusztus 10én Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc centenáriumi ünnepélyén, 1894. szeptember
16-án Nagykaposon Erdélyi János emléktáblájának leleplezése alkalmából képviseli beszéddel és költeménnyel az Akadémiát és a Kisfaludy Társaságot [→ 12–13,
16–17]. 1898. június 5-én Szekszárdon Garay János szobrának, 1908. november
8-án Sajólászlófalván Egressy Gábor emléktáblájának a felavatásán szónokol az
Akadémia nevében [→ 19, 24]. A gömöri és zempléni Tompa-ünnepélyek is elMiklós 1978, 40.
Lévay 1893. Az értekezésről lásd: Lévay József – Gyulai Pálnak (Miskolc, 1893. ápr. 21.) =
Gyulai–T. Szabó, 432.
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képzelhetetlenek Lévay dicsszónoki közreműködése nélkül: 1893. július 30-án a
hanvai sírnál emlékezik ódájával a negyedszázada elhunyt költőtársra és barátra
[→ 15], 1896. október 4-én Tompa sárospataki mellszobrát leplezi le orációjával [→
18], 1902. június 4-én a rimaszombati Tompa-ünnepélyen olvassa fel szoboravató
ódáját [→ 21]. A Tompa-centenáriumot ugyancsak az ő költeményével ünnepli
Rimaszombatban Gömör és Kishont vármegye 1917. szeptember 28-án [→ 27].
E csaknem hat évtizedes dicsszónoki pályafutás Lévay kiemelkedő rétori képességein alapul. Nem csupán a beszéd megalkotásával (az inventióval, a dispositióval, az elocutióval), de a beszéd előadásával (az actióval) kapcsolatos kompetenciát is fölényesen birtokolja. Már a centenáriumi Kazinczy-emléknap bizonyítja,
hogy kiváló szónok, és első Széchenyi-orációja is elementáris hatást gyakorol a
hallgatóságra.12 Főjegyzőként elmondott beszédei tovább erősítik szónoki hírnevét. Kommemorációs feladatait ugyan Borsod vármegye közgyűlésének határozataiból fakadó tisztviselői kötelességként teljesíti,13 ám az ilyen megbízatások
nem szükségszerűen járnak együtt a főjegyzői hivatallal, sokkal inkább szónoki
jártasságának köszönhetőek. Minden bizonnyal harminc évig tartó (és az alispáni tisztség elnyerésében tetőző) vármegyei karrierjének sikeressége is szorosan
összefügg ez irányú tehetségével. Főjegyzői titulusa előtt toposzként állandósul
az „ékesen szólló”, a „lángnyelvű”, az „aranytollú” epitheton.14 Negyedszázados
főjegyzői jubileuma alkalmából aztán át is veheti „a hozzá legméltóbb szymbolum”-ot, a vármegye aranytollát.15 Orátori tekintélyéről sokat elárul egy 1881-ben
megjelenő beszédgyűjtemény autográf szerzői dedikációja: „Tek. Lévay Józsefnek,
a Szó felkent mesterének őszinte tisztelettel Dr. Stiller Mór”.16 Leginkább azonban
a korabeli sajtótudósítások teszik beláthatóvá szónoki erényeit: „Már elhallgatott
a szónok – írja Deák-beszédének [→ 9] fogadtatásáról a Borsod –, de a közönség a
beszéd varázshatásától mintegy megigézve hallgatott tovább, s csak később tört ki
taps és viharos éljenzésben, s boldognak érezte magát mindaz, ki vele kezet szorithatott, s büszkének az, ki arra gondolt, hogy megyénk főjegyzőjében ily lángnyelvü költőt bir”.17 A Vay-arcképek leleplezéséről [→ 14] beszámoló Borsodmegyei
Lapok ugyancsak szónoki varázslatot emleget: „És hogy akik ott voltunk igazán
ünnepeltünk, annak bizonyitéka a hangulat, mely Lévay József varázsszavára egy
pillanat alatt emelkedett lett, s a költő szőtte arany szálon […] felszállott a Barabás
művészi ecsete által megörökitett képekhez”.18 A Pesti Napló tudósítása szerint
első fővárosi dicsszónoki szereplése [→ 4] is nagy siker: „Uj szónok lépett fel, mert
Lásd: Lévay 1860, 173; Lévay 1860a, 8; Szűcs 2003, I, 298, 304.
Lévay 1877, 3.
14
Lásd például: Borsod, 1871. május 4.; 1877. november 8.; Szűcs 2003, II, 176.
15
Lévay József 25 éves jubileuma, Borsod, 1890. szeptember 11.; Borsodvármegye ünnepe, BL, 1890.
október 11.; Lévay-jubileum, Borsod, 1890. október 16.
16
Stiller 1881. A dedikált példány: LJMK, LJ B 8265.
17
Borsod, 1877. november 8.
18
A székházból, BL, 1893. június 13.
12
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az emlékbeszéd felolvasás kétszeresen a szónoklathoz tartozik. Lévay József olvasá
fel Kazinczy Gábor felett irt emlékbeszédét. Ez volt – ugyszolván – az ülés legnagyobb érdekü eseménye. A többi felolvasó már ismeretes volt e téren – de Lévayban uj tehetség tünt fel.” A lap külön is kitér a szónok megnyerő előadásmódjára:
„Hozzá kell tennünk, hogy a felolvasás maga is a jelesek közé tartozott. Lévay a
legegyszerübben, nemcsak minden legkisebb actió, hanem a hanghordozásban is
minden szónoki fogás nélkül olvasott. De a tiszta hang, mely által minden egyes
szavát érthetővé tette, s épen az a nagy önmérséklet annál átlátszóbbá tette előadását. Maga a felolvasó mintegy láttatlanná lett, hogy szavain, mint tiszta üvegen
át, annál zavartalanabbul lássuk magát az előadás tárgyát. – A hatás, melyet tett,
élénken nyilatkozott a bevégzésnél önkénytelenül kitört zajos éljenzésekben.”19
Lévay nagy becsvággyal lép fel a pulpitusra, hogy elvarázsolja hallgatóságát
ékesszólásával. Dicsszónoki megszólalásainak igazolásához azonban – a captatio
benevolentiae előírásainak megfelelően – soha nem a (kivételes) orátori képességekre, hanem a hivatali elrendelésre és/vagy a (meg)érintettségre hivatkozik.
A Kazinczy Gábor-emlékbeszéd exordiumában például így áll a közönség elé az
önlefokozás retorikai formuláit előszeretettel alkalmazó, szerény(kedő) szónok:
„Most, íme, felette zendül már az emlékezet szózata! s az, ki ezzel néki társai nevében áldoz, fájlalni kénytelen egyebek között azt is, hogy sem a szónoklat elragadó
bűbájával, sem az egyént híven tükröző rajz képességeivel nem rendelkezhetik, s
így kegyeletes kötelesség teljesítésére valóban alig lehet egyéb jogcíme, mint azon
egyéni rokonszenv és nagyrabecsülés, mely őt a dicsőülthöz évek során át közelről fűzögeté.” [→ 4] A kommemorációs eloquentia hatásos működtetése egyébként is csupán az egyik feltétele a sikeres dicsszónoki pályafutásnak. Szükséges
ehhez a „kegyeletes tartozás”20 érzete is. A közösségi felkéréseket Lévay többnyire
személyes kötelességeként teljesíti. A Kazinczy Gábor-emlékbeszéd elkészítésére
és előadására vonatkozó, politikai okokból kifejezetten „kényes természetű megbízatást” azért fogadja el, mert – ahogy ez 1864. július 4-én és szeptember 3-án
Arany Jánoshoz írott leveleiből kiderül – tartozik ezzel az egykori pályatárs és barát „emlékezetének”.21 A hanvai „ünnepélyrendező küldöttségnek” címzett válaszlevelét is áthatja ez a kötelességtudat: „Megtisztelve érzem magam az ünnepélyrendező
küldöttség ezen bizalma és megemlékezése által, melynek jogosultságát s rám nézve
kötelező voltát kétségtelenné teszi az a szeretet és barátság, mely engemet Tompához
élete végéig csatolt, s melynek hatását életem végéig érezni meg nem szünök.”22 Beszédeiben – így például kiskaposi Erdélyi-orációjában – sem mulasztja el hangsúlyozni, hogy szónoki fellépéseinek személyes indoka és tétje van: „Engemet
nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia, hanem a Kisfaludy-Társaság is megbízott azzal, hogy kifejezést adjak részvétöknek a mai szent ünnepélyen, melyet itt
A Kisfaludy-Társaság 1865-iki közgyülése, PN, 1865. febr. 7.
Lévay 2001, I, 309.
21
Arany 2014, 448–449, 490.
22
Lévay József – Nagy Pálnak (Miskolc, 1893. június 2.) = Lévay József levele, BL, 1893. jún. 13.
19
20

11

Erdélyi János emlékének szentel a szülőföld kegyelete. Jólesik nekem, hogy ezt a
részvétet éppen én tolmácsolhatom, aki Erdélyi nemes barátságában évek során
át részesültem, s élvezhettem nemcsak mélyen járó szelleme értékét, hanem kedélyének szeretetre méltó derengését is.” [→ 17] Szinte szó szerint ismétlődik meg
ez a formula Egressy-beszédében: „Jólesik nekem is, hogy e koszorú átnyújtásával
én tolmácsolhatom iránta a Magyar Tudományos Akadémia őszinte kegyeletét, s
egyesíthetem azzal a magam érzelmeit. Én, aki részese voltam egykor az ő rokonszenvének s barátságának; láthattam és csudálhattam őt művészete tetőpontján”.
[→ 24] A Szentpéteri üres fészek vonatkozó bejegyzéséből az is kiderül, hogy a
hajlott kora miatt vonakodó Lévayt éppen ezek az egykori személyes kötelékek
bírják rá a megtisztelő (és egyben megterhelő) akadémiai felkérés elfogadására:
„A »M. T. Akadémia« engem bízott meg, hogy koszorúját én tegyem le Lászlófalván Egressy emléktáblája előtt. Nem szívesen vállalkozom én már semmi nyilvános szereplésre. Idegenséget érzek iránta. De ezt a kis megbízást mégis el kellett
fogadnom nemcsak azért, mert az »Akadémiától« jön, melynek én úgyis igen kevés szolgálatot tettem, – hanem azért is, mert nekem Egressy Gábor személyes jó
barátom volt, s művészi nagy értékét, irodalmi és hazafiúi érdemeit rokonszenves
kegyelettel tudom és akarom is méltányolni.”23 Túlzás nélkül állítható: „a leghos�szabb életű magyar költő”24 – legalábbis a vármegyei szolgálatból való kilépése
után – legfontosabb feladatának azt tartja, hogy méltó emléket állítson egykori
pályatársainak és barátainak. Voinovich Géza poétikus megfogalmazásában: „Ragaszkodó és hű barát volt; barátai sírján ódákkal áldozott; az irodalom sok kidőlt
oszlopán az ő verse a repkény.”25
Bizonyára nem véletlen, hogy két nagyformátumú, az éloge académique hagyományát követő klasszikus emlékbeszédében legkedvesebb barátai (Kazinczy
Gábor és Tompa Mihály) szellemi arcképét rajzolja meg [→ 4, 5]. Felkérést kap
a Tóth Kálmán és a Szemere Miklós felett tartandó emlékbeszédek elkészítésére
is (az Akadémia indítványát Gyulai Pál tolmácsolja 1881. október 9-én kelt levelében26), ám ezeket a megbízásokat nem vállalja. Minden bizonnyal azért nem,
mert csak legközelebbi pályatársai esetében érzi elháríthatatlan kötelességének
a szónoki monumentum-állítást. E feltételezésnek ugyan ellentmondani látszik,
hogy Szász Károly emlékezetének akadémiai felújítására sem vállalkozik, ám ezt
a feladatot már nyolcvan éves korában kapja.27 Gyulainak így indokolja döntését
1905. november 11-én kelt levelében: „Megkaptam ma a hivatalos jegyzőkönyvet
is arról, hogy Szász Károly felett emlékbeszéd tartásával engem bíz meg az osztály.
Nem merek rá vállalkozni […] Senki nem óhajtja inkább mint én, hogy érdemeihez méltó beszédben újítsuk fel és őrizzük meg a mi elhunyt barátunk emlékét.
Lévay 2001, II, 50.
Szerb 1978, 440.
25
Voinovich 1918, 297.
26
Gyulai–T. Szabó, 229.
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Gyulai Pál – Lévay Józsefnek (Budapest, 1905. nov. 8.) = Gyulai–T. Szabó, 641–642.
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De én nem érzek már elég erőt arra, hogy az ő nagy terjedelmű és változatos
irodalmi működését részletesen csak megismerhessem is, annyival kevésbé, hogy
életével együtt megrajzolhassam. […] Nem élek azzal a szóval: hogy visszautasítom az osztály kívánatát, de engedd, hogy életkorommal is menthető gyöngeségem érzetében visszavonuljak tőle.”28 Arra vonatkozóan nincsenek adatok, hogy
Gyulai miként közvetíti (közvetíti-e egyáltalán) Lévay üzenetét. Az akadémiai
ügymenetben mindenestre nincs nyoma e „visszavonulás” tudomásul vételének.
1909. október 22-én ugyanis az alábbi hivatalos – a kipontozott helyeken kézírással aktualizált és hitelesített – formalevél érkezik Miskolcra: „Tisztelt Tagtársam!
Az osztálytól vett értesítés szerint t. Tagtársam bizatott meg a Szász Károly ig. és
r. t. felett tartandó emlékbeszéddel. Minthogy a legközelebbi ülésszakra az ös�szes ülések napirendjét idejekorán meg kell állapítanom, szerencsém van fölkérni,
szíveskedjék értesíteni, hogy emlékbeszédét melyik összes ülésen lenne hajlandó
megtartani? Mielőbbi szíves válaszát kéri kiváló tisztelettel Heinrich főtitkár”. A
nyomtatványon Lévay autográf rájegyzése is olvasható: „Válaszoltam, hogy nem
tehetem X/29 09”.29 A felkérés végleges elhárítását a Szentpéteri üres fészek 1909.
október 31-én kelt bejegyzése is megörökíti: „Pár nappal ezelőtt vettem az értesítést az »Akadémia« főtitkárától, hogy az első osztály engem bízott meg a Szász
Károly felett tartandó emlékbeszéd írásával. Örömest és igazán szívem szerint
óhajtottam volna megfelelni a megbízásnak. Igen buzdít iránta fiatal korom óta
érzett barátságom és írói nagy érdemeinek s egész élete működésének méltánylása. De nem érzek már elég erőt magamban arra, hogy róla egy hozzá méltó képet
rajzolhassak az emlékbeszédben. Megírtam ezt a főtitkárnak is.”30 Lévay annak a
Széchenyi-emlékódának a megírására sem vállalkozik, amelyet 1909 márciusában
kér tőle az Akadémia nevében eljáró Heinrich Gusztáv. Nem csupán a költői ihlet
és erő hiánya (azaz „végleg elbúcsúzottnak s elnémultnak” érzett Múzsa) miatt
aggódik, de Arany János nagy költeménye, a Széchenyi emlékezete is nyomasztja:
„Aztán hogyan is írjon valaki ódát Széchenyiről Arany ódája után?”31 Végül A
czenki sírbolt címmel mégiscsak készít – az akadémiai felkéréstől függetlenül –
egy költeményt, amelyről 1910. április 20-án az alábbiakat jegyzi be naplójába: „A
Széchenyi halálára emlékezés alkalmából én is írtam a múlt napokban egy rövid
költeményt. Nem való volna az az »Akadémia« ünnepélyére, amelyre, mint hírlapokban olvasom, Vargha Gyula írta az ódát. Az én versem csak egyéni hódolat
akar lenni a legnagyobb hazafi emléke iránt.”32
Lévay ugyan a szónoki fellépés hitelességét hatékonyan megalapozó szemtanú, illetve barát (privilegizált) pozíciójából, ám a bennfentességtől, a vallomásos
kitárulkozástól következetesen tartózkodva újítja fel nagy eszményképei és pályaGyulai–T. Szabó, 642. Lásd még: Lévay 2001, I, 376.
MTAKK Ms 5689/412.
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társai emlékezetét. A személyes emlékek megosztását még akkor is kerüli, amikor
Kazinczy Gábor életpályájának borsodi időszakát vagy a Tompa Mihály „erejét
összezúzó gyötrelmek”-et tárgyalja [→ 4, 5] – pedig gyakori látogatója mind a
„bánfalvai ódon kastély”-nak, mind a hanvai parókiának. „A bánfalvai remete”
egyik hozzá írott leveléből például úgy idéz, hogy a címzett nevét elhallgatja.33
Két Szemere Bertalan-orációjában [→ 7, 8] sincs nyoma annak, hogy a szónok
– mint ifjú országgyűlési írnok és belügyminisztériumi fogalmazó – „a dicsőült
honfi” közvetlen közelében élheti át az 1840-es évek végének nevezetes eseményeit. Mindez persze nem azt jelenti, hogy Lévay számára ne lennének áthagyományozásra érdemesek a személyes élmények. Míg Tompa-emlékbeszédében
önkorlátozó fegyelmezettséggel mond le a személyes beszéd lehetőségéről, addig
néhány évvel később – Tompa Mihályról címmel – éppen azoknak a személyes
tapasztalatoknak a lejegyzésére vállalkozik, amelyekkel feltüntethető a „feledhetetlen” barát „sajátságos alakja”.34 Ez a következetes (műfaji) elhatárolás is azt jelzi, hogy pontosan tisztában van a megemlékezési szertartásokon való fellépést
szabályozó normákkal és elvárásokkal. Így azzal, hogy a dicsszónoki megbízatás
nem teljesíthető személyes emlékek felidézésével, vagyis a közösség nevében emlékező szónok nem degradálhatja beszédét individuális kegyeleti aktussá. Lévay
olyannyira igyekszik képviseleti szerepkörének megfelelni, hogy már-már rigorózus alapossággal sorolja elő a megbízó közösség és a magasztalt „nagy ember”
kapcsolatát, sőt összetartozását demonstráló adatokat. Első főjegyzői Szemere-beszédében például az a Borsod vármegye is dicséretet kap, amely „tért és alkalmat”
nyit a feltörekvő ifjúnak „arra, hogy nagy tehetségét és vas-szorgalmát a nyilvános életben érvényesítse” [→ 7]. A Kisfaludy Társaság és az Akadémia nevében
elmondott orációiban sem mulasztja el a közönséget emlékeztetni arra, hogy e
testületek miként segítik elő az ünnepelt literátorok pályájának kiteljesedését. Ez
a lajstromozás nem csupán beszédeinek képezi elmaradhatatlan részét, de olykor még költeményeiben is helyet kap. Toldy-ódája (legalábbis a 10–12. strófa)
az Akadémiáért fáradhatatlanul és áldozatosan munkálkodó titoknok apoteózisa [→ 22], utolsó Arany-ódájának negyedik versszaka pedig – a kommemorációs szituációnak megfelelően – a Kisfaludy Társaság szerepére utal: „Körünkben
második bölcsőt találtál, / Az már nem ringatott, de fölemelt. / Versenyre érkező
vendége voltál, / Csak kezdő, de egyszerre ünnepelt. / Az ifjúkor teremtő ihletével
/ Merész szárnyon körünkből röppenél fel. / A pillanat fényes jövőre szólt, / Vezércsillag feléje Toldi volt.” Az emlékező közösség nevében való megszólalásnak
ezt a mi-grammatikáját csak kivételes retorikai pillanatokban – így e költemény
zárlatában – válthatja fel az én-beszéd: „Mint agg madár a költöző seregből, / Rég
elmaradtam tőled, tőletek; / Bölcsődre most száz éves föllegedből / Dalommal,
íme, búcsúfényt vetek. / Leszáll az éj, végkép elhallgat a dal: / Emelj föl engem a
33
34

Az idézett levelet lásd: Gulyás 1931, 357–358.
Ezeket az „apró vonásokat” később a Budapesti Szemlében közre is adja: Lévay 1890.
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mennybe magaddal, / Hogy üdvözülten üdvözöljelek, / S ott is csodáljalak, szeresselek.” [→ 26] Itt a képviseleti beszédmódból való kilépést a (költői) életpálya
lezárásának a szándéka teszi indokolttá. A kilencvenkettedik életévébe lépett Lévay az utolsó költeményének szánt Arany bölcsője35 záró strófájában celebrálja a
költészettől, sőt az élettől való búcsúzásának nyilvános szertartását.
A „kegyeletes tartozás” lerovásának személyes indítékai mellett a közösségi elvárások is arra késztetik Lévayt, hogy – ha csak teheti – elfogadja a dicsszónoki
felkéréseket. A Borsodmegyei Lapok például így ad hangot ezeknek az elvárásoknak: „A ma élő irók világában már a bensőségteljes viszonyból kifolyólag is Lévay
József a leghivatottabb arra, hogy Tompa Mihály hamvai felett megszólaljon, s a
nagy költő emlékét a nemzet ajakán is élő dicsőség sugaraival fonja be.”36 Ahogy
sorra halnak ki mellőle nagy pályatársai, úgy növekszik jelentősége, tekintélye.
Olyannyira, hogy a századforduló és a századelő évtizedeiben a magyar irodalom
Arany-korának áthagyományozójaként, „élő ereklyeként” válik kultikus tisztelet
tárgyává.37 Kommemorációs fellépései e pátriárkai szerepkörrel összefüggésben
szaporodnak meg. Az Akadémia és a Kisfaludy Társaság ünnepélyes közülésein
az 1880-as évek közepéig csupán két emlékbeszéddel és egy emlékódával [→ 4, 5,
10] szerepel. E parentációs megbízatásokat aztán a kilencvenes évek elejétől nagy
számban követik a két testület képviseletében elmondott emlékjelavató orációk és
költemények, majd a hosszú dicsszónoki pályát a centenáriumi Arany- és Tompa-ódák [→ 26, 27] zárják. Lévay tehát nem csupán eltemeti dicsőült barátait, de
síremlékeik, emlékszobraik és emlékszobáik felavatásán szónokol, sőt még azt is
megéli, hogy költeményekkel ünnepelheti születésük századik évfordulóját. 1899.
augusztus 27-én Gyulai, Szász Károly és Lévay – „mint Aranynak a régi időből
még élő személyes barátai” – még együtt képviselik az Akadémiát és a Kisfaludy Társaságot a szalontai Arany-emlékszoba megnyitási ünnepélyén.38 A közelgő
Arany-centenárium alkalmából Beöthy Zsolt, a Kisfaludy Társaság elnöke már
„Aranynak egyetlen élő kortársaként” szólítja fel Lévayt az ünnepi emlékóda
megírására.39 A felkérést közvetítő Kozma Andor is kiemeli, hogy „kedves Józsi
bácsiban csodáljuk, tiszteljük és szeretjük immár azt a felséges nagy magyar költő
generatiot egyedűl, melyben Arany volt a »primus inter pares«”.40 Az agg poéta
természetesen készséggel vállalja a megtisztelő feladatot. Úgy tűnik fel, a magyar
irodalom „nesztoraként”, a legendás idők „utolsó mohikánjaként” tisztelt Lévaynak privilégiuma és egyben kötelessége, hogy dicsszónokként újítsa fel nagy pályatársai és barátai emlékezetét. Még azokat a megbízatásokat is lelkiismeretesen
igyekszik teljesíteni, amelyek hosszú és fárasztó utazásokkal járnak és az (ön)isErről lásd: Lévay 2001, II, 381, 385; Vadnay B. 1921, 8.
Tompa ünnep, BL, 1893. júl. 28.
37
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métlés monotóniájával fenyegetnek. 1898. május 29-én kelt naplóbejegyzése jól
példázza e szerepkör – többnyire rejtve maradó – nehézségeit: „Mához egy hétre
pedig az »Akadémia« megbízásából Szegszárdon kell koszorút tennem Garay Jánosnak ott akkor nagy ceremóniával leleplezendő szobrára, mégpedig rövid beszéd kíséretében. Az efféle beszéd egykor becsvágyam és örömem volt. Most már
unalom és teher. Bármily rövid is, terhemre van a megírása éppúgy, mint elmondása. És olykor mégis kikerülhetetlen.”41
Lévay tehát saját személyét háttérbe szorítva, a képviseleti beszédmód retorikáját kötelességtudóan működtetve tolmácsolja az őt megbízó közösségek és
testületek hódolatát és részvétét a különféle kommemorációs ceremóniákon.
Egyébként is nagy fegyelmezettséggel követi a bemutató beszédnem (a genus demonstrativum) szabályrendjét, igyekszik megfelelni a (verses) emlékbeszédekkel
kapcsolatos szónoki kihívásoknak. Pontosan tisztában van például azzal, hogy e
beszédműveket nem uralhatja el a közösséget ért veszteség felpanaszolása (hiszen
a fájdalom kifejezése, a siratás a gyászbeszéd feladata).42 Tompa-emlékbeszédében
például a horatiusi exegi monumentum-toposzt43 alkalmazva érvényesíti a lamentatio tilalmának normáját: „Nem lehet azért célom meddő bánat s erőtlen keserv
hangjait hallatni, midőn Tompa Mihály emlékezetét szándékozom megújítani ez
ünnepélyes alkalommal. A művész bájos zengésű lantja elhallgatott s összetörött,
de zengeményei mindnyájunk kincséül fennmaradtak. A költő élete, mint a kék
magasságban lefutó csillag, kihamvadott, de fényét és melegét itt hagyta köztünk
szelleme műveiben. Így, midőn az ő emlékénél megállunk, csak új életerőt adhat
nekünk a megemlékezés, csak dicsőség fölemelő érzete gyúlaszthatja keblünket
a fölött, hogy ő a miénk vala.” [→ 5] Arany-orációjában ugyancsak demonstratív
módon tartja magát e regulához: „Nincs már többé helye az Arany János elvesztése felett való merengésnek. A keserv és bánat sűrűbb elemei a mélyre szállottak s lecsillapodtak immár. A felszín tükrében nyugodtan szemlélhetjük a költő
alakját, büszkeségtől eltelve csügghetünk példáján, élvezhetjük örökbecsű műveit,
s oltárt alkothatunk földi élete apró emlékeiből.” [→ 11] Kazinczy Gábor felett
elmondott emlékbeszédében is egy közismert horatiusi imperatívuszra44 utalva
fejtegeti, hogy „dicsőült polgárok” emlékezetének ünnepélyes felújításakor nincs
helye a lamentatiónak: „Nem a csüggesztő bánat vagy erőtlen keserv hangjait
zendítjük felettök, midőn emléköknek a kegyelet áldozatát meghozni sietünk:
erényeikre fordul tekintetünk, melyeket »sem gyászolni, sem keseregni nem szabad«”. Az ünnepély „örömzajába” legfeljebb akkor vegyülhet „borongó érzelem
hangja, vagy egy-egy feltörő sóhaj”, ha a közösség olyan „híveket” búcsúztat, „kiLévay 2001, I, 100.
E két beszédfajta funkcionális szempontú összevetését lásd: Tverdota 2000, 88–89.
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ket munkabíró éltök delén, vagy egy dicsőséggel futott pálya küzdelméből szólíta
el tőlünk a gondviselés”. Az elégtelen életidő toposzához kapcsolódó lamentatiót
a szónoknak a retorikai vígasztalás – itt oxymoronos – műveletével kell lezárnia:
„Ámde, midőn lelkünk szárnyával érintjük hűlt poraikat, fájdalmunk méltó kiváltsága az, hogy újult erőre gyúlaszt bennünket a megemlékezés, s elmorzsolván
szemünkben a bánat könyűit, kitartó küzdelemre acéloz annak elgondolása, hogy
dicsőült jeleseink, bár elköltözének, mégis velünk vannak, bár láthatlanok, mégis
sorainkban küzdenek, bár meghaltak, mégis közöttünk élnek.” [→ 4] A fájdalom
expresszióját gátló consolatiót az Arany János emlékezetében is a könnyek elmorzsolásának gesztusa45 vezeti be: „És elmorzsoljuk a könyűt szemünkben, / Büszkén érezve, hogy mienk valál, / Magasztalás zeng emlékünnepünkben, / S nem
nyom le bús árnyával a halál, / Mert amit ő elvett tőlünk tebenned, / Porok közt a
por csendesen pihenhet, – / Nem volt egyéb, csak elmúló alak, / A szellem elviselt
ruhája csak. // Lényed jobb részét, azt a föld felettit, / Örökségül művedben itt
hagyád.” [→ 10] (A mulandó földitől megtisztult maradandó szellemi felmutatása
– mint consolatiós argumentum – szinte elmaradhatatlan kelléke Lévay (verses)
emlékbeszédeinek [→ 4, 5, 12, 15, 22, 27].) A lamentatio elhárítása még a Szemere
Bertalan miskolci újratemetésen elmondott orációban [→ 8] is a laudatiót megalapozó retorikai műveletté válik. A hamvak szertartásos áthelyezése is olyan megemlékezési aktusnak tekinthető tehát, amelyhez nem a bánat és a keserv, hanem a
hódolat és elismerés szózata illik.
Lévay a confirmatio – a genus demonstrativumban kerülendő – eszközének
használatától is következetesen tartózkodik. Csakis abban az esetben folyamodik hősének mentegetéséhez, igazolásához, ha ez a szónoki hatáskeltés, a kommemorációs feladat teljesítése érdekében feltétlenül szükséges. Ilyen, retorikailag
indokolt normasértést követ el például akkor, amikor – az „anyagiak után lázasan
siető korszakunk” érzéketlenségét kárhoztatva – Tompa elhomályosulni látszó
költészetének a maradandóságát bizonygatja [→ 18]. Hallgatóságának politikai
megosztottsága is rákényszerítheti a szónokot a confirmatióra. Első Szemere-emlékbeszédében Lévay el nem hárítható kötelességének tekinti, hogy „a dicsőült
honfi”-t felmentse „a felszínen járó vérmes reményűek, az érzelempolitikusok, a
hazafiaskodás árverelői” által hangoztatott, igaztalannak vélt vádak alól. Az apologetikus argumentáció az igaz hazafiság mibenlétét firtató fejtegetésbe torkollik:
„Volt ereje és önállósága nem úszni a zajló árral se 1861-ben, se az azt követő
időkben, s népszerűségét martalékul dobni inkább a számtalan nyelvű gyanúsításnak, semhogy az egyszer helyeseknek ismert elvek hirdetését, bármily keserű
igazságokat foglaltak is magokban, elhallgassa vagy változtassa. […] Mintha bizony – miként ő maga oly helyesen mondja – nem két különböző dolog volna
bírni elvvel, mint gondolkodó ember s tanácsolni a hazát, mint hazafi! Amott az
E motívum minden bizonnyal Arany Széchenyi emlékezete című ódájából (Arany 1951, 295)
kerül át Lévay szónoki műveibe.
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elme szabadon alkot; itt az értelemnek tények és körülményekhez kell magát szabnia. Ő e kettő között különbséget tenni mindig tudott.” [→ 7] Deák arcképének
ünnepélyes leleplezésekor a kiegyezés megítélésében hiányzó konszenzus készteti
a szónokot confirmatiós retorikai műveletekre: „Nem! tisztelt közgyűlés, az 1861diki alkotmányos harcot s annak dicsőült vezérét, az 1867-iki jogfolytonossági
győzelmet s annak magna chartáját nem lehet igazságosan vádolni a jóhiszemű
túlzások- vagy tévedésekért, melyeket később a váltakozó kormányok s parlamentek talán erőnk túlbecsülésével elkövettek”. A szónok mindazok tanúságtételére hivatkozva igyekszik igazolni a deáki stratégia helyességét, akik még ismerik
„nemzeti és alkotmányos létünk régibb vergődéseit”, akik átélték „a forradalom
remény- és véráldozatban gazdag napjait és tragicus végét”, és akik elszenvedték
a „féktelen zsarnokság lealázó, gyötrelmes próbálgatását” – hiszen éppen ezek a
súlyos, megfontolásra intő tapasztalatok teszik beláthatóvá az örökségül hagyott
„nagy mű” közjogi és nemzetpolitikai jelentőségét. Beszédének confirmatiós részét a szónok a kiegyezéses rendszer melletti demonstratív kiállással zárja: „mi
bizony hálásan ismerjük el becsét a kivívott alkotmánynak, szívesen és csüggedetlenül munkálunk annak korlátain belől a nemzet jobb jövőjéért, s áldva tesszük
fel a kegyelet koszorúját azon nagy polgár emlékére, aki éppannyi bölcsességgel,
mint szerencsével annak birtokába segíté a nemzetet.” [→ 9] Az igazolás szándéka
e beszédeket már-már kilépteti a magasztaló ékesszólás szabályai szerint felépülő
genus demonstrativumból, és a törvényszéki, illetve a tanácskozási beszédnemhez
(genus iudiciale és genus deliberativum) közelíti.
Lévay következetesen tartja magát ahhoz a meggyőződéséhez, hogy az emlékbeszéd nem tűri meg az életrajzi vagy történeti adatolást. Tompa Mihály emlékezetének felújítását „mind az akademiában, mind a Kisf. társaságban” azért bízná
olyan szónokra, „a kit a személyes vonzalom melege is hevít”, mert „semmi sincs
unalmasabb, mint dicsőitő emlékbeszéd czíme alatt egy darab, lelketlen száraz
irodalomtörténet”.46 A műfajnak azt az ideáltípusát követi, amelyet az Eötvös emlékbeszédeit szemléző Gyulai a következőképpen határoz meg: a jó emlékbeszédek
„nem életrajzi vázlatok a dicsőítés cirádáival felpiperézve”, azaz „a szónoknak csak
annyit kell beolvasztania az életrajzból, mennyit a beszéd formája megbír, sőt ez
sem mindig szükséges, fődolog a szónoklattá vált jellemrajz vagy egy nagy eszmének kultusza, melynek az illető bajnoka volt”.47 Ennek megfelelően a Lévay-emlékbeszédek egy-egy vezéreszmére fókuszálva igyekeznek a dicsőített „nagy ember”
szellemi arcképét megrajzolni, és így sokkal inkább a characterfestéssel, semmint
az életírással rokoníthatóak.48 A Pesti Napló ki is emeli, hogy a Kazinczy Gábor-emlékbeszéd [→ 4] szónoka „érti az emlékbeszéd alkotás müvészetét”, hiszen
„az életrajzi adatok bő ismeret-kincséből nem vett fel annyit, hogy száraz adatokLévay – Gyulai Pálnak (Miskolcz, 1868. aug. 17.) = Gyulai–T. Szabó, 5. Az emlékbeszéd helyes
„szerkesztésé”-ről lásd még 1877. február 16-án Gyulainak írott levelét: Gyulai–T. Szabó, 151.
47
Gyulai 1927, 259.
48
E fogalmak definiálását lásd: Bitnitz 1827, 261, 264.
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kal legyen elhalmozva valamely rész, hanem csak annyiban használta fel azokat,
a mennyiben a jellemrajz elevensége megkivánta, s a mennyiben bele olvasztható
azon érzelembe, melynek az egészet át kell lengenie”.49 Lévay olykor – például Deák-orációja exordiumában – tételesen is kifejti, hogy a dicsszónoktól „nem várható” és az „alkalommal” sem egyezne meg „e nagy ember életének és hatásának
rajzolása” [→ 9]. A biografikus alapozású, életpálya-centrikus narráció szétfeszíti
a beszéd kereteit, ezért a dicsszónoknak ennek mellőzésével kell „a haza bölcsét”
az eszményi hazafiság megtestesítőjeként felmutatni. A vezéreszme a többi „statusférfiú” (Széchenyi, Palóczy, Szemere) emlékezetét felújító Lévay-orációban is
a patriotizmus. A szónok azt a közösségi hőseszményt propagálja, amelynek fő
attribútuma „a Virtus szolgálata”, „a haza javára irányzott, soha sem szűnő munkásság és fáradalom”, a „hazának szentelt munkás élet” [→ 3, 6, 7, 8]. A jelentősnek
(akár kivételesnek) elismert irodalmi teljesítmény is csak a rendíthetetlen honszeretet kontextusában válhat gloriával jutalmazandó virtussá [→ 2, 12, 22]. A felsorakoztatott honfiúi erények – például Kazinczy Gábor esetében – még a hiányzó
„mesterművet” is feledtetni tudják [→ 4].
Ez a patriotizmus-ideál kollektív identitás által meghatározott (premodern)
személyiségképre épül, azaz az egyén törekvéseinek közösségi keretben – a nemzet szolgálataként és/vagy képviseleteként – tulajdonít jelentést és jelentőséget.50
Lévay (verses) emlékbeszédeit át- meg átszövi az áldozó hazafiság képzetéhez
kapcsolódó toposzok rendszere. Az egyén közösségnek való alárendeltségét hol
szakralizáló (a haza oltárára helyezett áldozat), hol utilitarista (a hazának fizetett
tartozás vagy adó) metaforika közvetíti – a Széchenyi-orációban például egyszerre mindkettő: „Semmi sincs azonban a nagy hazafi életének aranykönyvében oly
tündöklő betűkkel írva és szívünkre kötve, mint az áldozatkészség. […] Mert midőn tőlünk a haza kér, akkor parancsol, s midőn oltárin áldozatunkat letesszük,
csak parányi részecskéjét fizetjük vissza azon tetemes tartozásoknak, melyeket tőle
rég előlegeztünk s mai nap is folyton folyvást előlegezünk.” [→ 3] Az önérdekről
való lemondás erényét hirdeti – például az Erdélyi-ódában – a magvető-toposz is:
„Nem nézte, hogy munkában égve / Erője fogy, s elillan élte, / Hogy ő csak vet, vet,
s más arat, / És ő, mint volt, szegény marad.” [→ 16] Ez a formula az áldozat-életet (vagy az életáldozatot) többnyire – például a Kölcsey-ódában – a diadalmas
jövő reményével ellenpontozza: „S fölzsendül a mag, melyet szerteszórt, / A honfi
munka nem hiába volt”. [→ 13] A Kazinczy-centenáriumhoz kapcsolódó szövegek
kulcsmotívuma a „tövis-koszorú” vagy, „mártyrfüzér”, amelyet a „százados emlékünnepély” immár a dicsőség „babérjával” cserél fel [→ 1–2]. A „nagy ember”
apoteózisát tehát nem homályosíthatja el az áldozathozatal tragikuma. A nehézségeket, fájdalmakat, szenvedéseket a szónoknak nem kell elhallgatnia, ám fejtegetésükbe nem bocsátkozhat. Lévay remek arányérzékkel alkalmazza a praeteri49
50

A Kisfaludy-Társaság 1865-iki közgyülése, PN, 1865. febr. 7.
Erről lásd: Takáts 2007, 252–253.
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tio (a mellőzés, az elhallgatás) retorikai eszközét. Eltekint például „a dicsők útján
csodát” művelő Kazinczy – „gúny”-ban és „megvetés”-ben kifejezésre jutó – meg
nem értettségének részletezésétől („Óh, fátyolt, fátyolt a gyászképre! és / Váljék
örömmé most a szenvedés”) [→ 1], de Széchenyi, Szemere és Tompa életútjának
utolsó, tragikus szakaszára is „fátyolt” borít [→ 3, 7, 27]. E (verses) emlékbeszédek
hősei nem csupán szolgálják, de – kollektív produktumként, a nemzeti szellem
inkarnációjaként – reprezentálják is közösségüket.51 A Deák-oráció például úgy
állítja a hallgatóság elé „a haza bölcsét”, mint „nemzeti tulajdonaink megnemesített s átszűrődött lényegének” a „mintaképé”-t és „leghűbb képviselőjé”-t [→ 9], az
Arany János emlékezete pedig – az ugyancsak a „magyar népünk átszűrődött alakja”-ként ünnepelt – Aranyban mutatja fel a „nagy embert” a közösségével egybekapcsoló legmagasabb rendű azonosságot [→ 10].
Az érdemdús patriótáknak a közösségi emlékezetbe való szertartásos beiktatása összetett feladatot ró a szónokra. Először is – ha olykor késői jóvátételként is, de
– ki kell fejeznie a közösség háláját és elismerését. A Kazinczy-centenárium például „az elköltözött nagy szellemnek” nyújtott „engesztelő áldozatként” teljesíti „a
tartozó hála” mindezidáig elmulasztott „kötelességét”.52 Miskolci beszédében Lévay immár lelkesült interrogatióval fordulhat hallgatóságához: „Vajon nem szól-e
hozzánk ez ünnepélyek hangjaiban azon lélekemelő gondolat, hogy az igaz érdem,
mint hamvából kiemelkedő phoenix, előbb utóbb napfényre tör, s meghódítja a
hálát és elismerést?” [→ 2] A „küzdésben összetört” Szemere szobrának felavatása
is elkésett jóvátételként nyeri el közösségi jelentését Lévay ódájában: „Koszorúját,
ha késve is, a hála / Áldó kézzel helyezze oszlopára”. [→ 23] A honfiúi áldozatokat
jutalmazó nemzeti hála kinyilvánítása – a laudatio tradicionális eljárásrendjének
megfelelően – együtt jár a „nagy ember” szónoki felékesítésével. Ennek egyik változata az antikizálás, amellyel előszeretettel él a latinos műveltségű, életszemléletében és értékrendjében antik auktorokat követő Lévay: orációi „az igazi honfiui
erények” megtestesítőit (például Széchenyit, Palóczyt, Szemerét és Deákot) „az ó
classicus világ” kanonikus alakjai (például „Scipio”, „Miltiadesz” és „Cátó”) mellé
emelik [→ 3, 6, 7, 8, 9]. A szónok szakralizálással is felékesítheti hősét: jelezheti
kiválasztottságát (az „égi múzsa”, illetve „a teremtő géniusz” csókja többnyire már
„a bölcsőben szendergő csecsemőt” elrendeli a magasztos közösségi küldetésre
[→ 4, 5, 16, 21, 26]), rámutathat az „apostoli” és „prófétai” elhivatottságára, felruházhatja a teremtésnek, a „holt anyag” megelevenítésének isteni képességével, sőt
akár a közösség „megváltójává” is emelheti [→ 2, 3, 10].
A hazafiúi áldozatok – az erényt a dicsőséggel összekapcsoló szónoki akció
közvetítésével – megnyithatják az evilági öröklét dimenzióját. Lévay dicsszónoki
fellépései a halhatatlanná nyilvánítás aktusaiként is értelmezhetőek. Arany-ódáinak kezdő strófái éppúgy a megdicsőült költő halhatatlanságát hirdetik (hol a
51
52

Erről lásd: Milbacher 2009, 79–82.
Lévay 1860, 25, 32. Erről lásd: Dávidházi 2004, 266.
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rationatio műveletével, hol az exclamatio vagy az aposztrophé alakzataival) [→ 10,
20, 26], mint ahogy a Tompa emléke – retorikai tetőpontnak tekinthető – záró
sorai: „Él közöttünk, él a nemzet szívében / Erőt, gyönyört árasztó szelleme; /
A romboló idő irigy hatalma / Eredmény nélkül harcol ellene. / Örök elfelejtést
nem boríthat rája / A hanvai sírbolt örök éjszakája.” [→ 27] A különbség csupán
annyi, hogy e deklarált halhatatlanság Arany esetében a bizonyosság megnyugvásával, Tompa esetében viszont a lopakodó felejtés miatti aggódással jár együtt:
„És íme most, midőn az ő porai felett kibontott lobogókkal halad boldogsága felé
a felszabadult haza, nem vesz-e észre a figyelmes szemlélő olyas jeleket, mintha a
közönség nem érzené már teljes és megillető mértékben az ő nevének varázsát?
Mintha a sürgő élet országútján fölvert por takarni kezdené az ő nemes alakját és
múzsája nyomait? Ha valóban így volna is, nem lehet kétségünk afelől, hogy ez
a tünékeny jelenség anyagiak után lázasan siető korszakunk természetéből foly,
mely a költészet tündérberkeiben mulatni rá nem ér, s annak virágaiból lelkesedést szívni érzéktelen…” [→ 18] A halhatatlanná nyilvánítás aktusa gyakran a feltételes öröklét toposzával kapcsolódik össze („Kazinczy Ferenc nevét, mint most
ez ünnepély magasztaló hangja, szintúgy tisztelet és hála érzései közt emlegesse
s fogja emlegetni a távol jövendő, valamíg e nemzet nyelvét és irodalmát becsüli,
míg honfi lesz, ki ön mivoltát meg nem tagadja, és magyar hölgy, kinek ajkán zengeni fog a mívelt magyar szó!!”), gyakran pedig oxymoronos formulaként nyeri el
retorikai formáját („a közjó, a haza, a nemzetiség érdekében fáradozott bajnokok
előtt még a halálban is élet virul”) [→ 2]. Az előbbi mögött az a felismerés áll,
hogy az utókorral (posteritas) azonosított és kollektív emlékezetként működtetett
örökkévalóság (aeternitas) az emlékező nemzet időben távlatos létét feltételezi, az
utóbbi arra hívja fel a figyelmet, hogy „a rendkívüli halottakra” nem vonatkoznak
„a halál rendes tényei”.53 A dicsszónok egyik legfontosabb feladata, hogy a halhatatlan halottakat bebocsássa a közösségi emlékezet (imaginárius) csarnokába.
Lévay emlékbeszédei és emlékódái is panteonizáció54 műfajaiként nyerik el közösségi funkciójukat. Már a Nemzeti hála című cikkében e kontextusba helyezve
szorgalmazza a „százéves Kazinczy” méltó megünneplését („És nemzetünk vajjon mikép teljesité eddig a tartozó hála kötelességeit ama jelesek iránt, kik előtte
a müveltség zászlaját lobogtaták? Hol a pantheon, melyet »nagy fiainak emelt a
hálás haza?«”55), centenáriumi ódája és beszéde pedig nagyhatásúan bocsátja be
az ünnepeltet a nemzeti panteonba [→ 1–2]. Széchenyit búcsúztatva is készséggel
tárja ki a dicsőség templomának kapuit: „S mivel úgy akarták a végzetek, hogy e
haza földén csak az érző szívek hálás emlékezése legyen a Pantheon, mely nemzeti fölvirulásunk mártyrjainak, a haza nagy és hív polgárainak képét feledéstől
óvja: hogyne nyitnók föl e Pantheon ajtait, midőn azt látjuk, hogy nem is a csillaBrown 1993, 103.
Erről lásd: Porkoláb 2005, 63–69, 149–168.
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gok, de maga a csillagokat vezérlő nap hunyik le egünkről?” [→ 3] Síremlékavató
Palóczy-beszédében és szoboravató Szemere-ódájában ugyancsak azzal teljesíti
szónoki küldetését, hogy megnyitja „a hála és emlékezet pantheonát” a dicsőült
honfiak előtt [→ 6, 23].
A „nagy embereknek” a közösségi emlékezetbe való ceremoniális beiktatása
persze nem csupán kegyeleti kötelezettségek teljesítését jelenti. A szónoki monumentum-állítás – a honfiúi áldozatokat jutalmazó „nemzeti hála” tanúsításán
túl – didaktikus-adhortációs, célokat is szolgál, azaz a felmutatott példa követésére mozgósítva az erkölcsi-hazafias nevelés eszközévé válik: „Példájok tanít tűrni csüggedetlenül, munkálni másokért önzetlenül” – formulázza a Kazinczy Gábor-emlékbeszéd [→ 4]; „fennmarad megtisztult szellemi alakjok is, hogy intse,
buzdítsa az utókort: fölemelni és tovább lobogtatni azt a zászlót, mely az ő elhidegült kezökből kiesett” – hirdeti a Kölcsey-oráció [→ 12]. Széchenyi emlékezetének
a felújítása is arra ad lehetőséget, hogy „a hazafiui kötelességek aranyszabályait
tanuljuk”. [→ 3] A (verses) dicsszónoklatok tanító, feddő és serkentő potenciálja
az olyan közvetlen kiszólásokban mutatkozik meg a leglátványosabban, mint az
első (arcképavató) Szemere-beszéd imperatívusza: „Sorakozzunk, példája szerint,
áldozatkész munkássággal, egyesített erővel a haza oltára körül, s adjunk folytonos életet az ő elveinek s erényeinek tetteink által!” [→ 7] Lévay persze azt sem
hallgatja el, hogy az „áldozatkészség” ugyan szükséges, ám nem elégséges feltétele
az eszményi honszeretetnek. A szónok – olykor a genus demonstrativumból a genus deliberativumba átlépve – arról győzködi hallgatóságát, hogy „nemzetiségért
lángoló szeretetünk nyilvánítása” megfontoltságot és gyakorlatiasságot követel.
Széchenyi példája arra int, hogy „előre kimért s mindeneket számba vevő józansággal s bölcsességgel kell forgolódnunk a hon javának előmozdítása körül” [→ 3].
A „haza üdveérti buzgólkodást” Palóczy is össze tudja egyeztetni „a számító ész és
az erkölcsiség józan követeléseivel” [→ 6]. Szemere nagysága ugyancsak abban áll,
hogy „volt lelkiismerete nem ringatni csalálmokba polgártársait, nem várni, nem
reméltetni szabadulásunkat levegőbe rajzolt külsegélytől, vagy újabb forradalom
vészeitől, melyeknek örvénye csak nem rég sodra magába mindnyájunkat” [→ 7].
Deák is „messzelátó bölcsességgel mutat biztos ösvényt letiport nemzete előtt,
mikor vagy a kétségbeesés aléltsága, vagy a remény túlzása és ábrándjai ködbe
borítják a láthatárt” [→ 9]. E dicsőült státuszférfiak emlékezetét felújító beszédek
tehát repetitív módon figyelmeztetnek arra, hogy a „könnyelmű elbizakodás”, a
„vak hév” és a „patakként ömlő” szó a hont nem boldogíthatja, hogy „a sikertelenség sisyphusi átkától” csakis a „biztos önmérséklet”, a „körültekintő eszély”
és a „mélyreható cselekedet” óvhat meg, hogy az igazi hazafi „az „elérhető valóság”-ot soha nem teszi kockára a „képzelet csalképei”, „hiú reményekből” épített
„légvárak” miatt. A dicsőített „nagy ember” így az eszményi honszeretet perszonifikációjaként, maga az oráció pedig igaz hazafiságról szóló traktátusként nyeri
el kommemorációs funkcióját.
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A dicsszónoknak az emlékező közösség önreprezentációs, sőt önaffirmációs
igényeit is ki kell elégítenie. A közösség fogalma persze igencsak összetett: egyaránt jelenthet lokális önazonosságának megalapozásán munkálkodó kisközösséget, érték- és érdekközösségét demonstrálni kívánó csoportot (irodalmi iskolát,
irányzatot, testületet), valamint önmagát ünneplő nagyközösséget (nemzetet).
Emlékjelavató orációiban és költeményeiben Lévay – a kommunikációs szituáció
retorikai kívánalmainak megfelelően – elsősorban a monumentum-állítás fontosságát és a monumentum-állítók dicsőségét hangsúlyozza. A nagytekintélyű fővárosi testületek „megbízott tolmácsa”-ként az országot Nagyszalontától Rimaszombatig, Szekszárdtól Nagykaposig beutazó szónok repetitív zengzetességgel hirdeti
a „szent helyek” sírkővel, emléktáblával vagy éppen szoborral való megjelölésének
közösségformáló jelentőségét. A „vidék”, a „szülőföld” ezekkel az emlékjelekkel
nem csupán a „mulandóságtól” kérheti vissza, a „feledékenység homályából”
ragadhatja ki dicsőült fiait, de saját identitását is megerősítheti [→ 10, 17, 19,
21]. (Lévayt ugyanakkor egyáltalán nem foglalkoztatják a leleplezett emlékjelek
ikonográfiai programjai, művészi kvalitásai. Úgy tűnik fel, ezek a kérdések –
legalábbis az ő felfogásában – nem tartoznak a dicsszónok illetékességi körébe.
Látványosan jelzi ezt, hogy még a szobrászok neveit sem említi meg.) Már a
borsodi Szemere-kultusz szertartásmesterként lelkesülten támogatja a lokális
emlékhely- és emlékjelállító törekvéseket: „Ám emelkedjenek dúsgazdag fővárosokban fényes valhallák és emlékcsarnokok, melyek a nagy emberek arcképeit
és szobrait egy csoportba gyűjtve szemléltetik: de legyenek meg a vidéknek is
kevés számú szentelt sírhalmai, melyekhez áhítatos kegyelettel közelíthessenek az élők, s melyek, mintegy a hazában szerteemelkedő oltárok, buzdítsanak
honfiúi erényekre, nemesebb törekvésekre, közjóért való önfeláldozásra.” [→ 8]
Egy évtizeddel később az első szalontai Arany-emlékhely megnyitását is ebbe
a kontextusba helyezi: „Igen jól van az úgy, hogy a haza különböző vidékein,
kisebb városainkban s falvainkban is legyenek minél számosabb gócpontok s
apró oltárok, melyekhez jeleseink emlékétől melegedni s lelkesülni járhasson a
késő utód. Ne csak a büszke főváros temetői fedezzenek minden drága hamvat;
ne csak annak fényes csarnokai őrizzenek minden előttünk szent emléket: látogasson el a kegyelet buzogni, a hazafiság lelkesedni, a nemzetiség erősbödni
távoli szép vidékeinkre is.” [→ 11] Ez a demonstratívan vidékcentrikus nézőpont
olykor elkerülhetetlenül a főváros–vidék-oppozícióra futtatja ki a (verses) szónoklatot. A szekszárdi Garay-szobor leleplezési ünnepélyén elhangzott beszéd
például az alábbi szónoki kérdésre fut ki: „Óh! vajon ha szólni tudna ez a szobor, nem mondaná-e el, mennyire jobban érzi itt magát az ő igénytelen egyénisége, mint a főváros fényes palotái közt?” [→ 19] Ez az oppozíciós formula a
rimaszombati Tompa-szobor felavatásán felolvasott ódában is feltűnik: „Itt van
helyén az ő szerény alakja, / Hol élte folyt, borongott és kihalt, / Hol oly hévvel
csüggött a múzsa rajta, / S mindig híven lehelt ajkára dalt. / Nem vágyik a fővá23

ros légkörébe / Ott hallgató szoborbarátihoz, / Jobb itt neki, hol néha majd elébe
/ Friss koszorút hű testvérnépe hoz.” [→ 21]
Az Arany-kommemoráció egy – önmagát többnyire „nép-nemzeti”-ként meghatározó – értelmezői közösség önfelmutatásának és önérvényesítésének eszköze
is. Lévay első Arany-ódájának [→ 10] az ad jelentőséget, hogy immár teljes kanonikus kidolgozottságában állítja a hallgatóság elé a „nép-nemzeti” ideállá emelt
költő koszorús alakját. A miskolci poéta ezzel a költeménnyel foglalja el helyét
Arany szellemi hagyatékának hivatalos örökösei (és egyben kisajátítói) között.
Jelképes, hogy a költemény Szász Károly nyitó- és Gyulai Pál emlékbeszédével
együtt, már-már ez utóbbi verses variánsaként hangzik el a Kisfaludy Társaság
díszülésén. Másfél évtizeddel később Lévay, Gyulai és Szász a nagyszalontai
Csonka-toronyban kialakított Arany Emlékmúzeum nyitóünnepségén is együtt
lépnek fel a szónoki emelvényre [→ 20]. A tekintélyes triásznak ez a demonstratív
felvonulása ugyancsak túlmutat a szokványos kegyeleti kötelezettségek teljesítésén, hiszen implicit – a (verses) emlékbeszédekben ki nem mondható – tétje a
Petőfi Társaság által vezényelt „zajos”, „mesterségesen izgatott” és „mellékcélokkal
egybekötött” Petőfi-kultusz elleni tiltakozás. Naplójában Lévay a szalontai ceremóniát következetesen a Petőfi halálának félévszázados évfordulója alkalmából
rendezett Petőfi-ünnepélyekkel – főként az 1899. július 30-i segesvári megemlékezéssel – szembeállítva pozícionálja és értékeli.56 Egy Gyulaihoz írott levelében
saját Arany-ódáját is a Petőfi-emlékversekkel veti össze: „Az alkalmi verset, nagy
kínnal, már összeütöttem. Hat soros tizenkét szótagból áll. Ódai erő és emelkedés
helyett nagyon is elégiai hangulatba estem. De azt hiszem mégsem fordul fel ettől
Apolló gyomra annyira, mint a Petőfi-himnusoktól felfordulhatna.”57 Gyulai és
köre szerint a Petőfi Társaság Petőfire hivatkozva, Petőfi nevével visszaélve kísérli
meg „a magyar szépirodalom vezérszerepét” eljátszani, „melyre nem igen látszik
hivatottnak”.58 Az ellenünnepélyként megrendezett szalontai ceremónia az utolsó
olyan nyilvános alkalom, amelyen az Arany-kör veteránjai közös kiállással tüntetnek a „nép-nemzeti” érték- és normarendet fenyegető tendenciák ellen.
A Kazinczy-centenárium eseményei sem merülnek ki a „nemzeti hála” szertartásos kinyilvánításában. A magasztalt literátor figurája aktuális közösségi elvárások szerint töltődik fel jelentéssel. A nyelv- és irodalomteremtőként, a „nationalismus” megtestesítőjeként felmutatott Kazinczyra van szükség ugyanis ahhoz, hogy
az országos ünnepségsorozat el tudja látni tulajdonképpeni feladatát: a megalázott, jogaitól megfosztott, identitásában megrendült közösség megerősítését.59 A
centenáriumi megemlékezésnek ezt a (politikai) célzatosságát már a Nemzeti hála
sem hallgatja el („a százados emlékünnepély […] nem annyira egy személynek,
Lévay 2001, I, 136.
Gyulai–T. Szabó, 556.
58
Gyulai Pál, A Petőfi-ház = Gyulai 1927, 390.
59
Erről lásd: Fábri 1997, 182–183; Dávidházi 2004, 267; Margócsy 2007, 262.
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mint egy diadalra jutott nagy nemzeti eszmének lenne dicsőitése”60), a miskolci
emléknapon elhangzó Lévay-szövegek pedig hatásosan fordítják át a laudatiót a
nemzeti önaffirmáció aktusába: „Zengjünk örömdalt, hogy miénk vala, / S dicsőségünk magasb lőn általa” – buzdít a Vezérhang [→ 1]; „a nemzet, mely elhunyt
jeleseinek emlékére ily módon lelkesül, önmagában hordja erős zálogát a fönmaradásnak” – hirdeti diadalmasan a díszlakomán elhangzó beszéd [→ 2]. Lévay Széchenyit búcsúztatva is az „önlételét nemesen érző s azt fentartani is akaró
nemzet érzelemnyilvánulásá”-nak hűséges tolmácsaként teljesíti szónoki feladatát
[→ 3]. A dicsőült honfiakra való közös(ségi) emlékezésben „nemzeti önérzetünk
erősbítésé”-nek, „dicsőségünk öregbítésé”-nek lehetőségét látja [→ 5, 8, 12, 23], a
kollektív emlékezetre (az emlékezetközösségre61) – ahogy ezt első Szemere-orációjának exordiumában tételesen is kifejti – nemzetkonstituáló erőként tekint:
„És e megemlékezésben bizonyos fenntartó erő rejlik. Mert míg az élő nemzedék
ekként őrzi kegyelettel azon hív elődök képét, kik utolsó lehelletökig a hazának
szentelvén magokat útmutató és lelkesítő például szolgálnak a honszeretetre: addig nem vesztheti el biztosítékát és reményét a nemzet jövendője.” [→ 7] Nem
csupán a hazafiúi virtus glóriára váltása kívánja meg tehát a (nemzeti) közösség
folyamatos és időben távlatos létét, hanem a nemzetépítés is szorosan összefügg
az emlékezés közösségi aktusával. Vagyis e (verses) emlékbeszédekben hazafiúi
érdem, közösségi emlékezet és nemzet egymást kölcsönösen feltételező fogalmakként nyerik el jelentésüket.
Lévay tehát megbízhatóan látja el kommemorációs feladatait: egyrészt kegyeletes kötelességként hagyományozza át a „nagy emberek” emlékezetét (azaz tárja
ki a nemzeti panteon kapuit az arra érdemesek előtt); másrészt a perszonifikált
vezéreszmét propagálva patrióta erényekre nevel, hazafiúi tettekre buzdít; harmadrészt hozzájárul az emlékező közösség önazonosságának megalapozásához és
megerősítéséhez. Dicsszónoki megbízatásait egyébként is szembetűnő kompetenciával és kötelességtudattal teljesíti. Úgy tud megfelelni a magasztaló ékesszólás
(a genus demonstrativum) hagyományos szabályrendjének, illetve a dicsszónoki
műfajokkal kapcsolatos retorikai elvárásoknak, hogy közben a kommemorációs
szituáció aktuális és speciális kívánalmaihoz is igazodik. Emlékódái és -beszédei
többnyire szónoki mestermunkák, amelyek kifinomult rutinnal alkalmazzák az
intézményes emlékezés – a XIX. század közepére kialakult és a XX. század elejére
kiüresedő – formalizált nyelvét. Innen nézve e forráskiadás minden bizonnyal a
kor egyik reprezentáns dicsszónoki szövegkorpuszát teszi (textológiai és filológiai
szempontból gondozott módon) hozzáférhetővé.
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Lévay 1860, 36–37.
Erről lásd: Assmann 1999, 29–66.
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MÓDSZERTANI ELVEK AZ EMLÉKÓDÁK
ÉS AZ EMLÉKBESZÉDEK FORRÁSKIADÁSÁHOZ
Lévay Józsefnek az irodalomtörténeti kánon(ok)ban elfoglalt periferikus helyét látványosan jelzi, hogy költeményeinek nincsen szakszerűen gondozott, korszerű szövegkiadása. A verskorpusz mindmáig csak a szerzői és a Voinovich Géza
által sajtó alá rendezett kiadásokban62 olvasható. Ugyanakkor értekező prózai és
szónoki munkáiból egyáltalán nem készülnek gyűjteményes kiadások. 1925-ben
– születésének centenáriumára készülve – felvetődik ugyan, hogy Borsod vármegye költeményeinek „teljes kiadásával”, esetleg Visszatekintés című kéziratos önéletrajzának, valamint „politikai és ünnepi beszédeinek” közreadásával újítaná fel
emlékezetét,63 ám ezek az ambiciózus elképzelések végül nem valósulnak meg. A
versek összkiadását nem csupán a finanszírozhatatlanság teszi illuzórikussá, de
ellehetetlenítik a jogi akadályok is: Lévay ugyanis még 1909-ben a Franklin Társulatnak adja el „minden eddig megjelent s netalán később megjelenendő” irodalmi
munkája „örök tulajdonjogát”.64 Így a centenárium alkalmából csupán a „hátrahagyott” költemények Voinovich-féle gyűjteménye kerül ki a nyomdából a Franklin
Társulat és a Kisfaludy Társaság közös kiadásában.65 A Visszatekintést majd csak
tíz év elteltével rendezi sajtó alá – Lévay Szentpéteri üres fészek című naplójának
szemelvényes kiadásával együtt – Balázs Győző miskolci vallástanár.66 A szónoki
munkák összegyűjtésére és kiadására pedig később sem került sor. Sőt, az 1930-as
évek közepétől egészen az ezredfordulóig egyáltalán nem jelenik meg számottevő – szövegkritikai és filológia szempontból gondozott – Lévay-szövegkiadás. Az
a néhány válogatásfüzet,67 amely az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején
kerül ki a borsodi nyomtatott nyilvánosságba, legfeljebb lokális közművelődési
igények kielégítését szolgálhatja. A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyében
2001-ben készül el a Szentpéteri üres fészek immár teljes kiadása.68 Egészen mostanáig ez a naplókiadás az egyetlen tudományos igénnyel sajtó alá rendezett Lévay-edíció.
Lévay halálának közelgő századik évfordulója újra aktuálissá tette a (hiányzó)
szövegkiadások ügyét. Négy miskolci közintézmény (a Miskolci Egyetem BTK
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Lévay 1850; Lévay 1852; Lévay 1856; Lévay 1881; Lévay 1897; Lévay 1909; Lévay 1925; Lévay 1934.
A vármegye szövegkiadási terveiről lásd Tóth K. 1925a; Országos ünneppé avatja a vármegye a
Lévay- és Gvadányi-centennáriumokat, MN, 1925. június 17.
64
Lévay 2001, II, 45, 47, 56. Lásd még Voinovich Géza 1925. augusztus 12-én kelt levelét, amelyet a
centenáriumi gyűjteményes kiadás ügyében eljáró Tóth Kálmánnak címez: HOM HTD 73.487.19
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Lévay 1925.
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Lévay 1935 (hasonmás kiadásban: Lévay 1988); Lévay 1935a.
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Városi Könyvtár, a Herman Ottó Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára) együttműködésével létrejött a Lévay József Centenáriumi Emlékprogram, amely a szakmailag is tartalmas megemlékezést tűzte ki céljául. Lévay emlékbeszédeinek és -ódáinak tudományos forráskiadása69 e program keretében készült a Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézetében – ilyen értelemben is szorosan kapcsolódik a közelmúltban megjelent Lévay-monográfiához.70 A választás nem csupán azért esett
a (verses) dicsszónoklatokra, mert meghatározó helyet foglalnak el az életműben,
hanem azért is, mert szinte példátlan komplexitással világítanak rá a korabeli
kommemorációs ceremóniák szertartásrendjére, retorikájára, közösségi funkcióira. E forráskiadás ráadásul az 1925. évi szándék (kései) beteljesítéseként kíván
hozzájárulni a méltó centenáriumi megemlékezéshez.
A szövegkorpusz kijelölése
Toldy Ferenc Irodalmi beszédek című gyűjteményének (1872)71 fogalomhasználata szerint emlékbeszédnek csupán az éloge académique hagyományát követő
(és ez esetben túlnyomó részt csakugyan a Magyar Tudományos Akadémia emlékülésein elhangzott), nagyformátumú dicsszónoklatok tekinthetők. Ennek megfelelően például Vörösmarty szobrának leleplezési ünnepélyén mondott orációját
sem a Gyász- és emlékbeszédek, hanem a Vegyes beszédek között helyezi el. Gyulai
Pál is e jelentésében szerepelteti a terminust 1879-ben megjelenő gyűjteményes
kötete72 címlapján – bár az Akadémia és a Kisfaludy Társaság ünnepélyes ülésein tartott emlékbeszédeihez „mintegy függelékül” hozzácsatolja „néhány kisebb
dolgozatát” is. „Ezek nem emlékbeszédek ugyan – magyarázza az Előszóban –, de
minthogy kitünő férfiak halálakor vagy emlékezetére irattak, jól sorakoznak az
emlékbeszédek mellé.” Gyulai így olyan – igaz, kommemorációs jellegű – szövegeket emel be kötetébe, amelyek nemhogy nem emlékbeszédek, de még csak nem
is beszédek, hanem nekrológok és értekezések. A gyűjtemény „második, bővített”
kiadásának (1902)73 címeként az Emlékbeszédek már olyan gyűjtőfogalomként
funkcionál, amely alá az Irodalmi beszédek, a Kisebb beszédek irodalmi ünnepélyeken és a Rövid gyászbeszédek is besorolhatók. Míg tehát Toldy az Irodalmi beszédek egyik alcsoportjaként tekint a többi kommemorációs beszédtől is elkülönített Gyász- és emlékbeszédekre, addig Gyulai azokat az Irodalmi beszédeket is az
Emlékbeszédek kötetcím alatt közli, amelyek – egy-két kivételtől eltekintve – nem
„kiváló férfiak emlékére irattak”,74 hanem aktuális irodalmi, művészeti és közműA forráskiadásnak – mint a tudományos szövegkiadás egy típusának – a meghatározását lásd az
MTA Textológia Munkabizottságának szabályzatában: Alapelvek 2004, 329.
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velődési témákat fejtegető elnöki nyitóbeszédekként hangzanak el a Kisfaludy
Társaságban. A Gyulai-féle emlékbeszéd-terminus tehát – legalábbis gyűjtőcímként használva – jóval tágabb jelentésű, mint a Toldy-féle műfaji kategória: az ide
tartozó szövegkorpusz nem csupán a klasszikus (akadémiai) hagyományt követő
dicsszónoklatokból áll, hanem egyéb, az intézményes emlékezést szolgáló beszédekből, sőt, akár olyan orációkból is, amelyeknek egyáltalán nincs ilyen funkciója.
Mindez pedig még kommemorációs célzatú értekezésekkel is kiegészül.
Ez a forráskiadás az emlékbeszéd fogalmát a Toldy-féle értelmezésnél tágabb,
a Gyulai-féle felfogásnál szűkebb jelentésben használja: az emlékbeszédek körébe
így azokat a beszédeket sorolja, amelyek „nagy emberek” emlékezetét újítják fel
különféle megemlékezési ceremóniákon egy emlékező közösség (például testület, egyesület, társaskör) megbízásából. Ez a definíció az éloge académique-típusú
nagy dicsbeszédek (Lévaynak két ilyen beszéde van: a Kazinczy Gábor és a Tompa
Mihály felett elmondottak [→ 4, 5]) mellett az egyéb parentációs és jubileumi beszédeket (például a centenáriumi Kazinczy Ferenc- és az első Széchenyi-beszédet
[→ 2, 3]), valamint a kisebb emlékjelavató és koszorúzó orációkat (például Garay-beszédet és az Egressy-beszédet [→ 19, 24]) is beemeli e műfaji kategóriába.
Kizárja viszont a definíció a nem szónoki műveket – még akkor is, ha közvetlenül kapcsolódnak valamely kommemorációs szertartáshoz. Nem lehet például
a kiadandó szövegkorpusz része az az értekezés, amelyet a pesti Arany-szobor
leleplezési ünnepélyét közvetlenül megelőző akadémiai díszülésen olvas fel Lévay 1893. május 14-én.75 Kimaradnak azok a szónoklatok is, amelyeknek nincs
kommemorációs funkciójuk (így a nagyszámú politikai és közigazgatási tárgyú
főjegyzői beszéd), sőt még azok is, amelyek ugyan valamely emlékezési ceremónia
kellékei, ám tárgyuk nem egy „nagy ember” szónoki felékesítése. Arról az „ezredévi” Lévay-beszédről is le kell mondani tehát, amely Borsod vármegye millenáris
ünnepélyén hangzik el 1896. június 1-én.76 Az emlékbeszédekkel együtt a gyászbeszédek közreadása is indokolt lenne (ahogy ez Toldy és Gyulai beszédgyűjteményeiben megtörténik), ám Lévaynak csupán egyetlen olyan „nagy embert” búcsúztató beszéde ismeretes, amely közvetlenül a ravatalnál vagy a sírnál hangzik
el. A Palóczy László gyászszertartásán a miskolci avasi református templomban
1861. május 1-én elmondott gyászbeszéd szövege azonban nem maradt fenn. Második Szemere-beszédét [→ 8] Lévay ugyan a „nagy férfiu” miskolci újratemetésén
tartja, ám ezt a szertartást több mint két évvel a haláleset után rendezi meg Borsod
vármegye, így Lévay orációja – a beszédhelyzetből következő retorikai sajátosságai alapján – sokkal inkább sorolható az emlék-, semmint a gyászbeszédek közé.
E forráskiadás az emlékbeszédek mellé emeli Lévay emlékódáit, hiszen e „nagy
emberek” emlékezetét felújító, ceremoniális költeményeknek nem csupán a kommunikációs funkciójuk, de a retorikai felépítésük és a formulakészletük is meg75
76

Lévay 1893.
A beszéd autográf szövegét lásd: MTAKK Ms 5690/12. Lásd még: Lévay 2001, I, 70.
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egyezik a dicsszónoklatokéval.77 Az ilyen költeményeket – a megbízó közösség
elvárásai és a szerzői műfajtudat alapján: ódákat – találóan nevezi Horváth János
„verses emlékbeszédek”-nek.78 Lévay vagy orációval, vagy ódával szerepel a kommemorációs eseményeken (Nagyszalontán Arany János első emlékszobájának
ünnepélyes átadásakor beszédet mond, másfél évtizeddel később az Arany Emlékmúzeum nyitóünnepségén költeménnyel lép fel [→ 11, 20]), olykor viszont (így
a Kölcsey-centenárium szatmárcsekei megemlékezésén és Erdélyi János kiskaposi
emléktáblájának leleplezési ünnepélyén) mindkettővel egyszerre [→ 12–13, 16–
17]. Miként az emlékbeszéd, úgy az emlékóda is gyűjtőkategóriának tekinthető: a
nagy parentációs és jubileumi költemények (például az első Arany- és a centenáriumi Toldy-óda [→ 10, 22]) mellett az emlékjelavató és koszorúzó versek (például
a szoboravató Tompa- és Szemere-ódák [→ 21, 23]) is ide sorolhatók. Ugyanakkor
azok az emlékversek, amelyek nem közösségi felkérésre készülnek (ebből következően megemlékezési szertartáson sem hangzanak el) nem tartoznak a kiadandó
szövegkorpuszba. A czenki sírbolt. 1910. ápr. 8. című, Széchenyi halálának ötvenedik évfordulóján írt költemény például „csak egyéni hódolat akar lenni a legnagyobb hazafi emléke iránt”.79 Az Arany és Tompa emlékét felidéző versek közül jó
néhány ugyancsak ilyen „egyéni hódolat” kinyilvánítása.80
Szövegforrások
A Lévay-életmű vizsgálatát megalapozó kézirat-katalógus és megbízható bibliográfia hiányában81 az emlékódák és -beszédek szövegforrásainak82 feltárása
(is) nehéz, összetett (és bizonyára le nem zárható) munkafolyamat. A kéziratos
hagyaték leltárfüzete83 szerint Lévay gondosan egybegyűjtötte emlékbeszédeinek
autográf kéziratait. Az itt listázott kéziratok közül azonban csak néhány [→ 11,
12, 17] került közgyűjteménybe, a többi elveszett vagy lappang valahol. Egy-két
kivételtől [→ 16, 27] eltekintve az emlékódák autográf kéziratai sem lelhetőek fel
– legfeljebb gyűjteményes kötetek számára készült tisztázatokként (azaz későbbi
szövegforrás-csoportok részeiként) férhetőek hozzá.84 Rendelkezésre állnak nem
Az emlékóda „retorikus potenciáljá”-ról és „szónoki jellegű felépítésé”-ről lásd: Tinyanov 1977,
114–115; Lachmann 1995, 276.
78
Horváth J. 1997, 261.
79
Lévay 2001, II, 100. A költeményt lásd: BSz, 38 (1910), 276–277.
80
Cím szerint: Arany „Őszikéi”; Hoc erat in votis. Vonatkozás Arany hasonló czímű versére; A
szalontai temető; A szobor mellett; A szobor beszél.
81
A kéziratos hagyatéknak csupán a miskolci Herman Ottó Múzeumban őrzött részéről készült
nyomtatott katalógus (Lévay-katalógus 1997). A miskolci Lévay József Könyvtár munkatársai
által összeállított „válogatott bibliográfia” (Lévay-bibliográfia 1988) pedig csupán az alapszintű
tájékozódást szolgálhatja.
82
Az itt használt textológiai alapfogalmak (szövegforrás, szövegforrás-csoport, szövegállapot,
szövegváltozat, archiválási másolat stb.) meghatározását lásd: Debreczeni 2012, 17–27.
83
MTAKK Ms 5690/81.
84
A Lévay 1897 és a Lévay 1909 kéziratcsomóit lásd: MTAKK Ms 5688/21–22.
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autográf kéziratos szövegforrások is: a Borsod vármegye által rendezett kommemorációs eseményeken elhangzott (verses) emlékbeszédek [→ 6, 7, 9, 14, 23] közgyűlési jegyzőkönyvekben – azaz archiválási másolatokként – őrződtek meg.
Ugyanakkor minden emlékódának és -beszédnek vannak nyomtatott szövegforrásai. Ezek a költemények és orációk egyrészt a kommemorációs eseményhez
szorosan kapcsolódó (kis)nyomtatvány formájában maradtak fenn. A centenáriumi Kazinczy-ódát [→ 1], az első Tompa-emlékbeszédet [→ 5], a „Borsodvármegye
határozatából” kinyomtatott két arcképavató beszédet [→ 7, 9], a szoboravató Szemere-ódát [→ 23] és a centenáriumi Arany-ódát [→ 26] röpívekként85 osztogatják
az ünnepély előtt, alatt és után. A centenáriumi Kazinczy-óda és -beszéd [→ 1–2],
a parentációs Széchenyi-beszéd [→ 3], az emlékjelavató Erdélyi-óda és -beszéd [→
16–17], valamint a centenáriumi Toldy-óda [→ 22] az ünnepi eseményeket megörökítő „emléklapok”-ban86 (is) olvasható. Lévay egyébként szívesen vállalkozik
ilyen emlékfüzetek összeállítására: a Kazinczy-Emlénynek és a Széchenyi-gyásznak
ő maga a (névtelenségben maradó) szerkesztője, és Borsod vármegye megbízásából egy Palóczy-emlékalbum munkálataiba is belefog (ám ez a kiadvány végül
nem készül el).
Lévay emlékódái és -beszédei másrészt periodikákban lelhetőek fel. Főjegyzői
szónoklatainak többségét [→ 6, 7, 8, 9] a Borsod című „miskolczi értesítő” adja
közre. (Azoknak a korábbi, még gimnáziumi professzorként elmondott és emlékfüzetben meg nem jelent orációinak87 azért sem ismertek a szövegei, mert a
Borsod 1866 végi indulásáig nincsen olyan helyi lap, amely beszámolhatott volna
ezekről a megemlékezési szertartásokról.) A későbbi „borsod-miskolczi” szónoki
fellépésekről [→ 14, 23, 25] a Borsodmegyei Lapok, a Borsod-Miskolczi Közlöny,
az Ellenzék és Miskolczi Napló tudósít. Az Akadémia és a Kisfaludy Társaság
megbízásából tartott (verses) dicsszózatok e testületek hivatalos közlönyeiben, az
Akadémiai Értesítőben és A Kisfaludy Társaság Évlapjaiban jelennek meg (olykor
különlenyomatként is88), de gyakran helyet kapnak az Akadémia félhivatalos folyóiratában, a Budapesti Szemlében, a fővárosban kiadott heti- és napilapokban
(a Pesti Naplóban, a Vasárnapi Ujságban, a Fővárosi Lapokban és Az Ujságban),
valamint a vidéki sajtóban is. A Sárospataki Lapok például nem csupán a sárospataki Tompa-szobor leleplezési ünnepélyén felolvasott orációt [→ 18] adja közre, de
a kiskaposi Erdélyi-emléktábla és a rimaszombati Tompa-szobor avatása alkalmából készült és előadott költeményeket [→ 16, 21] is. A „borsod-miskolczi” lapok
Lévay megyén kívüli dicsszónoki fellépéseit is nyomon követik: a Borsod az első
Tompa-beszédet [→ 6], a Borsodmegyei Lapok az első Tompa-ódát és a második
Tompa-beszédet [→ 15, 18], a Miskolczi Napló a centenáriumi Arany- és TomLévay 1859; Lévay 1869b; Lévay 1870a; Lévay 1877; Lévay 1906b; Lévay 1917a.
Lévay 1860; Lévay 1860a; Emléklapok 1894; Emléklapok 1906.
87
Nem csupán a Palóczy-gyászbeszéd, de a második – a Miskolczi Polgári Egylet ünnepélyén
1862. június 2-án tartott – Széchenyi-beszéd szövege sem ismert.
88
Az Akadémiai Értesítőben közölt Toldy-óda [→ 22] különlenyomata: Lévay 1906c.
85
86
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pa-ódákat [→ 26, 27] ismerteti meg a helyi nyilvánossággal. Ugyanakkor a Pesti
Naplóban, a Vasárnapi Ujságban, a Fővárosi Lapokban, és Az Ujságban a Borsod
vármegye által rendezett megemlékezései szertartások szövegei is fel-felbukkannak [→ 6, 8, 23].
Lévay kommemorációs költeményei és beszédei harmadrészt időben későbbi
kiadásokban férhetőek hozzá: az ódák – a Vezérhang [→ 1] kivételével – a gyűjteményes verseskötetekben,89 a Tompa-emlékbeszéd [→ 6] pedig a Tompa Mihályról
című emlékfüzetben.90 Emlékbeszédeit Lévay nem adja ki gyűjteményes kötetben.
A kéziratos és nyomtatott szövegforrások tételes felsorolását a Jegyzetek az
egyes szövegekhez tartalmazza – az alapszövegek kiemelésével.
Az alapszöveg kiválasztása
Lévay emlékódái és -beszédei – néhány kivételtől eltekintve – több szövegforrással bírnak. Egyetlenegy szövegforrása csupán néhány beszédnek van [→ 2, 3,
19, 24, 25], viszont néhány ódának [→ 16, 22, 23, 26, 27] és a Tompa-emlékbeszédnek [→ 5] féltucatnyi szövegforrása is ismert. E forráskiadásnak tehát le kell fektetnie az alapszövegek kiválasztásának az elvét. A kommemoráció szónoki műfajaiba sorolt szövegek kiadása esetében nem célszerű az ultima manus és az ultima
editio hagyományos elvét követni, hiszen nem az időben utolsó (kéziratos vagy
nyomtatott) szerzői szövegforrás lesz az autentikus szövegforrás, hanem a kommemorációs eseményen elhangzott beszéd és/vagy költemény szövegállapotát a
legnagyobb valószínűséggel rögzítő szövegforrás. Ez pedig a szónokot megbízó
közösség, illetve az emlékezési ceremónia rendezője által megjelentetett vagy rögzített szövegforrás (amely az ünnepélyen osztogatott röpívként és/vagy hivatalos
jegyzőkönyvben, emlékfüzetben, testületi közlönyben férhető hozzá). Autentikus
szövegforrás hiányában az a szövegforrás kerülhet az alapszöveg státuszába, amely
ugyan közvetlenül nem köthető az emlékező közösséghez, ám egyidejű a kommemorációs eseménnyel (és autográf kéziratként és/vagy periodika-közleményként
férhető hozzá). Ha egyidejű szövegforrás sem áll rendelkezésre, akkor az a nem
egyidejű szövegforrás válik alapszöveggé, amely például az ultima editio és/vagy
az ultima manus szövegállapotát rögzítő szövegforrás-csoportban, azaz gyűjteményes kötetben és/vagy a kötet anyagát tartalmazó kéziratcsomóban férhető hozzá.
Olyan beszéd vagy költemény esetében, amelynek ugyan több szövegforrása
van, ám ezek közül csupán egy az autentikus, a fenti elveket követve könnyen kiválasztható az alapszöveg. Az Arany János emlékezete című ódának [→ 10] például
hét – hat nyomtatott és egy kéziratos – szövegforrása van: a költeményt közli a
Pesti Napló, az Egyetértés, a Fővárosi Lapok, a Vasárnapi Ujság, A Kisfaludy Társaság Évlapjai, és Ujabb költeményei közé is beilleszti Lévay, valamint fellelhető e
gyűjteményes kötet kéziratcsomójában. Mivel a költemény a Kisfaludy Társaság
89
90

Lévay 1897; Lévay 1909; Lévay 1925.
Lévay 1906.
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felkérésére készült és a Társaság ünnepélyes közülésén hangzott el, a hivatalos társasági közlönyben megjelent szöveg – mint autentikus szövegforrás – tekinthető
alapszövegnek. A másik négy periodika-közlemény egyidejű szövegforrásnak, a
gyűjteményes kötethez kapcsolódó két szövegforrás pedig nem egyidejű szövegforrásnak minősül. A Palóczy-beszédnek [→ 6] négy – három nyomtatott és egy
kéziratos – szövegforrása van: közli a Borsod, a Fővárosi Lapok és (részleteiben) a
Vasárnapi Ujság, de beiktatják Borsod vármegye közgyűlésének jegyzőkönyvébe
is. Lévay a vármegye főjegyzőjeként leplezi le orációjával Palóczy László síremlékét, így alapszöveggé a jegyzőkönyvben fellelhető archiválási másolat (vagyis az
autentikus szövegforrás) emelhető.
Több autentikus szövegforrás esetén alapszövegként a (verses) szónoklat elhangzásához térben és időben a legközelebbi szövegforrást célszerű kiválasztani.
Az első Szemere- és a Deák-beszédnek, illetve a Szemere-ódának [→ 7, 9, 23] így
nem a közgyűlési jegyzőkönyvben található archiválási másolat, hanem a „Borsodvármegye határozatából” kinyomtatott röpív lesz az alapszövege. E választásnak persze csak akkor van igazán jelentősége, ha az autentikus szövegforrások
eltérő szövegállapotot rögzítenek. A Vezérhangnak [→ 1] például nem a centenáriumi emlékfüzetben közreadott (és a szerkesztő Lévay által feltehetően utólag korrigált) változata, hanem az ünnepély alatt a közönség közé szórt röpíves variánsa
emelhető alapszöveggé. Még ennél is összetettebb feladat az Erdélyi-oráció [→ 17]
alapszövegének kiválasztása. E beszédnek mindkét nyomtatott autentikus szövegforrása azonos szövegállapotot rögzít. A kérdés nem is az, hogy e két – A Kisfaludy Társaság Évlapjaiban és a kommemorációs esemény emlékfüzetében megjelenő – szövegforrás közül melyik jelölhető meg alapszövegként (tulajdonképpen
bármelyik), hanem az, hogy mi a textológiai státusza annak az autográf kéziratnak, amely a nyomtatott szövegforrásoknál néhány mondattal bővebb, azaz eltérő
szövegállapotot rögzít. Nem tudható ugyanis, hogy Lévay melyik beszédváltozatot olvasta fel a kiskaposi ünnepélyen. Amennyiben a hosszabbat, akkor utólag rövidített a beszéden a nyomtatott nyilvánosságban való megfelelő hagyományozódás érdekében. Amennyiben a rövidebbet, akkor előzetesen törölt a beszédből az
ünneplő közösség igényeihez és a beszédszituációhoz igazodva. Az előbbi esetben
a kéziratos szövegforrás, az utóbbi esetben a két nyomtatott autentikus szövegforrás egyike az alapszöveg. Mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ez a
dilemma feloldhatatlan, a forráskiadás egységességét inkább szolgáló textológusi
döntésre van szükség. E szempont érvényesítéséből pedig az következik, hogy az
Erdélyi-oráció alapszövegének a megbízó testületek egyikének (jelesül a Kisfaludy
Társaságnak) a hivatalos közlönyében közreadott beszédváltozat tekinthető.
Lévay emlékódái és -beszédei esetében – ahogy ezt a szoboravató Tompa-óda
[→ 21] példázza – az egyidejű szövegforrások azonos szövegállapotot rögzítenek,
ezért tulajdonképpen mindegy, hogy autentikus szövegforrás hiányában ezek
közül melyik kerül az alapszöveg státuszába. Mivel autentikus és/vagy egyidejű
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szövegforrással az itt közölt minden emlékóda és -beszéd rendelkezik, e forráskiadás egyáltalán nem kényszerül arra, hogy nem egyidejű szövegforrást kezeljen
alapszövegként.
Szövegváltozatok
Az alapszövegnek a többi szövegforráshoz való viszonyáról ez a forráskiadás
tételesen nem ad számot. (Mindez egy kritikai kiadás feladata lenne.) Összegző
igénnyel annyi állapítható meg, hogy az emlékbeszédeknek többnyire nincsenek
szövegváltozataik. Az Erdélyi-oráció [→ 17] mellett csupán a második Tompa-beszéd esetében [→ 18] tapasztalható jelentősebb – az ortográfiai különbségeken túlmutató – eltérés a szövegforrások között. A kiskaposi emléktábla-avató szónoklat
nyomtatásban megjelent változataiból – így az alapszövegből is – az alábbi szövegrészek hiányoznak:
-a második bekezdés elejéről: „Mindkét társaság dicsekedve számitotta őt tagjai sorába, az Akadémia 1839 óta, a Kisfaludytársaság 1842 óta. Buzditotta
és méltányolta írói tevékenységét s mélyen fájlalta kora elvesztését éppen akkor (1868ban) midőn közviszonyaink jobbra fordultával szabadabb szárnyalást vehetett köztünk mind a költői láng, mind a tudós elme.”
-az „Erdélyi különösen a Kisfaludy-Társaság kebelében fejtette ki áldásos munkásságát.” mondat után: „Éveken át buzgó titkára, egyik megelevenitő lelke, s
példás szorgalommal működő tagja volt.”
-a „Bölcsész, kinek ajkáról megnyerő kedvességgel hullottak az ifjú szívekbe a
bölcsesség igéi.” mondat után: „melyeknek hirdetésére főiskolánk falai között
vállalkozott az eltiprott haza ama gyász korszakában, midőn ő vele együtt
többen egy-egy tanintézet árnyékában kerestünk és találtunk közhasznú
munkakörben biztosabb menedéket.”
-„A küzdelem azonban csak fokozta erejét és önérzetét, s nem vonta felhőkbe
derült kedélyét, mely annyira szeretetreméltóvá tette őt azok előtt, kik szívéhez
közel állottak.” mondat után: „S nem tudom, érdemeinek vagy szerencséjének
rójam-e fel, hogy a politika, a jobbra teremtődött tehetségek eme szivtelen
Asztarótja, az ő tehetségét meg nem hóditotta s el nem nyelte. Izlése, vagy
kedélye, vagy bölcsesége távol tartotta őt annak föltétlen és állandó bálványozásától.”
-az „Üdvözlet és elismerés a Kisfaludy-Társaság nevében is azoknak, akikben itt
megdobbant a szív és fölébredt a hazafias érzelem, hogy Erdélyi János emlékét
ily lélekemelő ünnepélyen felújítsák, s mintegy visszavívják őt szülőföldjének.”
mondat után: „Hiszen minden szeretet közt legédesebb, legdrágább az édes
anyai szeretet s meg holtunk után is jól esik annak szárnya alá vonulni.”

A sárospataki szoboravató beszédnek három szövegváltozata van. A Kisfaludy
Társaság Évlapjai és az Akadémiai Értesítő által közölt szövegforrások azonos
szövegállapotot rögzítenek. Ehhez képest a Sárospataki Lapokban megjelent szö33

vegforrás mintegy kéttucatnyi, a Borsodban fellehető szövegforrás pedig tucatnyi
kisebb (szócserékként, illetve szó- és mondatszerkezetek módosításaiként regisztrálható) szövegeltérést tartalmaz. Az egyetlen igazán számottevő különbség abban ismerhető fel, hogy ez utóbbi szövegforrásból hiányzik a záró bekezdés.
A helyesírási különbségektől eltekintve az emlékódák autentikus és egyidejű
szövegforrásai többnyire azonos szövegállapotot rögzítenek. Egyedül a centenáriumi Kazinczy-óda [→ 1] két autentikus szövegforrása esetében találhatóak számottevő különbségek. A Kazinczy-Emlényben megjelent változat az alábbi szöveghelyeken tér el az alapszövegnek választott, röpíves változattól:
-9. sor: „A fölgyúlt láng emlékünnepre ég” helyett „Emlékünnepre gyúlnak
lángjaink”
-11. sor: „változott” helyett „változék”
-41. sor: „tart” helyett „üld”
-45–46. sor: „Szeszélye, a külföld bálványira / Fénylő, igézetes fátyolt vona.” helyett „És a külföldi bálványok fölé / Igézetes, fénylő fátyolt vona.”

Az ódák nem egyidejű szövegforrásai viszont kivétel nélkül különböznek az autentikus és egyidejű szövegforrásoktól. Azokat a módosításokat, amelyeket Lévay végrehajt a gyűjteményes kötetekbe beemelt költeményein, jól példázzák az
Arany János emlékezete [→ 10] szövegváltozatai. A szerző Újabb költeményeiben
fellelhető szövegforrás az alábbi helyeken tér el a Kisfaludy Társaság Évlapjaiban
megjelent (és alapszövegnek választott) szövegforrástól:
-55–56. sor: „S mint a gyémánt, habár porszemnyi is, / Őt tündöklé legkisebb
műve is.” helyett „Minden müvét, minden kicsiny dalát / Teremtő lelke súgározta át.”
-68. sor: „Dicsőítvén” helyett „Dicsőítve”
-79. sor: „miként” helyett „mint”
-92. sor: „hullám s vihar” helyett „vihar s hullám”
-101. sor: „Ám” helyett „De”
-113. sor: „De” helyett „És”
-118. sor: „Művész-kézből majd a” helyett „Művész kezéből a”
-123. sor: „emlékünnepünkben” helyett „ünneplő körünkben”
-130. sor: „Örökségül művedben itt hagyád” helyett „Műveidben örökségül
hagyád”
-131. sor: „köz, drága kincse” helyett „drága közkincse”
-140. sor: „szenvedéseken s” helyett „szenvedésen és”

Egész sorok átírására – ahogy ezt itt az 55–56. sorok példázzák – csak néhány
esetben kerül sor. A változtatások zöme a sorokon belüli szórend korrekciójára, szócserére, a szóalak módosítására korlátozódik. (A sorok száma viszont nem
csökken, de nem is nő, azaz a szövegek terjedelme nem változik.) Az ultima editi34

ónak és az ultima manusnak (a nem egyidejű szövegforrásoknak) a többi szövegforrástól való eltérései arra engednek következtetni, hogy a gyűjteményes köteteit
összeállító Lévay különös figyelmet fordít emlékódáinak hagyományozódására.
Szövegközlési eljárások
Ez a forráskiadás a főszövegeknek az alapszövegekhez való viszonyáról sem ad
számot tételesen. Összegző igénnyel annyi mondható, hogy az alapszövegek – néhány Lévayra jellemző szóhasználati sajátosság megtartásával – ortográfiai szempontból egységesítetten, a jelenleg érvényes akadémiai helyesírási szabályzatnak
megfelelően kerülnek közlésre. Ez többnyire az ékezetes betűk és a központozás
korrekcióját jelenti a főszövegekben. A betűhívségről való lemondás két okból is
praktikus döntésnek bizonyulhat. Először is azért, mert a Lévay által követett –
egyébként nem teljesen következetes és időben változó – ortográfia nagyon közel
áll a mai helyesíráshoz. Másodszor pedig azért, mert az alapszövegek nyomtatott, illetve vármegyei jegyzőkönyvi szövegforrásainak ortográfiája jórészt nem
a szerzői szándékot, hanem az adott tipográfus, nyomda vagy periodika, illetve
a jegyzőkönyv készítőjének gyakorlatát tükrözi; ráadásul a magánhangzók hos�szúságának a jelölése még az autográf szövegforrások estében is következetlen,
elmosódó. Célszerűnek látszik a főszövegekben a további egységesítés is például a
műcímek kurziválásával, a személynevek kurziválásának vagy ritkításának megszüntetésével, a versidézeteknek a bekezdésből való kiemelésével (és így az idézőjelek elhagyásával) – e formázási-szerkesztési eljárások ugyanis teljesen esetlegesen érvényesülnek az alapszövegekben.
A másolási és nyomtatási hibák emendálását e forráskiadás ugyan elvégzi, ám
tételes elősorolásukra nem vállalkozik. A Vay-főispánok arcképeinek leleplezési
ünnepélyén elhangzott beszéd [→ 14] jegyzőkönyvi leiratának (vagyis az alapszövegként kezelt autentikus szövegforrásnak) a zárómondatában például nyilvánvalóan hibás a „leleplezetlenül” szóalak, a főszövegben ez javítandó – a két (egyidejű) nyomtatott szövegforrás alapján – „leplezetlenül”-re. A Vezérhang [→ 1] alapszövegének 109. sorában nyomdahibának tekinthető a „között”, így a főszövegbe
– a másik autentikus szövegforrás alapján – a „kötött” kerül. A Kölcsey sírjánál [→
13] alapszövegének 67. sorában feltűnő (értelmetlen) „márványtalpon” – a többi
szövegforrás alapján – „márványlapon”-ra cserélendő. Az Erdélyi-beszéd [→ 17]
alapszövegének harmadik bekezdésében „A maga” és utolsó előtti bekezdésében a
„kidobbanása” – a másik autentikus szövegforrás alapján – így emendálandó: „Ő
maga” és „kilobbanása”. A Tompa szobránál [→ 21] alapszövegének 45. sorában az
„édes”, 84. sorában a „héven” – a többi szövegforrás alapján – „érdes”-re és „híven”-re javítandó. Az Arany bölcsője [→ 26] alapszövegének 49. sorában olvasható
„el-elmerengettél” ugyanakkor meghagyandó a főszövegben – még akkor is, ha
két szövegforrásban (a röpíves és Az Ujságban megjelent változatban) „el-elmerengtél” áll. Az emendálás szükségességét itt nem csupán az teszi kérdésessé, hogy
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három másik – a Budapesti Szemlében, a Miskolczi Naplóban és a szerzői gyűjteményes kötetben található – szövegforrás az alapszövegbeli változatot erősíti meg,
hanem az is, hogy az esetleges korrekcióval szótagszám-hiba keletkezne.
Az alapszövegekben megjelenő műcímek emendálására nem csupán nyomdahiba esetében kerül sor (a Kazinczy Gábor felett elmondott emlékbeszéd [→ 4]
alapszövegében feltűnő „Homála” helyesen „Komála” – ahogy ez a másik szövegforrásból is kiderül), hanem szerzői pontatlanság esetében is. Például a két Tompa-beszéd [→ 5, 18] szövegforrásaiban a pontatlanság leggyakrabban a műcímhez
tartozó névelő elhagyásából („Gólyához”; „Vámosújfalusi jegyző”), vagy éppen a
címhez nem tartozó névelő beszúrásából („Az új Simeon”; „A pusztuló erdő”) fakad. A Lévay által pontatlanul idézett szövegrészek javítása is fontos feladat. A Kazinczy Gábor-emlékbeszéd [→ 4] Kazinczy Gábor-citátumaiba súlyos hiba éppúgy
belekerül, mint kisebb változtatások egész sora. Az előbbire egy Molière-fordításkötet (lásd: Molière 1881) előszavából vett idézet lehet a példa: „az irodalomnak,
hogy valóban s ne csak névleg legyen, meg kell hódítnia a már létező tért, hogy
rajta majd új creatiókat hozzon elő a nemzeti cultusra”. Az eredetiben az értelemzavaró „cultusra” helyett a „cultura” áll. Az utóbbit a Toldy Ferenchez írott
levelek (lásd: MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r. 75. sz.) citátumai példázhatják: „Én
– úgymond – nem készültem, nem akartam író lenni [a levél kéziratában: lenni
író] soha. Izgékony véralkatom elkapott [a levél kéziratában: el-elkapott] oda is,
míg a cselekvésre hívó élet el nem szakaszta végleg.” „A forradalom – úgymond –
tönkretett reám nézve mindent, és örökre; a halottakat, mint a bölcső, ringathatja
a feltámadás keresztyén reménye [a levél kéziratában: a feltámadás reménye];
reám nézve, tudtam és tudom, nem lehet [a levél kéziratában: nincs és nem lehet]
feltámadás. Új világokat alkothat Isten; de azt, amit légbe röpített, nem bírja vis�szaállítani. A holnap végtelen lánca áthúzódik [a levél kéziratában: átfűződik] a
beláthatlan, vég nélküli jövőn: a tegnaptól egy áthidazhatlan messzeség szakaszt
el.” (Mivel a fenti szövegeltérések az emlékbeszéd mindkét szövegforrásában megtalálhatóak, az esetleges sajtóhiba kizárt.)
A címképzés ugyancsak fontos textológusi feladat. Emlékódáit és nagy (akadémiai típusú) emlékbeszédeit kivétel nélkül ellátja címmel Lévay. E szövegeknek
címváltozatai sincsenek. Kisebb orációi esetében ugyanakkor gyakran hiányzik,
strukturálatlan, variánsokra osztott a cím, a textológus így pótlásra, szerkesztésre, választásra kényszerül. Az Erdélyi-beszéd [→ 17] alapszövegének például van
ugyan címe, ám ez nehézkesen és terjengősen adatoló. Itt célszerű az autográf
kézirat egyszerűbb címváltozatát a főszövegbe emelni. Ha a rendelkezésre álló
többi szövegforrásnak nincsen címe (például Deák-beszéd [→ 9]), illetve ha csupán egyetlen egy szövegforrás áll rendelkezésre (például Egressy-beszéd [→ 24]),
az alapszöveg ilyen jellegű címproblémája nem oldható meg címcserével. Ebben
az esetben egy lerövidített, átszerkesztett cím kerülhet a főszövegbe. Ha az alapszövegként kezelt autentikus szövegforrás címtelen, akkor a címhiány a címmel
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rendelkező többi szövegforrás segítségével szüntethető meg. A Palóczy-beszéd [→
6] főszövegének címe például egy egyidejű szövegforrásból származik. Ha pedig
egyáltalán nem lelhető fel olyan szövegforrás, amelyhez cím kapcsolódik, akkor
a textológusnak kell létrehoznia a főszöveg címét – lehetőleg szerzői címadási sémát követve. Például a centenáriumi Kazinczy-beszéd [→ 2] hiányzó címe az első
(arcképavató) Szemere-beszéd [→ 7], a második (parentációs) Szemere-beszéd [→
8] hiányzó címe a szalontai Arany-oráció [→ 11] címsémája szerint pótolható. A
címekkel kapcsolatos textológusi feladatkörbe persze – a szükséges cserék, átszerkesztések és pótlások mellett – beletartozik az egységesítés is. E forráskiadás főszövegeinek – praktikus okokból – egységesített a címstruktúrája: a főcímet (és az
esetleges alcímet) mindig olyan kiegészítő címsor követi, amely a fő- és alcímből
hiányzó – az adott kommemorációs eseménnyel kapcsolatos – információkat tartalmazza. A főszöveg címeinek átszerkesztett, illetve konstruált részeit szögletes
zárójelek különítik el a szerzőtől származó részektől. Ha az cím egésze textológusi
műveletek eredménye, akkor a teljes cím szögletes zárójelek közé kerül.
A kommemorációs esemény
E forráskiadás – ahogy ezt már a kiegészítő címsor jelzi – arra törekszik, hogy
Lévay (verses) szónoklatait ceremoniális kontextusukban helyezze el. A főszövegek sorrendjét is az elhangzás (és nem a keletkezés vagy a megjelenés) időpontja
határozza meg. A megemlékezési szertartások áttekintését pedig az egyes szövegekhez rendelt Jegyzetek végzik el. A Kommemorációs esemény címmel összegyűjtött és rendszerezett ismeretanyag nem korlátozódik az előadás és befogadás
közösségi ceremóniájának (az emlékünnepély programjának, lefolyásának, a költemény és/vagy beszéd közvetlen hatásának) a leírására, hanem kiterjed egyfelől
az emlékünnepély szerveződésével, a dicsszónoki megbízatással, a költemény és/
vagy beszéd elkészítésével, másfelől az emlékünnepély utóhatásával kapcsolatos
adatok elősorolására is. A jegyzetapparátusba beépülnek a szövegükben nem ismert orációkra vonatkozó információk is [→ 3, 6]. A „borsod-miskolczi” megemlékezési szertartások részletesebb tárgyalását az indokolja, hogy Lévay e kultuszeseményeknek többnyire nem csupán szónoka, de – gimnáziumi professzorként
– lelkes szertartásmestere [→ 1–2, 3], illetve – vármegyei főjegyzőként – hivatalos
szervezője [→ 6, 7, 8, 9, 14] volt.
A kontextusképzéshez szükséges forrásanyag rendkívül szerteágazó. A forrásfeltáró munkát a sajtóhírek és -tudósítások számbavétele alapozhatja meg. Például
a Garay-szobor leleplezési ünnepélyének szertartásrendje, valamint a szobormű
korabeli megítélése a Vasárnapi Ujság, a Budapesti Hírlap és a Pesti Napló cikkeiből ismerhető meg [→ 19]. A báró Vay Béla arcképének leleplezésére vonatkozó
információk helyi lapokban (a Miskolczi Naplóban és az Ellenzékben) lelhetőek
fel [→ 25]. A sajtóbeszámolókat olykor fotók egészítik ki – vizuálisan is megörökítve a kultuszeseményeket [→ 20, 21, 23, 27]. Néhány esetben olyan emlékfüzet
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is a rendelkezésre áll, amely szinte teljes körű rálátást enged a kommemorációs
eseményre. A Kazinczy-Emlény például jegyzőkönyvszerű alapossággal mutatja
be a Kazinczy-centenárium miskolci megemlékezés-sorozatát (előzményeivel és
utóhatásával együtt) [→ 1–2].
A ceremoniális kontextus előállításához a hivatalos testületi dokumentumok feltárása is nélkülözhetetlen. A borsodi Palóczy-, Szemere- és Deák-kultusz kibontakozása például a vármegye közgyűlési jegyzőkönyveiben követhető nyomon – kezdve
az elhunyt nagy ember emlékezetének jegyzőkönyvbe iktatásától az emlékjelek létesítésére, az emlékünnepélyek rendezésére, a dicsbeszédek jegyzőkönyvbe iktatására
és kinyomtatására irányuló határozatokon át a jegyzőkönyvi köszönetnyilvánításokig [→ 6, 7, 8, 9]. Az Akadémia és a Kisfaludy Társaság dicsszónoki megbízásaira a
hivatalos testületi közlönyökben (az Akadémiai Értesítőben és A Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban) nyilvánossá tett rendelkezések [→ 19] és beszámoló jelentések [→
18, 21] világítanak rá. A feltárandó forrásanyagba még a közadakozásra való felhívások [→ 7] és gyűjtőívek [→ 26] is beletartoznak.
A vonatkozó naplók, levelek és interjúk áttekintése ugyancsak segítheti a kommemorációs események rekonstruálását. Szűcs Sámuel naplója az 1880-as évek
végéig, Lévay (öregkori) naplója az 1890-es évek közepétől kínál fontos információkat ehhez a munkához. A Szentpéteri üres fészek bejegyzéseiből folyamatában
bontakozik ki például a Szemere Bertalan szobránál és az Arany bölcsője című
ódák keletkezésének, ünnepélyes előadásának és fogadtatásának története [→ 23,
26]. Gyulai Pállal nem csupán mint pályatárssal és baráttal, hanem mint a Kisfaludy Társaság és Akadémia illetékes képviselőjével folytat levelezést Lévay: Gyulai
közvetíti számára e testületek dicsszónoki megbízásait [→ 17], neki ad választ a
megtisztelő felkérésekre [→ 13], neki számol be az emlékódák formálódásáról és
küldi el az elkészült költeményeket [→ 10, 20, 22]. Gyulai visszavonulása, majd
halála után – legalábbis a Kisfaludy Társaságban – Kozma Andor veszi át ezt a
közvetítői szerepet. Többnyire ő vállalkozik a Miskolcról már kimozdulni képtelen, agg poéta költeményeinek ünnepélyes felolvasására is. [→ 26]. A gömöri
ünnepélyrendező és szoborállító bizottságok elnökeivel folytatott levélváltások
pedig a Tompa-emlékódák keletkezésére világítanak rá [→ 15, 21, 27]. Akár még
interjúszövegek is segíthetnek a ceremoniális kontextus feltárásában. Vadnay Béla
Lévayval folytatott beszélgetései például az Arany- és a Tompa-centenárium alkalmából vállalt költői megbízatásokra engednek rálátást [→ 26, 27].
A Jegyzetekben helyet kapnak Lévaynak azok az orációi is, amelyek ugyan nem
emlékbeszédek, ám a kontextusteremtés szempontjából jelentőséggel bírnak. Például a síremlékavató Palóczy-beszéd egyik előzménye az az oráció, amellyel a 77
éves Palóczyt köszönti Lévay a miskolci polgárok nevében [→ 6]; a Vay-arcképeket
leleplező beszéd laudációs toposzai pedig már abban a díszközgyűlési szónoklatban feltűnnek, amellyel – főispánságának jubileuma alkalmából – báró Vay Bélát
ünnepli a főjegyző Lévay [→ 14]. Nem maradhat el az emlékünnepélyeket lezáró
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– így a kommemorációs esemény szerves részét képező – banketteken (díszlakomákon, közáldomásokon) elhangzó Lévay-tósztok számbavétele sem. Már csak
azért sem, mert a szónoki megbízás rendszerint a pohárköszöntő szózatokra is vonatkozik, ráadásul ezek az asztali orációk tartalmilag is összefüggésben állhatnak
a (verses) emlékbeszédekkel. Bár a műfaj efemer, az emlékfüzetek és a sajtótudósítások olykor mégis megőrzik a pohárköszöntések szövegét. A Kazinczy-Emlényben például a miskolci centenáriumi díszebéd tósztjai (köztük a Lévay-pohárszózatok) olvashatóak [→ 2]; a Borsodmegyei Lapok a hanvai Tompa-emlékünnepély
bankettjének két pohárköszöntését teszi közzé (a Lévayét, aki az ünnepélyt rendező gömöri ev. ref. egyházmegyére emeli poharát, valamint a Baksay Sándorét, aki
az ünnepély főszereplőjét, Lévayt köszönti [→ 15]); a Gömör-Kishontban pedig a
rimaszombati Tompa-szoboravató ünnepély bankettjének tósztjai jelennek meg
(köztük a Lévayt köszöntő Lukács Gézáé, valamint a Gömör-Kishont vármegye
közönségét és vezetőit dicsérő Lévayé [→ 21]). A miskolci Szemere-szobor ünnepélyes leleplezését követő banketten Tarnay Gyula ünnepli Lévayban a borsodi
Szemere-kultusz megalapítóját. A Miskolczi Naplóban sajnos csak ennek a tósztnak a szövege maradt fenn, a Szemere családot köszöntő Lévayé nem [→ 23].
A fenti beszédek mellett olyan Lévay-költemények is megtalálhatóak a Jegyzetekben, amelyek – per definitionem – nem emlékódák, ám mégiscsak kapcsolatba
hozhatóak a kommemorációs eseményekkel. A Hoc erat in votis például annak a
szerepkörnek a poétai hozadéka, amelyet Arany János (egyik) szellemi örököseként tölt be Lévay [→ 20]. A centenáriumi Toldy-óda megírásával küszködő Lévay – Idézés címmel – egy invokációs költeményt is készít, amelyben az ünnepelt
szellemét hívja segítségül az alkotói kihívás teljesítése érdekében [→ 22].
Szövegmagyarázatok
Lévay rendszerint alaposan felkészül arra, hogy sikerrel hajtsa végre dicsszónoki
megbízatásait. Emlékbeszédeit – kisebb koszorúzó orációitól eltekintve – nagy erudícióval feltalált, elrendezett és felékesített ismeretanyagra alapozza. Ennek forrásait
az egyes szövegekhez rendelt Jegyzetekbe foglalt Magyarázatok tekintik át. A szónoknak mindenekelőtt az ünnepelt „nagy ember” életművében kell magabiztosan
tájékozódnia. Lévay remek arányérzékkel építi be orációiba a gondosan kiválasztott citátumokat: a jeles államférfiak felett elmondott szónoklataiban elsősorban
politikai beszédekből, programírásokból, vitairatokból, naplókból és memoárokból idéz [→ 3, 7, 8, 9], a költőtársak – így például Arany és Tompa – emlékezetét felújító beszédeiben és költeményeiben a versidézetek dominálnak [→ 11, 15, 18, 20,
21]. Kéziratokból éppúgy emel át szövegrészeket, mint a nyomtatott nyilvánosságban hozzáférhető munkákból. Kazinczy Gábor-emlékbeszédéhez [→ 4] például a
Kazinczy Gábor-fordításkötetek és -szövegkiadások előszavai-bevezetései mellett
a Toldy Ferenchez írott – egyébként máig kiadatlan – Kazinczy Gábor-leveleket is
felhasználja. E levelekből azokat az önértelmező, vallomásos szekvenciákat idézi,
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amelyek megrendítő rálátást engednek e töredékben maradt literátori és politikai pályára. Dicsszónoki feladatainak teljesítéséhez Lévay felhasználja (szónok)
elődeinek munkáit is: egyrészt Kölcsey Ferenc Kazinczy-, Csengery Antal Deák-,
Gyulai Pál Arany-emlékbeszédét [→ 2, 9, 11]; másrészt Kemény Zsigmond Széchenyiről és Pap Endre Kölcseyről írott politikai jellemrajzait [→ 3, 12].
Szónoklataiban Lévay – a retorikai előírásoknak és a korabeli elvárásoknak
megfelelően – gyakran mozgósít antik (kanonikus auktorok munkáiból származó
és mitológiai) műveltséganyagot. Ezek a Magyarázatokban azonosított citátumok,
allúziók, toposzok és exemplumok főként a patrióta-ideálok (Széchenyi, Palóczy, Szemere, Deák) emlékünnepélyein elmondott orációiban, illetve két nagy
(akadémiai típusú) emlékbeszédében szolgálják a kommemorációs esemény és
a „nagy ember” szónoki felékesítését. Például a Kazinczy Gábor-emlékbeszéd [→
4] exordiuma horatiusi és vergiliusi szöveghelyeket idézve, egy Senecának tulajdonított bölcs mondásra hivatkozva, valamint a mítoszi Niobé-történetre utalva
vet számot a dicsszónok feladatkörével. Az emlékbeszéd narratiója Tacitus Agricola-életrajzának vonatkozó szöveghelyével a diák Kazinczy szenvedélyes tudásvágyára, „a capitól és a tarpéji szikla” toposzával Kazinczy politikai karrierjének
megszakadására, Caesar – Cicero által idézett – híres kijelentésének kifordításával
Kazinczy töredékben maradt életművére világít rá.
A Magyarázatok a „nagy ember” életrajzával, pályafutásával és munkáival kapcsolatos utalások megértését segítő információkat is tartalmazzák. Ugyanakkor
a főszövegekben – gyakran újra és újra – feltűnő mitológiai és történelmi nevek,
flóra- és faunaelemek, nyelvi archaizmusok, xenologizmusok és dialektusok magyarázata a Betűrendes szómagyarázatokban található.
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41

SZÖVEGEK
[1.]

VEZÉRHANG

Prológ Kazinczy Ferenc születésének évszázados emlékünnepén
[Elhangzott 1859. október 27-én a miskolci színházban tartott
centenáriumi megemlékezésen]
Nem a közélet víg tréfáinak
Tárul ma föl e kis tündérvilág,
Hogy a bánat rejtett fullánkinak
Mérgét enyhítse itt minden virág;
Nem is homályos gyásztörténetek
Szálából alkotunk ma oly mesét,
Mely a rideg valónál bűvösebb
Erőt sugároz innen szerteszét:
Emlékünnepre gyúlnak lángjaink
Fényt hintegetve a bölcső körül,
Mely, bár rég hamv-vederré változott,
Késő időknek szolgál tükörül;
Megemlegetni hálás érzelemmel,
Száz év letűntén, a hív bajnokot,
Ki éltét váltságul adá örömmel,
Míg nemzetének nyelvet alkotott;
Fölújítgatni bús küzdelmeit,
És hűlt porára áldást zengeni…
Az ő nevét susogva lengnek itt
A művészetnek nyájas isteni!
Füstölg az oltár, ég az áldozat,
Körülte szívünk hangosan dobog:
Megédesül a földi kárhozat,
S az érdem új dicsőségben ragyog.
Mozdul az elfelejtett sírhalom,
S a bent nyugvó magasztos árnya,
Mint egy megidvezült szent fájdalom,
Fölkél az örvendők zajára.
Kél s látja, mint buzog, röpül felé
Ónszárnyin a késő elismerés,
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Mint lesz babérrá fürtin a tövis,
S üdvösségévé a múlt szenvedés;
Kél s hallja, mint zendül az ajkakon
A hála víg, dicsőítő szava,
Mint zengi vissza most nevét a hon,
A honnak szíve, a nemzet java…
És leng közöttünk, mintha intene,
A nagy szellem, Kazinczy szelleme.
Mert zsibbasztó halálos álom ült
Ez önmagát felejtő nép felett,
Mint kit nehéz láncokba verve tart
Egy megfoghatlan átkos bűvölet;
Őrszellemét magától ellöké,
És lőn magához hűtlen, mostoha.
Szeszélye a külföld bálványira
Fénylő, igézetes fátyolt vona.
Jég volt a szív, tévedt a gondolat,
Idegenre szállt minden hódolat,
A hölgy szerelme, az ifjú baja,
A férfi gond, a lányka sóhaja
Nem ős-hangján, de más nyelven beszélt,
S öntelkén a magyar száműzve élt,
Száműzve a pór-tűzhelyhez vonult,
Míg úrrá lőn a fölvett s eltanult.
S ha volt, ki még lantot pendítni mert
Az elvesztő divatnak ellene,
Gúnnyal fordultak messze tőle, mert
A lant hangjának nem volt kelleme;
Nem zendülének szívet hódító
Bűbájjal a rendhez kötött szavak,
Az érzés: egy hullám nélküli tó,
S a nyelv: pusztán felejtett, holt anyag.
Kazinczy jött! és íme, völgy, halom
Ködét elűzé lenge fuvalom,
Hajnalfény csókdosá a hegytetőt,
S ezernyi ajk zengé az ébredőt;
Rendült a tó, hullám hullámra dűlt,
A holt anyag mozdult, meglelkesült…
Bűbájt s erőt kapott a gyönge lant,
Zöngelmivel hódíta fönt s alant,
S az oltár, mely már nem hevíte itt,
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Újonnan visszakapta híveit,
Megjött a látás, tisztult a zavar,
S lett a magyarból újólag magyar!
„Óh drága nemzet! így sóhajta föl,
Ne hagyd el nyelved; sőt azon haladj;
Idegen nép zsarnok divatja öl,
S ha nyelved nincs: többé magad se vagy.
Míveld, javítsd! nagy ősök nyelve ez,
Ebben zokognak a múlt bánatok,
S midőn rózsás ajakról zengedez,
Kedvelik ezt az istenek magok.”
Ekképp sóhajta, s mester ujjai
Leplezgeték az elzárt kellemet,
Ajkán égtek a múzsa csókjai,
S fuvallt az óba jobb, új szellemet.
Irtott, rombolt s építe újólag,
A rémképekkel bátran szembeszállt,
S átülteté, mit a mívelt világ
Mezőin szépet és nemest talált.
Az ízlés volt vezére, mestere,
Mely lépteit folyvást egyengeté;
Olthatlan lángot a mennytől nyere,
Hogy azzal törjön a szent cél felé.
S mit szenvedett nehéz küzdelmiben,
Óh, hol van arra kép, hol arra szó?
Lázas tenger, a mely soh’sem pihen,
S hulláma van csak, vésszel birkózó.
Haraggal néze rá a zord idő;
Űzött hajós volt rémes éjszakán,
S vívott a messze parton feltűnő
Phároszi fény: honszerelme után.
S elzengjük-é, hogy forró sóhaját
A gúny hideg viharja kapta el,
Hogy tornyosulni látta búbaját,
S jég volt körülte a rokonkebel;
Hogy homlokára szent küzdelmiért,
Míg a dicsők útján csodát mível,
A megvetés kötött martyrfüzért!?
Óh, fátyolt, fátyolt a gyászképre! és
Váljék örömmé most a szenvedés,
Zengjünk örömdalt, hogy miénk vala,
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S dicsőségünk magasb lőn általa,
Köszöntsük hévvel s áldjuk e napot,
Mely benne nékünk egy nemtőt adott,
Szent emlékének, mely szívünkben él,
Visszhangja légyen most ez ünnepély,
És ajkaink ömlengő szózata,
Törekvésének győzelemdala;
Hogy, mint e nap, amely száz év előtt
Rengő bölcsőben üdvözölte őt:
Míg magyar szóra magyar szív dobog,
Zengjék nevét a késő századok,
S hódoljon szellemének Hunnia,
Miként ma hódol annak Thália!!
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[2.]

[KAZINCZY FERENC EMLÉKEZETE

Elhangzott 1859. október 27-én a miskolci centenáriumi díszlakomán]
„Crescit sub pondere palma.”
Már a classikus világ jelesei úgy vélekedtek, hogy a megdicsőült nagy ősök képét szemlélgetvén lobogva gyullad fel a szív az erény követésére. Tudniillik, nem
az előttünk álló hideg szobrok, nem is a némán ránk tekintő föstmények, hanem
a történt dolgok emlékezete ébreszti s táplálja szívünkben a lángot, mely a régiek
dicsősége- és hírének megközelítésére ösztönöz. Visszapillantani a ködbe szállott
múlt időkre; elénk rajzolni a pályát, melyen ama dicsők futottak, a küzdelmeket, melyeket annyi lemondással vívtanak, az eszméket, melyekért önmagokat
feláldozák – tanulságos, biztató, lelkesítő. Mert hathatósabb olykor a sírhalmok
titkos nyelve, mint az élő ajak korlátolt beszéde, és a setét romok elomló kövei
sokszor hevesebb érzéseket költenek a honfi-kebelben, mint a jelen minden fénye
és pompája. S bizonnyal süllyedéshez közel áll a nemzet, mely tekintetét múltjáról
elfordítván hideg közönnyel veszi, vagy éppen feledi saját élettörténetét; nem fog
lelkesülni magasabb célokért; megfogyatkoznak erői s hatalmasabb versenytársak
szellemi rabigáját viselendi előbb-utóbb. És ha talán érezni fogja közszenvedései
nyomasztó súlyát, könnyű játékává lesz a viharoknak, mint a fa, mely gyökerét
vesztette, mint a hajó, melynek mentő horgonya elszakadt.
Tisztelet azért ama hívek emlékének, kik mind a sírig csüggedetlen lángolással
küzdöttek a hon javáért, s arcuk verítékében önmagokat megtagadva, építgeték a
lépcsőt a dicsőség és jóllét azon pyramisához, melyet talán csak egy távol jövőnek
lész szabad megpillantania. Tisztelet azon kegyeletes, buzgó szíveknek, melyek az
elhunyt érdemesek hűlt pora fölött meggyújtják a hálás emlékezet lámpáját, s hirdetik a lelkesítő igazságot, hogy a közjó, a haza, a nemzetiség érdekében fáradozott
bajnokok előtt még a halálban is élet virul. – Üdv és hódolat részemről különösen e
díszes koszorúnak, mely csaknem példátlan hévvel és örömmel fűzi körül e napon
nemzetiségünk s irodalmunk egyik legnagyobb harcosának emlékét; dicsőítvén a
pályát, melyen ő szenvedett, az eredményt, melyet kivívott, az eszmét, melyet diadalra juttatott, ő! a magyar nyelv és irodalom újrateremtője, Kazinczy Ferenc!
Száz éve múlik ma, hogy nekünk ajándékozá a gondviselés e nevezetes férfiút,
ki hosszúra terjedt pályafutásában, lelke minden erejével ugyanazon egy célra:
nemzeti szellemünk kifejtésére munkált, míg dicső, de keserves fáradalmai után,
„a széphalmi romok között” lenyugodott. S íme, száz év múlva sűrűn gyulladoznak emlékére az ünnepély örömlángjai, s a haza, mely egykor neki alig nyújta
töviskoszorúnál egyebet, harsány örömmel zengi nevét mindenfelé. Vajon nem
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szól-e hozzánk ez ünnepélyek hangjaiban azon lélekemelő gondolat, hogy az igaz
érdem, mint hamvából kiemelkedő phoenix, előbb-utóbb napfényre tör, s meghódítja a hálát és elismerést? nem zendül-e felénk erősebb hangon, mint valaha,
azon biztató szózat, hogy a nemzet, mely elhunyt jeleseinek emlékére ily módon
lelkesül, önmagában hordja erős zálogát a fönnmaradásnak?!
Kazinczy Ferenc irodalmi föllépte azon időben történt, midőn nyelvünk s irodalmunk ébredezni kezdett már ama több mint félszázados álomból, melyben
tetszhalottként nyugovék. A gondviselés különös játéka volt, hogy éppen Bécsből pattant ki a szikra, mely hamvatag irodalmunkat csakhamar jótékony lángra
lobbantá. Bessenyei György, Báróczy Sándor s Barcsay Ábrahám, a magyar testőrsereg tagjai Bécsben fogékony kebellel szemlélték a küzdelmet, melyet a német
irodalom a divattá vált francia míveltség ellensúlyozására kifejtetett. Hasonlót
igyekeztek megkísérteni saját nemzetökre nézve is. A külföld kitűnő műveinek
fordításával próbálták ébreszteni, édesgetni a közönséget, mely régóta csupán idegen olvasmányokban keresett élvezetet. Törekvésök nem vala siker nélkül. Kazinczy, már mint serdülő ifjú, epedő vággyal tekinte az ő haladásukra, s föltevé, hogy
koszorújok után fog törekedni minden erővel. És alig kezdett futni azon kevesek
sorában, kik már ekkor érdemet szereztek vala az irodalom mezején, első mozdulatain észrevehető volt, hogy őt a Géniusz kiváló szeretettel hívogatja a szép, de
tövises pályára. Azon óhajtással lépe föl, hogy a nemzetet öntudatra kell ébreszteni; éreztetni vele nemzeti mivoltának becsét; műérzéket költeni a szép iránt, s oly
míveltté alakítani a nyelvet, hogy a gondolatok és érzelmek minden árnyalatának
kifejezésére alkalmas legyen. Nagy horderővel bíró eszme oly időben, mikor egy
lassú méregtől emésztett nemzetet, önnyelvének megkedveltetése által, úgyszólván magamagának kellett visszaadni; mélyre ható tiltakozás, az akkorban divatozott politika nyelvi és kormányzati merev centralisátiója ellen! Magas célja elérése
végett főleg a mívelt külföld remekműveinek fordítására vetette gondját. Lemonda
az eredetiségre törekvés becsvágyáról, úgy, hogy még pályája vége felé is önérzettel írá működése felől: „nekem elég érdem volt kitisztítani a míveletlen telket,
hogy az isten-fiak szabadon futhassanak rajta.” Nem csak az eszméket ültette át,
de nyelvezetének gondos és finom kezelése által igyekezett fölöslegessé tenni az
eredetit. Nem vevé oly könnyű munkának a fordítást, mint mai nap már oly gyakran venni szokták. Simított, javított, míg rendkívül finom műízlése javítni valót
talált. Sallustiust 30 évig tartogatá szekrényében, s csaknem minden évben újra
meg újradolgozá. „Nem elég – úgymond – csak egyszerűségre, francia simaságra,
könnyűségre és józanságra törekednünk; a beszédben ez a főtörvény: apte dicere!”
S ennyi szorgalom, ily műgond, ily lelkiismeretes foglalkozás mellett csoda-e,
ha korához mérve, nem mondom a legkitűnőbbet, de korán túlhaladót nyújta?
csoda-e, ha nyelvünk már e fordítmányok által is oly sokat nyert hajlékonyság,
erő és változatosság tekintetében, hogy ezeket a későbbi virulat elhintett magvai
gyanánt nézhetni?
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De Kazinczy nem vak hódolattal folyamodék a külföld tanulmányozásához.
Olvasgatásai közben arról győződött meg, hogy „magyarul is csak az írhat szépen,
akinek írásán az idegenek szépségei átsugárzanak”. E meggyőződést követte működésében. Mert minden gondolata, szíve minden dobbanása imádott nemzete
javára volt szentelve. Idegenséggel fordult el azon úgy látszó nagy lelkektől, kik a
cosmopolitizmus köpenyébe burkolózva egész világot magokhoz ölelhetni vélik.
Neki minden, de minden csak a nationalismus volt. Ő a világpolgárságot csak
annak nézte, amitől a nemzetiség érzéseinek nemességet, erőt s olykor magasabb
szempontokat kell kölcsönöznie.
Midőn 1790-ben a nemzet, mintegy villanyszikra érintésére, új lendületet kapott, s visszatérvén rég elhagyott szokásaihoz és erkölcseihez hévvel ragadta meg
a nemzetiség minden biztosítékát és fenntartóját: már-már alakulóban volt az irodalmi közönség, s az új körülmények új ösztönt adtak a nyelv és irodalom pártolására. Kazinczyt azonban csakhamar szerencsétlen körülmény ragadja el a kedvelt
pályatérről, s évekig tartó éjszakát borítanak reá a sötét fátumok.
E hosszú éj irtózatos magányában érlelgeté az eszmét, mit a nyelv gyakorlati mívelése s fejtése körül szükségképp már régebben sejtegetett, hogy a magyar
nyelvet, újítás által kell alkalmassá tenni a költészet különböző formáinak elfogadására… Új szavakat alkotni új eszmék kifejezésére, vagy átszivárgott idegenek helyett; új, merész összeköttetéseket hozni a szófűzésbe, hogy ezáltal a költői
kifejezés magasabb szárnyalást s lendületet nyerjen; tanulmányozni irodalmunk
régi műveit, s tisztes, ó alapokra rakni az új épületet! Érzé a magyar nyelv eredeti
szépségét s erejét, látta, hogy annak csak mívelő, gondos kezekre van szüksége,
s kiszabaduland azon elhagyottságból, melybe az idegen szellem terjedése sül�lyeszté. „Kedves anyanyelvem! – így sóhajta föl már 1790-ben* – mikor fogják a
mi szépeink érezni, hogy véghetlenül felülhaladod a francia persiflaget s a német
mormolást!”
Ámde midőn a rég nélkülözött szabad leget ismét üdvözölheté, s működését
az új irányban megkezdette: a régihez szokott túlbuzgók egész légiója támadt föl
ellene. Bátran szembeszállt velök, sőt óhajtá a harcot; mert úgy hitte, hogy az elkeseredett irodalmi vitákban maga a nyelv tisztul s tökélyesbül, az eszmék tisztázódnak és terjednek. Ő maga örökké a Szép ideáját tartá szeme előtt. S valóban senkire sem vetettek a Gratiák szeretőbb pillantást azon időben. ,,Nem azt óhajtom
– így szólt – hogy nyelvünk philosophusi nyelv legyen, vagy józan ész munkája,
hanem hogy minél szebb és alkalmasabb, szép műveket teremteni rajta. – Én mindig az ízlést magasztalom.” Ez ízlés vezérelte őt nem csak újítási törekvéseiben,
hanem legkisebb irodalmi mozdulatában. Ez ízlés hatalmának köszönhetni, hogy
nemsokára újdon szavak és kifejezések nyertek alkalmazást az irodalomban; hogy
enyészni kezdett s kellemessé változott az előadás ódon színezete, untató, hibás
külseje; hogy eddigelé ismeretlen szép alakokkal bővült a költészet; s lassanként
Orpheus I-ső darab 50-ik lap.
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letették vagy elejték a fegyvert azok is, kik dühöngve harcoltanak a nagy újító
ellen. Diadalra jutott az eszme, s még tanúja volt az ősz vezér, midőn Berzsenyi,
Kisfaludy Károly s mindenekfölött Vörösmarty műveiben harsány hymnuszként
zendült meg a magyar költői nyelv isteni harmóniája.
Még jelentékenyebben hatott Kazinczy Ferenc irodalmunk s nemzetiségünk
fejtésére társadalmi érintkezések útján. Központja volt több mint három évtizeden át az irodalmi életnek, sőt mondhatni, ő maga teremté azt. Fölkeresé a serdülő tehetségeket, mielőtt azok valóban ragyogni kezdettek. Biztatta a bátortalant, jó
tanáccsal támogatta a gyöngét, s tehetséges pályatársi fejére maga nyújtá jó eleve
az elismerés koszorúját. Levelezései, melyek fölülmúlhatlan példányok e nemben,
élénken mutatják ezerféle gondosságát, nemességét, sőt nagyságát. Ezekben tükröződik igazán az ő mivolta, szellemi arcképe. Nagy és különböző terjedt összeköttetéseiben alkalma volt a legfelsőbb köröktől az alantabb rétekig munkálni s
hatni az irodalom s nemzetiség eszméje mellett; ébresztgetni a lángot, hol aluvó félben volt az; költögetni a részvétet, mely kihalni indult. Őt azért nem csak
mint irodalmi nyelvünk újjáteremtőjét, de mint elhanyatlott nemzetiségünk egyik
megváltóját kell ez alkalommal üdvözölnünk.
Az ő magasztalását hirdeti e dicső nyelv, mely a költők lantján oly elragadó
bájjal zendül, mely tud enyelegni a gyöngéd fuvalom búsongásával, vagy dörögni a viharok hangján; átható erőt kölcsönöz a férfiszónak s igézetes hatalmat a
hölgyek édes ajkainak. Kazinczy magasztalását hirdeti a részvét, mely öntudatos
buzgósággal öleli az irodalom s nemzetiség oltárait; azt hirdeti e tiszteletre méltó
díszes kör, midőn az ő szellemének s elveinek ily fényes ünnepélyben mutatja be
hódolatát.
S gondoljuk meg, hogy ő oly korban szentelé magát az írói pályára, midőn íróvá lenni anyagi szenvedésekkel, sokszor erkölcsi megaláztatással volt egybekötve;
midőn – Kölcsey szerint – a litterátori pályára készülő ifjút szülői siratták, mint a
veszni indultat. Kazinczyt azonban mindvégig megtartá rendíthetlen honszerelme s erős ragaszkodása a pályához, melynek fontosságát fölvilágosult szemei kezdet óta belátták. Eszmevilága volt a kikötő, hová a kegyetlen sors csapkodásai elől
menekült. Elszakadozni látta a leggyöngédebb viszonyok szálait; jéggé változni
érzé maga körül a szíveket: azonban őt nem csak elvei megtagadására, de sőt kifakadásra sem bírták szerencsétlenségei. A kínos évek, melyeket életéből kiszakasztott a börtön éjjele, a családi élet ezer meg ezer mardosó gyötrelmei s a pályáján
feltornyosult akadályok mind nem törték meg, sőt edzették erejét.
Működése fontos és nemes voltának érzete s a halhatatlanság volt neki azon
jutalom, melyért hosszú életének minden kínját és szenvedéseit viselé. „Nekem –
így ír egy lemondó barátjához –, nekem az a halhatatlanság egyetlen bálványom,
ami elől te futsz. Csak az legyen enyém, örömest lemondok az élet minden örömeiről és örömest tűröm az élet minden visszás eseteit. – Ah! azt képzelni, hogy
a szépnek, igaznak, jónak késő tisztelői, midőn már régen hamvadni fogunk,
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visszakívánnak magokhoz; hogy dicsőségünk el fogja verni álmaikat; hogy sírni
fognak olyakká lehetni, mint mi valánk; hogy képeink látása leveri őket, mint a
mennyei világosság; hogy neveink zengése az erény szeretetére s a legszebb föláldozásokra fogja őket buzdítani, mint minket buzdítának azoké, akikben az emberi nagyságot imádjuk; azt látni, hogy a mostan élők legjobbjai rokonlélek gyanánt
néznek bennünket, s gyönyörködnek egy kevéssé létünkön: – mi hát, óh, mi hát,
kérlek! az élet minden örömei között, ami érdemes lehessen egy eszes embernek
kívánságára, ha a hit nem az? Nincs az erény nélkül, s ragyogására törekedvén,
tudom, mely bér vár!”
Óh, dicső szellem! nem szent óhajtásaid teljesültét hozta-e meg a késő idő, midőn e napon haza szerte nevedet hangoztatjuk s pályafutásodat emlegetjük? Nem
azt ragyogják-e itt és amott a számos emlékünnepély föllobbant örömtüzei, hogy
azon eszmét, melyért küzdve mindenedet áldozád, most az egész nemzet önmagáénak vallja, s emlékedet éltetvén annak diadalát harsogja mindenfelé? Úgy van!
érezzük, tudjuk, mily drága, elidegeníthetlen kincset bírunk nyelvünkben; tudjuk, hogy az létezésünk legfőbb föltétele, mivoltunk lényeges alkatrésze; tudjuk
és érezzük irodalmunk s nemzetiségünk fontosságát egész mértékben. Ez önérzet
adja meg a bűverőt, mely a földhöz sújtott Antéus idegeit annál inkább feszíti; teher alatt növeli a pálmát, s úgy vezérli a patakot, hogy míg habjai porrá törődnek
a sziklabércek között, tükörében a völgy ölén csillagfény mosolyog.
Ha majd boldogabb évek jőnek, midőn az élők homlokára is jutni fog a méltánylás azon koszorúiból, melyeket most csak az elköltözöttek sírkövére aggatunk:
a támadó jelesek fénye mellett homályba borulhat a régi előharcosok emléke; de
Kazinczy Ferenc nevét, mint most ez ünnepély magasztaló hangja, szintúgy tisztelet és hála érzései közt emlegesse s fogja emlegetni a távol jövendő, valamíg e
nemzet nyelvét és irodalmát becsüli, míg honfi lesz, ki ön mivoltát meg nem tagadja, és magyar hölgy, kinek ajkán zengeni fog a mívelt magyar szó!!
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[3.]

[SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETE

Elhangzott 1860. április 22-én a miskolci helvét hitvallású
egyházközség gyászünnepélyén]
Nemzeti gyászba borult, ünnepélyes gyülekezet!
Még az örökélet állhatatos reménye mellett is szomorú sivatag volna előttünk
e földi pálya, ha a magasabb eszméket, melyekért hevültünk, az eredményeket,
melyekhez arcunk verítékében jutottunk, és a rólunk fennmaradandó emlékezet
édes képeit, elmúlandó hamvainkkal együtt, át kellene adnunk a sírhalomnak!
Ellenben azt remélni, sőt hinni, hogy akik nyomunkba lépnek, tovább fogják
vinni és lobogtatni a zászlót, mely a mi kezünkből kiesett, hogy életünket örökségül tekintendik, melynek értékét ők majd sokszorozni fogják, hogy nevünket
hála és kegyelet szent érzései között említendik, midőn közülök már rég elköltözénk: e remény és hit, bizonyára még a halál völgyén is, nyugasztal, biztat, sőt
fölemel!
Úgy látszik, hogy a jelenkor egyéb mostohasága mellett napjaink gyakori vendégéül juttaták a végzetek e hit és remény vigasztalását. Újra meg újra zendül füleinkbe a római lantos lelkesítő önbiztatása: „non omnis moriar!” nem halok meg
egészen! – Még itt lebegnek a bús sóhajtások, melyek nemrég szálltak föl elborult
keblünkből az oltár zsámolyán összeroskadt főpásztor koporsója mellett, még e
szent hajlék árnyában domboruló sírhalmát be sem vonhatta hímes szőnyegével a
közelítő tavasz: s íme, már újabb, érzékeny csapással sújtja szívünket, öszves nemzetünket a titkos, de bölcs célok szerint munkáló isteni kéz!
Mint a föllegekből váratlanul lecsapott villám, mint egy mindeneket átható
harsány jajkiáltás röpült setét fátyolával a szárnyas hír, hogy édes hazánk, árva
nemzetünk legnagyobb és leghűbb fia, gróf Széchenyi István élni megszűnt! Mély,
őszinte bánat borít minden szívet, melyből a honszeretet isteni szikrája még ki
nem aludt, s a benső részvét gyászhangjai és nyilatkozásai egymást érik Magyarország közel és távol vidékiről. Mert nem egy külön érdek hív bajnoka hunyt el
őbenne. A nagy egész boldogítása volt az ő magasztos célja, s mint a mesés hajdankor legnagyobb hérosza, megvetvén a Gyönyörűség tündérének fényes ígéreteit, nemes szívét állandóan a Virtus szolgálatára szentelé. Mindnyájunk közjaváért lobogott el dicső élete. A nemzet vallja őt halottjának.
S mivel úgy akarták a végzetek, hogy e haza földén csak az érző szívek hálás
emlékezése legyen a Pantheon, mely nemzeti fölvirulásunk mártyrjainak, a haza
nagy és hív polgárainak képét feledéstől óvja: hogyne nyitnók föl e Pantheon ajtait, midőn azt látjuk, hogy nem is a csillagok, de maga a csillagokat vezérlő nap
hunyik le egünkről? hogy ne szentelnénk néhány pillanatot gróf Széchenyi István
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emlékezetének, kit új korszakot teremtő tettei s egész dicső pályafutása legelsőnek
hirdetnek közöttünk!?
Egyházunk, e hullám verte sziget, természetével együvé forrott nemzeti érzésektől buzogva, búsan teszi le gyászkoszorúját a leghívebb magyar koporsójára,
s megilletődve zengi a szavakat, melyeket, Scipio temetéséhez készülvén, az öreg
Metellus intézett fiaihoz: „menjetek el, fiaim! a Scipio temetésére; mert nagyobb
polgár temetésén sohasem voltatok s valaha is aligha lesztek!”
Nékem azonban, kinek tisztemül jutott fölújítani közöttünk az ő emlékezetét,
aggodalmak szorongatják szívemet. Némi elfogultsággal vesz körül már maga a
hely szokatlansága. Megdöbbent s bizalmatlanná tesz a tárgy és alkalom nagyszerűsége. Ezen kívül erősen hat reám a kétkedés is, mely gondolatim rendje és
kifejezése körül szigorú óvatosságra int: mit mondjak, s mit hallgassak el? mit helyezzek a sorokba, s mit a sorok közé? Megannyi ok arra, hogy a töredékvonások,
melyeket az ő emlékéről egybeállítandó vagyok, halvány körrajzban is alig fogják
akár nagyszerű egyéniségének, akár roppant hatású s eredményű pályafutásának
teljes képét mutatni.
Széchenyi mint író, mint szónok, mint státusférfiú hatott nemzeti közéletünk
mezején. Azonban nincs és nem is lehet itt helye, akár egyik, akár másik oldalról,
tüzetesen méltatnunk az ő történeti fontosságú működését. Csak általános pillantást vethetünk ama nagyszerű vidékre, melyet az ő lángesze s lépteit vezérlő tiszta
hazafiúsága a legdicsőbb s egymással szépen összehangzó részletekből alkotott;
csak rövid percekre merülhetünk az ő pályafutása nyílt könyvébe, melyből a hazafiúi kötelességek aranyszabályait tanuljuk.
E könyv ragyogó lapjait forgatván mindenek előtt azon intés ragadja meg szívünket, hogy fajunk, magyar nemzetünk föltétlen szeretete s fölvirágoztatása legyen irányadó sarkcsillaga minden törekvésünknek. Egy értelmű ez ama nyitott
könyvben a mindent magához ölelő honszeretettel. Maga a jóságos anyatermészet
oltá belénk az erős ragaszkodást önnön vérünkhöz, édes mieinkhez, s nincs mit
csodálni, ha e nemzeti ragaszkodás talán szembetűnőbben és mélyebb gyökeret
verve nyilvánul a magyarok, mint egyéb népek között. Történeti emlékezéseink,
viszontagságaink s szenvedéseink hosszú láncolata, testvértelen elszigeteltségünk
Európa idegen népeinek szomszédságában hatalmasan táplálják, sőt nevelik szívünkben nemzetiségünk s fajunk szeretetének örökké lobogó vesztatüzét. – Nézzétek a madarakat! vihar idején együvé bújnak, s együtt védik és igazgatják puha
fészköket. Közös veszély közös egyesülést s erőt szül. És nekünk valóban sokszoros kötelességünk most a nemzetiség minden biztosítékát egyesülten keblünkhöz
ölelni, ápolni, erősíteni, gyarapítani, s vissza nem rettenni az akadályoktól, melyek
bennünket e szent kötelesség teljesítésében gátolhatnának. „A törvények törvénye, úgymond egy kitűnő francia író, a lelkiismeret, s a természeti és politikai
rend összeütközésében mindig a természet kötelékei erősebbek.” Lehet e hon határa dúsabbá s kiesebbé; reá költözhetik vendégül az anyagi és szellemi jóllét min53

den dicsősége; ámde ha e vándordicsőség nemzetiségünk és sajátságaink enyésző
romjai fölött vonja fel fénylő sátorát: észrevétlenül fogja akkor utolsó könnyét
ejteni az egéből száműzött Magyarok istene! E föld, melynek kebelében őseink
szent pora nyugoszik, e folyamok, melyekkel annyiszor vegyültek vér- és könnycseppjeink, e napsugáros lég, mely örömünk és fájdalmunk legtitkosabb hangjait
érti, e tiszta kék boltozat, melynek csillagiból a hősapák szellemei ragyognak le
ránk – mindez csak addig miénk, s addig legyen az, míg magyarok vagyunk.
De ama nyitott könyv eszélyt s megfontolást ajánl nekünk nemzetiségért lángoló szeretetünk nyilvánításában. Füstbe megy a legszentebb célú törekvés, ha a
körülményeket nem engedi eléggé számba venni a föllobant érzelem. Megfigyelni
az idők intő jeleit, kellő pillanatban, biztos önmérséklettel s vak hévtől el nem
ragadtatva követni honszerelmünk intő szózatát: ez az, mi bennünket a sikeretlenség sisyphusi átkától leginkább megóvhat. A téboly álmezébe öltözött okos és
elszánt Brutus, elburkolt szelleme mivoltát jelképezendő, durva fába rejtett aranypálcát visz ajándékul Apollónak, s a jósdától visszatérőben Róma határának szent
földét csókolja meg. Az erőt meggátolja vagy letiporja a nagyobb erő; de a fontolva
számító ész csodásan kémli ki a siker útjait, s szövetségben a nem lankadó munkássággal zászlóihoz fogja hódítni a röpke szerencsét. Az eszély és megfontolás,
erőnk mérlegelésére ösztönöz, s mintegy utasít bennünket, hogy a valódi gyakorlat és tettek mezején keressük hazánk boldogítását ahelyett, hogy érzések vagy
képzelet csalképei után indulva légvárakat építsünk hiú reményekből, s álmokhoz
kapkodván az elérhető valóságot is elveszítsük. Mit segítnek jobblét után sóhajtozó nemzeteden agyadnak a költőiség minden virágával ékesített ábrándjai s tervei: ha, midőn életre alkalmazni óhajtod azokat, észre kell venned, hogy ámult
gyermek módjára szivárvány után futottál!? Egy mélyreható cselekedet többet ér
a patakként ömlő szavak egész tengerénél, s a gyakorlatban létesült egy jó gondolat többet a légbe rajzolt szép tervek táboránál. Mert az elmélet igazi próbaköve a gyakorlat; s az életbölcsesség nem egyéb, mint okos fölhasználni tudása
nemes céljainkra az ajánlkozó körülményeknek, oly elvek zászlója alatt, melyek
a valósággal kézen fogva járnak. Pillanati lelkesedés, hevület és elszántság nem
ritkán volt ugyan már szülője egy-egy ragyogó eseménynek, mely a honfi nevét
örökhír koszorújába fűzte vala: ámde a küzdelmes életpálya apró tövisei-, kisebb
s nagyobb göröngyeivel nem nyújthat folytonos mezőt s alkalmat a rövid tartamú
lelkesültség erényének gyakorlására; ott, legtöbbször, előre kimért s mindeneket
számba vevő józansággal s bölcsességgel kell forgolódnunk a hon javának előmozdítása körül, és gyakran a feltűnőbb eredményekről lemondva esőcsöpphez
hasonlítanunk, mely pillanatilag majdnem nyomtalan enyészik el, de folytonos
ismétlődése által szikladarabokat repeszt.
Semmi sincs azonban a nagy hazafi életének aranykönyvében oly tündöklő betűkkel írva és szívünkre kötve, mint az áldozatkészség. Fajunk szeretetének s e
szeretet megfontolt és eszélyes nyilvánításának ez ád megelevenítő lelket s valódi54

ságot. Mert midőn tőlünk a haza kér, akkor parancsol, s midőn oltárin áldozatunkat letesszük, csak parányi részecskéjét fizetjük vissza azon tetemes tartozásoknak, melyeket tőle rég előlegeztünk s mai nap is folyton folyvást előlegezünk. Nem
kell ahhoz mély bölcsesség, sem valamely magasabb helyeztetés, hogy hazánknak,
e mindnyájunk közös édesanyjának kiválóbb szükségeit beláthassuk. Maga az élet
szól; a körülöttünk eláradó levegő beszél. A szellemi és anyagi jóllét s előhaladás ezer meg ezer bedugult csatornái tűnnek föl előttünk, melyek segítő kezünk
érintésére s talán arcunk verítékcsöppjeire várnak! Nem lehet az ő oltárin áldozat
oly csekély, hogy értéke meg ne volna, s nem lehet oly nagy, hogy vele minden
tartozás lefizettessék. Áldozzunk néki csöndes, derült napokban, pályánkhoz illő
hangyaszorgalommal, önzetlenségünk filléreivel; s midőn fölötte a viharos felhők
összecsapnak, álljunk őrt oldala mellett az ügyében bízó lélek rendületlenségével,
melyet a szent csarnok összeomló boltívei magok alá temethetnek, de meg nem
ingathatnak, s mely, honpolgári kötelességéhez híven, örömmel kész letenni honáért végső áldozatját – az életet!
Ím, ezen főbb intő szabályokat láttam én előtündökleni a legnagyobb magyar
dicső pályafutásának szemlélésénél, midőn annak töredékvonásait egybe állítani
megkísérlettem.
Sárvári és felsővidéki gróf Széchenyi Istvánt, tudniillik, 1791-ik év szeptember
21-én ajándékozta nemzetünknek a kedvező gondviselés. Atyja, a honfiúi erényekben tündöklő gróf Széchenyi Ferenc, magyar nemzeti múzeumunk alapítója,
a magas míveltségű s tudománypártoló státusférfi 1809-ben, midőn a birodalom
sorsa kétes kockára vetteték, az alig 18 éves ifjút két idősb testvérével együtt a
felkelő nemes sereghez küldé. Onnan a rendes katonai pályára lépvén részt vett
1815-ig azon idők minden nevezetes világcsatáiban, s a lipcsei nap Blüchernek, a
watterlói pedig a Vasherceg Wellingtonnak személyes ismeretsége- s becsülésébe
juttatá. Érdemkeresztek ragyogtak mellén a visszatérőnek; de még későbben is
gyakran emlegette, hogy ama nagy emberek személyes kegyét és szeretetét a világ
minden érdemkeresztjéért sem adta volna!
Nagyszerű polgári működése az 1825-iki emlékezetes országgyűléssel kezdődik,
midőn a rég szunnyadásban tartott nemzeti elemek, mint a szentírásbeli tó habjai,
lassan-lassan mozgásnak indultak. A magyar nyelv és nemzetiség elhagyatottsága
fölött búsongtak az egybegyűlt honatyák, s meddő panaszaikat egy egyszerű huszárkapitány azon nyilatkozata szakítá félbe, hogy ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, s azzal segíti honosaink magyar neveltetését: jószágának egy évi
jövedelmét, 60 ezer pftot, feláldozza. A huszárkapitány – Széchenyi – ez áldozata
következtén azonnal meg lőn alapítva a rég hiában óhajtott magyar tudós társaság.
E nemes tett azonban nem a pillanat hevének eredményéül, sőt inkább egy
előre megállapított, nagyszerű terv első mozzanatául tekintendő. „Mióta annyi
polgári erényekkel fénylő atyám – e vallomást teszi önmaga –, mint magyar re55

ménytelen szállott sírjába (1820. december 13.), azóta meg nem szűnőleg hasonlítgatám más nemzetek életjeleit a magyarnak életfonalával, miképp kiismerném,
van-e még föltámadása körül remény, vagy nincs többé. – Életem legmélyebb
feladása ez vala… S bizonyos órában megesküdtem magamnak, hogy, miután
világosan mutatkozának lelkem előtt nem csak a feltámadásnak, de nemzetünk
nagy kifejthetőségének is legbiztosb jelei: mindent el fogok követni, habár magam
maradok is, habár vesznem kell is, mit e kettős célnak elérésére cselekedni lelkem
sugall.” Ily előleges elhatározás és mély meggyőződés tette alapját a nagy hazafi
működésének: ez volt a tündérpálca, melynek illetésétől új virulat kezde feltűnni
nemzeti életünk kopár mezején, s erejüket, mozgásukat visszanyerték a rég zsibbadozó, merev tagok; ennek aegise alatt hangzottak a nemzetben önbizalmat keltő
emlékezetes szavak: „Magyarország nem volt, hanem lesz!”
Fő célja s kiinduló pontja tehát a magyar nemzetiség erősbítése s kifejtése vala.
Ebben folynak össze, mint gyúpontban, törekvésének minden szálai. Nyíltan kijelenté, hogy „nyerhetné bár a világ legdúsabb élveit és kincseit; de e hazában
minden kifejlődést, mely nem magyar, lelkéből gyűlöl, s előtte a nemzetiséghezi
ragaszkodás, Magyarországhozi tántoríthatlan hűség, alapja mindennek”. Azonban e hűség és ragaszkodás nem zárta ki méltó tekintetbe vételét azon testvérnépfajok természetes igényeinek, melyeket velünk annyi századokon keresztül közös
sors és történeti fejlődés kötelékei fűztek együvé. Nem volt szűkkeblű az igazság
mérésében. Nem csak maga, de mások számára is óhajtá annak áldásait. Okos
körültekintéssel, nyomról nyomra haladott magasan tündöklő célja felé, s fennlobogó zászlója előtt futni kezdett a sötétség szelleme. Az irodalmi és politikai
közélet terén egymást érték hódításai. Megtámadta a haladást-lenyűgöző feudális
és robot-rendszert; az adóssági törvényeket; a közlekedési eszközök elhanyagolt
fenntartási rendszerét. Majd az egyesületi szellem terjesztésére, a magyar nyelv
jogkörének szélesbítésére s az intelligentia mozgalmainak központosítására fordítá törekvését, mindenütt oly eredményektől koszorúzva, melyek a kedvező siker
hódító erejével toborzának néki híveket.
Bölcsen számba vette magas céljára az anyagi vállalatok erkölcsi hatását, s a
szellemi és anyagi haladás között kellő összhangot sohasem téveszté szeme elől.
Valóban úgy jára közöttünk, mint egy félisten, kinek bizonyos időre oda kölcsönzé
teremtő hatalmát a mindenható erő. Az ő személyében összpontosult, majdnem
20 éven át, a nemzetben felköltött egyesületi és vállalkozási erő minden nyilvánulása. Casinóegyletek, gazdászati és közlekedési intézmények, lóverseny, kereskedelmi vállalatok s egyebek köszönik lételöket az ő lángszellemének. Nevét ragyogja Budapest fénye, a dunai gőzhajózás s a civilisatio egyik remeke, a budapesti
lánchíd; azt hirdetik az akadályozó szikláktól megtisztított Al-Duna hullámai s az
ő nevét viselő pompás szirtutak!
S mindezt tette anélkül, hogy erőszakos rázkódást vagy összeütközést idézett
volna elő, akár ott fenn a parancsolóknál, akár itt lenn az engedelmeskedőknél.
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Megfontolása s eszélyessége úgy kormányzá a nemzeti fejlődés megindított hajóját, hogy mind az elnyeléssel fenyegető mély örvényeket bölcsen kikerülte, mind a
csavargós partok szikláitól kellő távolban maradt.
Azt óhajtá, hogy mindennemű bonyolult viszonyaink tekintetbe vételével
gyűjtsük anyagi és erkölcsi erőnket oly téren, hol bizonyos veszély nem kockáztatja az eredményt; értelmünk súlyával s a néposztályok érdekeinek egyesítésével
emeljük fontosságra magunkat, hogy így helyzetünk sajátságaiból legtöbb hasznot
nyerjen a közös haza.
E meggyőződés s az általa követett mód egyedüli és föltétlen helyességének
tudása teljesen együvé forrott lelkével, s kiegészítő részévé, alkotó elemévé lőn
annak. A számításai csalhatlanságába vetett mély hit, égő honszerelmével egyesülten, prófétai ihlettségre emelkedett nála, ,,s míg a reménnyel szövetkezhetett
– mint egyik jellemzője mondja –, nemtőszárnyaival oltalmazta az kedveltjét: midőn pedig a reménytől megvált, égő kanócával meggyújtotta a szívet, és saskörmeivel széttépte azon agy idegeit, melyben fogantatott!”*
Hányszor hallatta fájdalmas érzéssel cassandrai jósigéit, midőn a viszonyok
változtával más irányba kezdett tereltetni a közvélemény?! „mily kínos epedések
közt nézett nemzete jövő sorsának elébe, midőn egy részről halálos fagyban látta
szendergeni a szíveket; más részt kétségtelenül tudta, hogy a föllobbant érzelem
és szent lelkesedés nem csak nem biztosítja, de örvénybe fogja sodorni imádott
hazáját!” (Akadém. besz. 1842.)
Az 1847-iki országgyűlés a közlekedési ügyek vezérletének főnökségén találta
Széchenyit, mely „nagy látkörű, de kevés alapú térrel” a Helytartótanács 1846-ban
bízta volt meg. Mennyit küzdött, mily nehézségeket győze le, mily szembe álló érdekeket egyenlíte ki, míg a Tisza-szabályozás óriási terve megszületett, s törhetlen
erélye által életre szólíttatott! Ő azonban nem csüggedett el, s borús érzések között
ugyan, de hazafiúi szent tűzzel haladott előre, dicső célja felé.
Hajh! de sorsa és sorsunk felől más vala megírva a csillagokban. Megrendült a
föld, viharrá lett a levegő, s a nagy látnok 1848-ban révedezve adott hangot titkos
sugallatának, mondván, hogy „minden csepp vérében azt sejti, lelke legbensőbb
mélyében azt érzi, hogy láthatlan hatalmak vezetnek bennünket, s köztünk a legnagyobb sem sokkal egyéb már, mint engedelmes eszköz magas kézben”.
Gyönge az ajk, erőtlen az ecset fösteni a sziklához láncolt Prometheusz kínjait,
melyek ama végzetes napok után reá következének. Isten ostorát szemlélte végigvonulni az égen, pusztulást borítva mindenre, mi az ő keblének imádott tárgya
vala. Könnyű páraként foszoltak széllyel mindazon biztató képek, melyek törekvései előtt fáklyát hordoztanak. Hallá a szenvedés jajkiáltásait, és nem segíthetett!
látta ez enyészet angyalát, és meg nem halhatott! Sorsa a tengerészé volt, kinek
hajóját lángba borítja egy rég fenyegető felleg villáma, s előtte csak az emésztő tűz,
vagy a tenger mélye nyit szabadulást. – Ah! az én füstbe ment életem! így sóhajta
*

Kemény Zsigmondnak ez emlékbeszéd által is használt gyönyörű jellemrajza.
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föl a szétdúlt romok felett, s kínjai láttára búcsúzni kezde nagy lelkétől a tiszta
eszmélet.
Fátyolt, óh, fátyolt a gyászos 12 év történetére, mely alatt a honszerelem és
kétségbeesés fúriáitól tépve, élőhalottként tartózkodék döblingi bús magányában.
Óh! mily képek lenghettek ott előtte, hogy, mint hajdan a jósda rejtélyes barlangjához, oda is elvándoroltak hozzá bölcs tanácsért az aggódva epedő honfi szívek!?
Azonban a magas lélek, mely egész nemzet sorsát, boldogságát s szenvedéseit hordozta magában, megtört végre a reá mért sújtoló kereszt alatt, s folyó évi
April 8-ikán, midőn a sziklasírjából diadalmasan kilépett Megváltó a feltámadás
örömünnepére hívogatá e világot, titokszerűn adta vissza önmagát a teremtő kezébe.
Ki úgy szeretett, mint ő, ki úgy szenvedett, mint ő, az vessen követ reája!
Most! a dicső küzdelmek után, csendesen alusszák az örökálmot áldott hamvai a cenki sírbolt setét üregében; bennünket mennyei titkos erővel védő szent
hamvak hazánk délnyugoti véghatárán. Egész nemzet áll fölötte borongva, gyászolván leghűbb s legnagyobb fia kidőltét. – Fölveszi a fátyolt tündér-Borsodunk
kesergő szíve is, s a búba merült haza könnyei közé vegyíti érette hulló hálakönnycseppjeit. Miként ama tengertúli világ félistene, Washington egyszerű sírhalmához
Mount-Vernon völgyében elvándorolnak Amerika szabad polgárai, hogy a sírra
leboruló gyászfüzekről egy-egy lombot szakasszanak emlékül: úgy mennek és menjenek majd lelkesülni s áldást zengeni egy boldogabb kor gyermekei e legnagyobb
magyar földi nyughelyéhez!
Mi pedig forró esdekléseinkkel kérjük dicsőült szellemét, mely már ott fent,
Árpád, szent László, a Hunyadiak, Zrinyiek, Rákóczyak és több jeles magyar ősök
társaságában örvend, hogy láthatlan vezérként járjon elhagyott népe előtt a sötétben, s intse, buzdítsa, vigasztalja!
És mivel a Széchenyi-címer, ím, e tündöklő jelszavaival: ha isten velünk, kicsoda ellenünk! nem fordíttatott még befelé a cenki sírbolt ajtajánál: kérjük ájtatos
imáinkban a menny mindenható királyát, a Magyarok istenét, hogy árva nemzetének Széchenyi Istvánunk nagy lelkét, reményteljes maradékiban, még egyszer
adja vissza!
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[4.]

EMLÉKBESZÉD KAZINCZY GÁBOR FÖLÖTT

[Elhangzott 1865. február 6-án a Kisfaludy Társaság közülésén]
Tisztelt ünnepélyes gyülekezet!
Alig van szívemelőbb látvány, valamint alig kegyeletesb kötelesség, mint azon
dicsőült polgárok pályafutásának gyakori szemlélése, kik – magasabb eszmék
szolgálatára szentelvén magokat – rendületlen hűséggel, önzést nem ismerő buzgósággal küzdöttek fent ragyogó eszményök felé.
Nem a csüggesztő bánat vagy erőtlen keserv hangjait zendítjük felettök, midőn
emléköknek a kegyelet áldozatát meghozni sietünk: erényeikre fordul tekintetünk, melyeket „sem gyászolni, sem keseregni nem szabad”; szellemi arcképöket
állítjuk szemünk elé azon hűséggel, mely a méltánylás mértékét nem a kivívott
siker, nem a fentebb vagy alantibb szerepkör, hanem az ügy szentségével összeforrott lelkiismeretes áldozat és odaengedés szerint határozza.
Hiszen már a régi kor bölcse (Seneca) mondá, hogy magok az istenek legnagyobb kedvteléssel pillantanak a küzdő férfiúra, ki nem csak sorsa vészei ellen
vív, hanem kemény és diadalmas harcot áll benső világa lázadó hatalmaival is.
Példájok tanít tűrni csüggedetlenül, munkálni másokért önzetlenül, s annak érzetében találni nem csak bátorítást, hanem édes jutalmat is, hogy egy magasabb
szellemvilág harcosaivá szentelteténk. Ez önérzet és meggyőződés ereje veszi el
fullánkját a töviseknek, melyekből nem egyszer font koszorút a választottak fejére
hálátlanság vagy félreismerés; ez ringatja lelkünket, a mostoha jelen hideg légkörében, messze jövendők derengésével, vagy a múlt idő azon tanúságával, hogy a
szellem működése örök és halhatatlan. Így lesz érthető a szent nyugalom, mellyel
az eszmék vértanúi ajkokhoz emelik a méreg-kehelyt; így lesz érthető a lelkesedés
ama kiáltása, mely a máglyák lobogó lángja közül is fel-felharsan, s mind e világra
kihangzik: exorietur adhuc aliquis ex ossibus ultor!
S mégis mélyen megilletődik szívünk, midőn újabb meg újabb veszteségink sorát jegyezgetjük. Íme! nem csak rég táplált jogos reményeink beváltásával maradt
adós a végzet, nem csak régi és mindig újuló sebei miatt sajog az éber honfi gond:
egymás után, s a legelső rendből, hullnak vitézei azon phalanxnak is, mely öntudatos buzgalommal hordja szívén nemzetünk való érdekeit, s melyre szebb jövendő biztos hitével pillant fel a jók serege! Csoda-e, ha borongó érzelem hangja,
vagy egy-egy feltörő sóhaj vegyül ünnepélyünk örömzajába, s még innen is búsan
pillantunk ama hívek sírja felé, kiket munkabíró éltök delén, vagy egy dicsőséggel
futott pálya küzdelméből szólíta el tőlünk a gondviselés? Nem csupán ünneplő
körünk tekint hamvaikra búsongva; féltékeny remegéssel borong felettök maga e
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nemzet geniusa is, mint ama mesés királyi hölgy, kinek büszkesége tárgyát, gyermekeit, egymás után verték le a haragvó istennő nyílvesszői.
Ámde, midőn lelkünk szárnyával érintjük hűlt poraikat, fájdalmunk méltó kiváltsága az, hogy újult erőre gyúlaszt bennünket a megemlékezés, s elmorzsolván
szemünkben a bánat könyűit, kitartó küzdelemre acéloz annak elgondolása, hogy
dicsőült jeleseink, bár elköltözének, mégis velünk vannak, bár láthatlanok, mégis
sorainkban küzdenek, bár meghaltak, mégis közöttünk élnek.
Midőn Kazinczy Gábort elszólítá tőlünk a végezet, tündöklő meteor hullott alá
a magyar szellemvilág boltozatáról: csillagzat, mely pályafutásán messze lövellte
maga körül a fényt és meleget. Nem csupán egy kis kör éltető lelke volt; buzgón
igyekvék meghozni áldozatát a közhaza javára. Nem önzés sugallta, szűk körű nézetek valának vezérei; azon eszmékért gyúlongott, munkált, emésztődött, melyek
nemzeti létünk nemesb alapjai és mozgatói. Az irodalom gazdag erejű, lelkiismeretes harcosa dőlt ki benne; a politikai pálya mézajkú, ihlett szónoka némult el; a
társas élet egyik legvarázslóbb tüneménye hamvadt ki örökre szemünk elől.
Alig egy rövid éve, hogy a kegyeletes megemlékezés benső ihletével hangozék fényes szónoklata irodalmunk egyik dicsőült Nesztora felett, kihez őt rokoni
kötelék s egy nagy eredményű korszak tisztelő bámulása fűzte vala. Megjelent
akkor Társaságunk ünneplő körében is, s részvéttel csügge annak magasztos célú
törekvésein. Ki hitte volna, hogy a megjelenés üdvözlete az örök búcsú pillanata
lészen!? Most, íme, felette zendül már az emlékezet szózata! s az, ki ezzel néki társai nevében áldoz, fájlalni kénytelen egyebek között azt is, hogy sem a szónoklat
elragadó bűbájával, sem az egyént híven tükröző rajz képességeivel nem rendelkezhetik, s így kegyeletes kötelesség teljesítésére valóban alig lehet egyéb jogcíme,
mint azon egyéni rokonszenv és nagyrabecsülés, mely őt a dicsőülthöz évek során
át közelről fűzögeté. Ily vallomás után merjem-e hinni, hogy találók és kimerítők
lesznek a vonások, melyek a közvetlen szemlélés által e sajátságos szellem arcképéről lelkemben maradtak? higgyem-e, hogy ha működésének fennmaradt és
látható eredményeit áttekintettem, őt magát saját egészében látandom azokban?
Nem, valóban nem! Mint egy festett szalag nem maga a szivárvány színpompája,
mint egy fénysugár nem maga a felséges nap, mint egy zöld bokor nem maga a
változatos tavaszvidék.
Kazinczy Gábor azon kiváló egyéniségek közé tartozott, kiket már bölcsőjökben ihlető csókkal érint a genius. Természettől erős érzéket nyert a szép iránt, s
dús képzelettel párosult szenvedélyt, mely nyugtot nem ismerve keresi életutain
az ideált. Ily lelki szervezetű lények magas légkörben mozognak, de gyakrabban
is érzik a csalódás égető fullánkjait; hévvel ölelnek keblökre egy világot, s fuvall
körülöttük a szellem, de övék a prometheuszi kín is, melyről nem álmodik köznapisága országútján a sokaság. A költő szerint:
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Mikor ilyent teremt az ég,
„Eredj – mondja – légy dicsőség,
Légy címere nemednek,
És ostora keblednek!”

Még boldogok, ha kikerülhetlen összeütközéseikben idő előtt el nem buknak; ha
csalódásaik után a philosophia keblén találnak menedéket; ha ostromolt hevöket
el nem oltja a hideg közöny vagy önmeghasonlás. Kazinczy már mint serdülő
gyermek, a s.-pataki iskola falai között, erős vággyal, sőt elragadó szenvedéllyel
ízlelte a tudományok forrásait. A szülői gondnak kellett, mint Agricolánál, közbelépnie, hogy túlzó hevét mérsékelje, és „retineret, quod est difficillimum, in sapientia modum”. Kortársainak vidor játékától elfordulva magát teljes lelkéből, komolyan és egészen a múzsák szolgálatára szentelé. Az írói dicsőség lőn a gyermek
első ábrándja, az irodalmi pálya a gyors röptű szellem egyedül óhajtott mezeje.
Nem csak korán fejlő tehetségei ösztönzék őt ezen irányban; hatalmasan ébresztő lendületet adtak fogékony lelkének az idők megújult küzdelmei: az a villanyszikra, mely az 1825-ki országgyűlésen kilobbanva nem aluvék el többé; sőt
áthatotta s felüdíté a nemzet testét, s életelevenséget önte mesterségesen zsibbasztott tagjaiba.
A veteránok acélozva érezték idegeiket alkotmányos jogaink védelmére; az ifjak
keblök természetes áradó hevével buzogtak ölelni a szabadság bűvös eszményét, s az
újra felpezsdült nemzeti közélet gyermekszívekből is egy-egy bajnokát kezdé alakítni az elkövetkező szellemi csatáknak. Ez új élet lengedezése elhatott a tanodák falai
közé is. Az eszmék hatalma, mint szűk réseken átlövellő napsugár, bevilágítá a távol
eső homályos szögleteket, s az irodalom és nemzeti haladás jelentősebb mozgalmai
eme korlátolt körökben is bírtak már egy-egy érző idegszállal.
Kazinczy Gábornál mindez ébresztő és ösztönző hatást fokozta, sőt irányozta,
még ehhez járult nagynevű rokonának, a széphalmi halhatatlannak hírneve és
dicsősége. Csak a glória tündöklését látta ő a szent öreg halántékai körül, nem a
szenvedés mély redőit; csak a babér üde lombjait vette észre, nem egy kínban folyt
hosszú élet sötét sebhelyeit is. Kazinczy Ferenc mélyen pillantó szemei magasra
törekvő szellem hajnalodását sejtegeték az előtte megjelent serdülő gyermekrokonban. Örült, hogy éppen családjának egy fakadó sarja készül hajlani a pálya felé,
melyet ő sírja szélén is ifjú lángolással ölel vala. Lelkesedve intette és buzdította az
írogatásra; kedvet óhajta költeni benne idegen jeles művek fordításához; ajánlotta
a magyar nyelv tüzetes és alapos tanulását. Rövid találkozásuknál minden szó,
minden tekintet egy-egy drága magszemecske volt, mely termékeny földet kapott
a gyermek fogékony lelkében. Hosszú, hosszú évek múlva is, midőn megrendült
kebellel és borongva állott egy élet küzdelmének romjai felett, élénken maradt
Kazinczy Gábor lelkében e pillanatok hatása, s elfogódva írja: „Tíz éves gyermek,
egyszer láttam szent vonásaidat, hőse és vértanúja ügyednek! és mintha betűiden,
mik ereklyékül állanak előttem, megannyi könyű csillogna e percben is.”
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Azonban nem találtatott bölcsen vezérlő tapintatos kéz, mely a kora fejlésnek
indult nagy tehetség előtt, kellő időben, helyes utat egyengessen. Saját élénk ösztönét és olthatlan ismeretszomját követve szárnyalt a tudás különböző mezőin.
Dús képzelme s élénk emlékező tehetsége főképp a költészet és történetírás felé
vonzotta.
Az alig 13 éves fiú már verseket és színművet ír; Nagy Károly háza történetét
dolgozza; drámákat és elbeszéléseket fordítgat: azonban se egyik, se másik téren
nem marad kizárólagos szenvedéllyel. Működése körébe vonta nem csak a szépműveket, hanem azok philosophiáját is, a történetet és politikát, a társadalmi tudományokat s a nevelést, az újabb nyelvek s az ó klassika irodalom tanulmányozását.
Úgy látszik mégis, hogy mindjárt pályája kezdetén kiváló előszeretettel igyekvék magát műfordításokban gyakorolni. Élte végéig e tér volt az, melyen legörömestebb és legsikeresebben munkálkodott, e téren szaporítá főleg érdemeit Társaságunk kebelében is. Számot vetett eredeti productiv erejével, s bár költői művek
alkotásában még néha megkísérlé azt: minél inkább tisztultak nézetei és bővült
látköre, annál kevésbé érzett ösztönt az eredetiség koszorúiért versenyezni ő, kinek dús szelleme s egész egyénisége az eredetiség oly csillogó vonásaival bírt vala.
Lelke előtt lebegett szüntelen a már dicsőült és dicsőített nagybátya példája s
intelme, ki maga is főképp az idegen irodalmak szépségeinek meghonosítása által törekedett nyelvünknek magasabb szárnyalást s a benne rejlő eredeti erőknek
bajosabb tündöklést adni. S nem hatott-e reá irányzólag az Akadémia is, mely
működését ekkor indítván meg kitűzött célja s bevallott elve szerint válogatott
művek fordítására ösztönzé az írókat? S nem mutatja-e a 14 éves gyermek erős
önbizalmát, hogy Engel és Fessler magyar históriáinak lefordítására komolyan
ajánlkozék?
Még az iskola szűk körében mozgott, midőn a pataki nyelvmívelő társaság
Parthenon című zsebkönyve, főleg az ő sürgetései következtén nyomatva, közölte
tőle lelkéhez oly rokon hangon beszélő Ossián egy költeményét, Komálát, közlött
novellát és verseket, s közölte egyéb munkálatait a kassai Magyar Minerva. Halomra készültek különböző tárgyú és értékű fordítmányai, melyeket folyton javítva a következő évek gyűjteményeiben és folyóirataiban bocsáta világ elé. Galeottot már 1833-ban kezdé fordítni, valamint egy töredéket Goethe Iphigeniájából;
a következő évben Goethe Tassóját és Moliére-től George Dandint. Azon évben
(1835), midőn a tanodától búcsút vett, egy füzetke verset nyomatott még Patakon
Szerelem könnyei cím alatt. Áradozása egy forrongásban levő ifjú kebelnek; küzdés a technika nyűgeivel; merész, sőt gyakran túlcsapongó képek, s azon sajátságos kifejezési különcség, mely őt később is oly éles körvonalokban jellemzé.
Így, midőn Kazinczy Gábor a tanoda küszöbén kilépett, nem csak éveken át
vasszorgalommal végzett előkészületet vitt az írói pályára, hanem gyakorlatot, sőt
némi írói reputatiót és összeköttetést is, s mindezekhez oly nevet, mely míg az
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ifjúnak becsvágyát fokozta, a közönséget iránta előre is kedvező véleményre, sőt
reményre hangolá.
A tanintézet falai közül egyenest Pozsonyba sietett, a még akkor együtt tanácskozó nevezetes országgyűlésre. Színről színre látta ott, mily buzgalommal és lángoló honszeretettel óhajtják a haza jobbjai gyógyítgatni üdülni kezdő nemzetünk
sebeit; mily nemes versenyben égnek pótolni a múlt idők mulasztásait, s lerakni
alapját, ha mindjárt a kétség habzásai közt is, a jövő felvirágozásnak.
Az országgyűlési ifjúság, melynek kebelét a fellendült szabad eszmék és haladási jelenségek villanyütéssel érintették, örömmel fogadta soraiba a komoly, halvány
ifjat, ki alig serdülve fel gyermeki éveiből, az ismeretek oly halmazát, a szónoki
előadás oly dús elemeit láttatá közöttök, hogy csakhamar a legelsők egyikévé avattaték. Mint tüzelhették magasra törekvő szellemét e lelkes fiatal kör hévtől áradó
tanácskozásai, szónoklatai, küzdelmei! mint ölelte szívéhez az itt bálványozott
szabadság ideálját akkor is, s még inkább akkor, midőn a hirdetett szabad eszmék
ifjú mártírjai előtt Spielberg és Budavár börtöneire mutatott a kormányhatalom!
Hallá Wesselényit, a nemzeti jogok mennydörgő bajnokát, és Kölcsey ajkán a hazáért égő s remegő érzelem tűzárjait, s mindazon hősét a megindult nagy szellemcsatának, kik elé örvendve hozta koszorúját és tapsait a nemzet lelkiismerete.
Új világ tárult fel előtte. Egyszerre a nemzet legmagasb érdekeinek nyílt küzdterén látta magát, s figyelemre méltatva azoktól is, kiket akkor a közvélemény bálványozott. Késő éveiben is dicsekvése volt ifjú emlékeinek a nyájasság és leereszkedés, mellyel őt, a fél gyermeket, Wesselényi Miklós fogadta volna. Országgyűlési élményei nem csupán a honszeretet lobogását ébreszték s erősíték szívében
olthatlanul, de vonzó példában tükrözték eléje, hogy a haza érdekeit szolgálni az
élő szó hatalma éppoly dicső, vagy még bűvösebb utat nyit, mint az irodalom, s
hogy a közállapotok, a felébredt szellem mindig élesebb körvonalú hullámzásai
tenni, mindenkit csak tenni intenek.
Az egypár év, melyet az országgyűlés eloszlása után Pesten töltött, tisztán irodalmi foglalkozásokkal múlt. Dolgozott sokat és sokfélét, s munkálkodásában
most is ugyanazon eláradó irány s mindent átölelni vágyó törekvés.
Nem csak költői művek átültetésére fordítá erejét; kiterjedt éber figyelme a távolabb eső és szárazabb vidékekre is. Munkássága eredményét mind sűrűbben
közlék az akkori folyóiratok és gyűjtemények: a Tudománytár, az Athenaeum és
Figyelmező, a Társalkodó és Regélő. Élénk részt vett minden jelentősebb irodalmi mozgalomban; hatott az eszmék tisztázására, az ízlés nemesbítésére s nemzeti
irányú műveltségünk előmozdítására. Közel ismeretségbe jövén az irodalom főbb
képviselőivel, lebilincselő egyéniségénél fogva csakhamar egy lelkes ifjú kör csoportosult oldalához, mely nemes versenyben égett írói működés által tenni áldozatát a haza oltárira. Egy közös cél hevíté őket, ereikben az élet tavaszának üdítő
varázsa lobogott; de lelkesedésöknek tápot, ihlettségöknek zománcot Kazinczy
Gábor nyújta leginkább.
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Csekélyebb fontosságú nagyszámú dolgozatai mellett komolyabb és önállóbb
vállalatok tervével is foglalkozék az idő tájt. Regényfüzeteket szándékozott adni
(Malvina cím alatt), melyekből azonban csak az első kerülhetett világ elé (Ezeregy
óranegyed). Másnemű önállóbb dolgozásai és tervei (Népbarát, Őr, Ellenőr, Holmi) a kormányhatóság szigora miatt nyomattak el, vagy a közviszonyok nem kedvező fordulatán akadtak fenn (Műcsarnok, Dús és szegény, Souvestre után, 1840).
Ez időszak reményteljes küzdelmei vonzották őt először e Társaság felé is, mely
most a veszteség élénk érzetével áldozik emlékezetének. Társaságunk t. i. alakulása
után első közülését tartván (1838. febr. 6.) a kitűzött jutalomra versenyző művek
között Kazinczy Gábor Béla herceg balladáját is dicsérettel említé fel, s a közülésben felolvastatván Évlapjaiban kiadatá. Ez vala az első fényes láncszemecske, mely
rokonszenvét s később munkásságát e magasztos célú körhöz csatolni kezdette.
A küzdelem és remény, az ifjúi ábránd és lángoló szenvedélyek eme korában történt, hogy forrongó s élettapasztalatok által még át nem szűrődött szíve
Hymen láncait egy lobogni siető érzelem zaklatottságával vette magára. Men�nyi önteremtett álomkép! mily vonzó árnyai a boldogságnak! s öntudatlanul is
mennyi eleme egy távol borongó mostoha végzetnek! Búcsút vőn a fővárostól,
Zemplén megyébe, ősi fészkére vonult, s a megyei élet nyilvános mezején keresett működési tért fényes tehetségeinek. Ettől fogva távolabb esik tőle s némileg
szűkebb határok közé szorul előtte az irodalmi pálya. Fenntartja bár ezen túl is
összeköttetését, s magas röptű lelke vissza-visszatér annak felüdítő menhelyére;
de a hév és szorgalom, mellyel ott előbb áldoza, lassankint csillapulni kezd. A
tettre szólító gyakorlati élet vette igénybe erőit, a mind élénkebbé vált politikai
pálya sürgelme ragadta magához. A megyék megannyi tűzhelyei voltak a megindult haladási eszméknek: csatatér, melyen a nemzet sorsa felett határozó elvek harcát vívták a rendezett pártok. A haza szeme függött mindeniken, midőn
egy-egy fontosabb kérdés eldöntésére alakultak, vagy küzdenek egymás ellen a
vélemények; s aki e téren jelentékeny nyomatékkal veté mérlegbe értelmi súlyát,
nem egy megye, de egy nemzet megkülönböztető figyelme kezdett azonnal felé
fordulni. Kazinczy legelső sorban küzde itt a szabadelvű zászlók alatt, elvtársainak fénye és büszkesége, a józan haladási elveknek nem csak védő harcosa,
hanem toborzó hőse és apostola, ki azok sikerét megyéje határin túl, távolabb
körökben is előmozdítá. Ajkán az élő szó hódító hatalmát, fennkölt szellemében
dús ismeretek kincseit, szívében a honszeretet bűvös talizmánját hordozta ő e
csatákon. Boldog napjai voltak ezek az öröm- és reménynek, a küzdelem- és
erőnek, a barátság és szeretet virágzásának. Körülte seregellt minden, mi kedves, vidám és ifjú vala. Bűbájos légkört alkotott szelleme varázshatalmával, s
ábrándosan csüggött a fényes jövendőn, melyet számára minden, ki e légkörben
megfordult, egyhangúlag jósolgatott. Csodáljam-e vajon, hogy akkor is, midőn
roncsolt hajóját, hosszú idő múlva, ismeretlen part füvenyére vetették a viharok,
mindig oly áhítattal, oly édes merengéssel tekinte vissza e boldog napokra, mint
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a száműzött tekint távol hona felé, melyben ifjúsága emlékei, szívének legdrágább zálogai örökre elmaradtak?
Kazinczy Gábort mind korán nyilatkozott hajlamai és gyakorlata, mind vasszorgalommal űzött átható tanulmányai az irodalom mezejére utalták. Azonban mégsem szentelheté, vagy nem akará szentelni magát lelke teljes erejéből és mindvégig
az ifjú korában oly hévvel ölelt pályának. Hijába is keresnők hagyományai között a
mesterművet, melyből e dúsan megáldott szellem arcképe örök üdeségben tükröződnék elénk: valamint egyoldalúlag és igazságtalanul ítélnők meg, ha szakadatlan
munkában folyt élte hatását csupán e téren kifejtett működésére szorítva tekintenők. Nem csak szigorú önbírálata, nem csak minden irodalmi mozzanatot nagy
mérvek szerint becslő nézetei vonták szűkebbre előtte az írói foglalkozást, hanem
a politikai élet küzdelmei is, melyeknek, mint említém, bajnokává szegődött, s
melyek oly csábító látkört nyitottak kitűnő tehetségeinek. E küzdelmek között találta valódi életlevegőjét, ezek acélozták idegeit, fűztek szárnyakat becsvágyának,
jelöltek tágasb mezőt honszeretetének. Az irodalom terét, mint önmaga többször
megjegyzé, csak műkedvelésből látogatta ezután. Némi elégületlenséggel tekinte régebben végzett munkálataira, s ifjú éveiben kiadott költői kísérletét is, hol
csak módjában volt, visszaszerezte, példányait megsemmisítette. „Én – úgymond
– nem készültem, nem akartam lenni író soha; izgékony véralkatom el-elkapott
oda is, míg a cselekvésre hívó élet el nem szakaszta végleg. Egy emlékezetem sem
volt, mely visszavonzott; (nagymértékű) ambitiómnak egy sugalma sem tolt felé.
Elértem életem delét, anélkül, hogy existáltam volna ott.” Ámde a férfiú, ki élte
delén s egy összeomlott reményvilág romjai között írja e borongó szavakat, csendes magányába temetve, éji lámpa mellett virrasztva éppen az irodalom érdekeit
szolgálja akkor is, midőn ezeket írja. Műfordítmányait javítgatja csaknem túlzásig
fokozott lelkiismeretes gonddal, történelmi adatait gyűjti és rendezgeti fárasztó
pontossággal, s mások nagybecsű irodalmi hagyományait készíti sajtó alá önzetlen honfiúi buzgósággal.
Nem, valóban nem dilettantismus volt ez, hanem egy erős szellemnek öntudatos és szigorúan fegyelmezett mozgása az önmaga által kimért határok között.
„Számot vetve magammal – így ír barátjához – legokosabbnak láttam, ha elpendülő gebeckedés helyett, az örökkévalóság embereinek leszek hű szolgája, s bennök és általok mutatom fel azt, amit »humeri recusent«.” Majd ismét, műfordítói
munkásságáról szólván, így: „A királyok és geniusok, úgy látszik, hijába váratnak
magokra: tegyék meg, ami tőlök telik, a napszámosok.” Ritka hűséggel és gonddal
is igyekezett ő az önmaga által ekképp kitűzött cél felé. Elsietést vagy türelmetlenséget a fellépésben senki sem fog szemére vethetni. Törlött, változtatott, javított
egy-egy művön gyakran évek során át, s csak midőn már jobbá nem tehette, bocsátá világ elé. Molière három vígjátékát, mellyel Társaságunk kiadásait ékesíté,
ötször dolgozta át; Galeott történeti művét még gyermekkorában fordítá, s csak
pár év előtt érlelte meg a kiadásra; Goethe Tassójához mint serdülő ifjú fogott, s
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azt, valamint Werthert, Krazsinszky lengyel költő Nem istenies komédiáját és Cicero, Tacitus és Pliniusból tett fordítmányait élte fogytáig fáradatlan műgonddal
simítgatá.
A fordítást nem oly szakmánynak tekintette, melyet, jól vagy rosszul, sietve
kelljen lemorzsolni a napi üzelem használatára; meg volt győződve, hogy „az irodalomnak, hogy valóban s ne csak névleg legyen, meg kell hódítnia a már létező
tért, hogy rajta majd új creatiókat hozzon elő a nemzeti cultura”. Ily magasabb
szempontból ítélve nyúlt azon példányok szépségeinek meghonosításához, melyek soha el nem avuló érdekesség bélyegét viselik magokon. Nézete szerint „a
hív fordítás nem a szavak hű visszaadásában, hanem abban áll, hogy se többet, se
másként ne mondjunk, mint az illető. Mint mondjuk? az a mi dolgunk, nem az
övé. Aki – úgymond – a tánc figuráit lebegteti állandóan szeme előtt, szabatosan
táncolhat ugyan, mint a gép, de sem szépen, azaz szabadon, sem jellemmel nem
táncolhat. Nem szabad észrevenni, hogy táncolni tanultunk: éppen úgy nem azt,
hogy nem mi beszélünk, hanem példányunk adja szánkba a szót. S nem vonásonkint kell visszaadni a képet, mert totalitása ekként lehetlenné válik, hanem
reproducálni. Ez aztán mesterség, élv, dicsőség.”
E végett első kísérletei óta lankadatlan hévvel törekedett a nyelv minél teljesebb
kifejtésén. Azon erő és csín, azon szabatosság és fellengés, mely styljén legtöbbször
elömlik, tanúsága ugyan a művészi kéz avatottságának: s mégis kérdésbe tehető,
vajon épp e téren, melynek eleitől fogva annyi gond- és előszeretettel áldozta fáradozását, termett-e számára akár a benső megelégedés nyugalma, akár a közméltánylat feltétlen helybenhagyása? Az irodalom nyelvét fentebb szárnyalásúnak, a
közélet nyelvétől minél élesebb, sőt ellentétesebb vonásokkal elkülönítettnek óhajtá. Gondolkozott, fáradt és tanult, s folyvást csoda béketűréssel és ragaszkodással
függe tárgyain. „Amiért én dolgozom és tanulok – így kiált fel – nem piaci üzlet
tárgya. E nyelv bűbájait lesem és boncolgatom én, ahelyett, hogy saját idétlen gondolatimmal vajúdozzam. Egy titkos, rejtelmes valami nem hagy beléfáradnom.
Az arany ereit nem látom, de hiszem rendületlenül, hogy megvannak.” E rendületlen hittel s e mélyen gyökerezett buzgósággal forgatta alakító vésőjét választott
tárgyain, s a legfárasztóbb kritikai rostán vitt át minden csekély dolgozatot. Az
önmagával elégedetlenség tökélyesbülés rugója lehet ugyan; de bizonyos mértékben túlhajtva Saturnussá válik, mely saját szülötteit emészti fel. Annyi nyugtalan
törődés mellett, a szabad mozoghatás elé vont annyi korlát között csoda-e, ha
Kazinczy styljéből is elveszett olykor a könnyűség és természetesség, s némi bilincsbe vert mondatszövés lépett a valódi szabatosság helyére? Átidomított szavak és szófordulatok, keresettség színét viselő kifejezések, s olykor némi öntetszés
az idegenszerűségek használatában. Öntudatosan cselekedte, s különcségeivel is
éles jellemvonást ada nyelvezetének. Közrehatott abban izgékony véralkata s túl
erős képzelme is, mely valahányszor formáit válogatva kevesbíté, mint a rohamos
ár, könnyen ragadta őt rendkívüliségek- vagy szokatlanságokra. Jól tudta, mily
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kevéssé találkozik e részben a közvélemény helyeslésével, tudta, mint gyakorta
monda, hogy másnak éppen úgy nem tetszik az ő stylje, mint neki nem a másé;
de nem tért le a követett ösvényről, mert nem akart letérni, mert „sok tekintetben
kedve volt ellentétben mutatni magát a vulgussal”, s mert egyéni mivoltát kellett
volna ez által bizonyos mértékben újrateremtenie. Ki állíthatná azonban így is,
hogy nem bír emelő és magasbra ösztönző hatással a nyelvművészi törekvés, ím,
ily eredménye, kivált e korban, midőn nyelvünk eredetiségét, erejét, szépségeit
csaknem önfeledve hanyagolja az irodalom köznapi sürgelme? Ő soha nem von le
a porba, mindig csak felemelni törekszik; szokatlan köntöst ád egy-egy eszmére,
de köznapiságot, vagy ízetlen ürességet népies orv alatt sohasem láttat. Ama lelkiismeretes gond, ihlet és ügyszeretet pedig, mely irodalmi foglalkozásain elömlik,
nem a jelen versenyküzdelmek fiának mutatja őt, hanem egynek az irodalom azon
régibb napszámosai közül, kik az ügy oltárára mindenöket áldozatul vitték vala.
Nem egyedül a vérség, de a szellem kapcsai fűzték őt Kazinczy Ferenchez.
Folyvást felette lebegett a dicsőült nagybátya szent árnyéka. Zászló volt előtte e
név, mely buzdított, szövétnek, mely nyomokat jelölt, s mindenekfelett a cultus
áhítatáig vitt ragaszkodás tárgya, mely lelkét egészen eltölté s áthatotta. Még mint
serdülő ifjat magasztos lelkesedés öröme árasztá el, midőn neki édesanyja (1833)
a boldogult ősz bajnok könyveit és iratait megszerezte. Hévvel és kegyeletes buzgósággal gyűjtött és őrzött azóta mindent, mi Kazinczy Ferenc egyéniségére,
élete vagy irodalmi pályafutására, sőt azon egész nevezetes korszak történetére
tartozott. S e téren bizonnyal senki sem volt nála teljesebb és kimerítőbb adatok birtokában. Élete feladatául tűzte ki Kazinczy Ferenc munkái teljes kiadását:
ezzel óhajtá meghozni fiúi áldozatát ama nagy szellemnek, mely magát nemzeti
cultúránk történetében feledhetlenné tette. Óhajtva várta közviszonyaink jobbra
fordultát, mely kitűzött célja elérésére is kedvező alkalmat hozand: mind hijába!
csak levelezéseinek néhány kötetét adhatá a közönség kezébe, kitűnő termékeit
irodalmunknak, becses adalékait szellemi benső fejlődésünk történetének.
Ím, ezen levelezések egyik darabjához írott szép élőbeszédében mondja: „Kik
többet nem nyújthatunk, gyűjtsük híven az anyagot, miből a lángelme majd a
nemzeti dicsőség palotáit emelendi fel. Nyissuk meg a sírokat, miken feledés
borong, vagy legfeljebb egy-egy emlékezés bolygótüze lobban fel.” S valóban fáradatlan buzgósággal s áldozatot nem ismerő odaengedéssel szentelte magát az
„anyaggyűjtésre.” A történelem, gyermeksége óta, kedvenc tanulmánya volt; még
kiválóbb szeretettel fordult annak mezeje felé későbbi éveiben. S valamint a szépirodalmi téren az eredeti productivitás koszorúit, úgy itt az alkotás dicsőségét nem
vadászgatta. Hévvel, sőt csodálattal csüggött nemzetünk régi szebb múltján, s a
jelen ködének nyomasztó súlya alatt nem egyszer meríte abból reményt és biztató
sugárt rugékony lelke; ámde önmaga megelégedett a búvár szerepével, ki mély
hullámokba merül egy-egy fényes gyöngyszemért – mások számára; a bányász
munkájával, ki sötét aknában, mécsvilágnál, sápadozva hányja fel az arany-köve67

cseket, melyeknek ragyogást és értéket majd a közforgalom ád. Lelkesedve ragadott meg minden csekély adatot, mely történelmünk része volt, s nem riadt vissza
semmi fáradságtól, hogy egy parányi való tényt, az igazság egy magszemecskéjét,
a múlt hullámiból felbúvároljon.
Munkálatai és előkészületei sejteni engedik, hogy XVII-dik és XVIII-dik századi történetünk megírásának tervével foglalkozék. Azonban valamint másutt, úgy
itt is rendkívüli mérveket állított maga elé, s kielégülni nem bíró szelleme tovább
és mindig tovább ösztönözte. Mindig új meg új hézagot látott adatai sűrű rendében, mindig felderítetlen egy vagy más fontos körülményt. Az országos levéltár
egy részének csak futólagos megtekintése nem lehangolá, de megdöbbenté arra
nézve, hogy valamit merészeljen: annyi ott – úgymond – az eltemetett igazság.
S ezekhez még a korlátok, melyeket a körülmények szemmel tartani parancsolának! Folytatta hát hosszú, fáradalmas előkészületeit; tovább rajzolgatta messze
ható terveit nem sejtve, hogy a sors-intéző nornák munkában lobogó élte fonalát
oly korán eltépendik. Küzdött és emésztődött. Ott álltak lelke előtt a távol jövendő
ködében egy önteremtett dicsőbb világ buzdító képei, eredménye hosszú, hosszú
évek fáradozásinak: nem sejtve, hogy megtörik ereje, mielőtt ama világ határit
elérhetné! Sokszor kétség szállja meg, midőn a távol célra tekint, s jellemzőleg
jegyzi zászlajára, mintegy jelmondatul, Petőfi sorait:
Tán egy bevégezetlen épület
Lesz életem munkája, meglehet,
Amely, ha készen volna, beleszállna
A hír, a feledés örök királya:
Míg így, elkezdve, félig-meddig készen,
Csak rövid emlék szűk tanyája lészen.

A fénylő csarnok, melynek alakja lebegett szeme előtt, fel nem épülhetett; de
anyagszereit hangyaszorgalommal hordotta össze, s ezek, valamint az általa gyűjtött és napfényre juttatott történelmi adatok a hír zengő nyelve nélkül is élénk
tanúi munkás szellemének: tanúi az írók, kik az ő gondja vagy ellenőrzése mellett
adattak világ elé, Zrínyi és Cserey, Mikó Ferenc és Illésházy, Apor és Szamosközi;
tanúja végre a gazdag adatgyűjtemény, mely hagyományai között, mint nemzeti
örökség, várja a hivatott történész lelkiismeretes méltánylását. Valóban e téren
is érdemli ő, hogy szövétnekével egy-egy sugárt vessen sírja fölé a történeteket
virrasztó emlékezet.
Azonban, tisztelt gyülekezet! a szolgálatok, melyekkel Kazinczy Gábor nemzetének az irodalom mezején áldozott, sem oly fényesek, sem oly mélyrehatók, sem
a közönség tapsai és koszorúiban annyira részesek nem valának, mint azon siker,
melyet az élő szó hatalmával vívott ki. Legdúsabb ajándékukat csókolták ajkára
az égiek. Igéző hangszer volt ez ajk, mely csodás változatokban árasztá elénk az
eszmék és érzelmek egész tengerét. „Én az íróságot – úgymond – túlságos önta68

gadással nem ambitionáltam soha, sem hajlamaim, sem készületem nem vontak
oda. Nyelvvel szolgáltam, ahogy tudtam, s nem tollal, a hazát.” A szónokságra
vonzották kiváló tehetségei, tanulmányai és a közviszonyok; gyakorlati mezőt
szolgáltatott arra a régi megyei élet, államférfiaink és szónokaink eme képző iskolája, s tágabb tért nyitott ragyogásának az országgyűlés tereme.
Úgy gondolom, valódi nagy szónok számos, átható ismereten kívül nem lehet
el a költészet bizonyos mértéke nélkül. Mert hiszen tetteink rugóját nem csupán
az értelem, a szív is kormányozza. Első Napoleon mondá, hogy az államtanács fellengző szónokait mindig a száraz logika erejével s azon egyszerű igazsággal döntötte meg, hogy kétszer kettő, négy. Ámde hányszor túlteszik magokat a logika
száraz és hideg láncolatán az érzelmek és indulatok, hányszor tépi szét alkotását
egy váratlan fordulat, hányszor maga az eredmény! Kazinczy Gábor rendkívül
meg volt áldva a költői képzelődés erejével, s csillogóvá tett az minden tárgyat,
melyet szelleme bájkörébe vont. Sokszor nem is a mélység, nem is az érvek döntő
ereje, hanem a képzelet ragyogása, a költőiség e pompás szivárványszínei ragadták el beszédében. Felkapta mintegy a földről a szóban forgó tárgyat, s csodás
szellemének fényébe vonva mutatta azt előttünk a levegőben. S az, kinek tolla alatt
a meggondolás, sőt törődés kényszerítései után is gyakran oly sajátságos különc
alakba ömöltek a szavak, íme, egy-egy rögtönzés hevében a legmegragadóbb színpompáját tükrözi elénk a magyar szónoki előadásnak. Mintha felette lebegett volna ekkor a genius, s mosolyogva suttogta volna: Lásd, midőn kényszerítve hívtál,
nem jöttem; most nem is kértél, s itt vagyok!
S vajon e kétélű fényes kard, a szónoklat ezen hatalma, forgott-e kezében csak pillanatra is más célból, mint hogy előharcosa legyen a jog és szabadság örök elveinek,
erősbítője a nemzeti érzelmeknek, védője az alkotmány szentségének, s előmozdítója a nemzet értelmi haladásának? Kétszer nyíltak meg előtte az országgyűlés termei:
egyszer, midőn ama végzetes küzdelmek árja ragadta fel a nemzetet, 1848-ban; másszor, midőn a remény szikrája látszott megvillanni fellegeinkben, 1861-ben. S itt,
mint amott – anélkül, hogy politikai szereplését távolról is körvonalazni akarnám
– nem állott-e rendületlenül az elvek mellett, melyeket eléje a meggyőződés, a
lelkiismeret szabott vala? Jól tudta, hogy a népszerűség palaestráin keskeny vonal
húzódik a capitól és a tarpéji szikla között; de változott-e magas és szent eszmék
iránti cultusa csak pillanatra is azért, hogy a népkegy hervatag koszorúit homlokára tűzögesse? Sőt éppen e cultushoz való erős ragaszkodásból nem követte-e
saját irányát még akkor is, midőn az legkevésbé vala népszerű? Jól értette, hol a
határvonal, melyen innen a józan szabadság, s melyen túl a féktelen szabadosság
uralma terül; melyen innen a törvényes hatalom ereje, túl a szeszélyes önkény
zsarnoksága uralg. Egyike azoknak, kik az érzelem hevét eszéllyel, a szenvedély
lángját önmérséklettel, az elhatározást és cselekvést bölcs meggondolással párosítni iparkodtak, kiket sem az ár el nem ragad, sem a romok sötéte kétségbe nem
ejt.
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S mint emelte költői ragyogással teljes beszéde hatását maga e nem közönséges
külső alak: magas, feltűnő termet, kifejezésteli nagy szem, mély, benső életre mutató beszédes arc, boltozatos nagy homlok, a magas eszmék e temploma, s mindennek felett ama felülmúlhatlan szép csengésű rokonszenves hang és tiszta, édes
magyar szóejtés, mely az ő ajkáról mindenkit elbájolón zengett vala!!
Lehet, hogy a politikai küzdtéren ennyi kitűnő tulajdona mellett nem volt vezérnek való: több volt talán beszédén a fény, több a külső dísz, mint mennyi a
vezér tiszteletparancsoló, komoly valódisága követel; talán sokak előtt rohamosnak, fellengzőnek, s alakjában célzatok felé csapongónak tűnheték fel kiapadhatlan szózatheve; ámde, hogy sorainkban nála ragyogóbb és elbűvölőbb szónokot
nem ismertünk; hogy alkotmányos éltünk küzdelmeiben nem csak harci kürt
volt, mely riadalmával velőkig hat, nem csak magasan lengő zászló, mely lobogásával vért pezsdít, hanem hazájának rendületlen híve, nemzete jellemének költői
képviselője: megadja ezt neki a részre nem hajló elismerés, s művészete koszorúit
illetetlenül hagyandja.
De a nemzetét fenntartó és mozgató eszmék nem csupán és egészen a szószék
magasán, vagy az irodalom fentebb légkörében tenyésznek; szükség, hogy mélyen
bocsássák gyökereiket a nép szívébe, s onnan szívjanak erőt és táplálékot. Azért
a társasélet ezernemű érintkezése mind megannyi csatorna, melyeken által sűrű
cseppekben vagy üdítő sugarakban csergedeznek a tömeg lelkébe haladásunk és
kifejlődésünk éltető elemei: ez úton is járulhatunk áldólag a közszellem ébresztése- és alakításához; itt is alkalom nyílik részt venni a nemzet dicsőítésének nagy
művében. Kazinczy Gábor ritka fénnyel, bámulatos eredetiséggel forgott e mezőn
is, sőt mondhatni, társalgásában csodáltatá magát leginkább kitűnő tehetsége.
Ott, mint napsugár a prizma tükrében, ezer meg ezer változatos színnel ragyogott
és égett, lobogott és szikrázott dúsgazdag szelleme. Egy tündéries magvető volt,
ki, amerre járt és kelt, fent és alant, közel és távol, pazar kézzel hintegette a szép és
jó nemes magvait, a műveltség elemeit. Értette a titkot, miként kell a szívek húrján mesterileg játszani. Se oly erős accordokat nem vett, hogy idétlen hangzavart
keltsen, se oly hatástalanul nem érinté, hogy a húrok hangot se adjanak. Mindig
tudott édes tápot nyújtani az érzelemnek: tanulságos és gyönyörködtető volt egyszersmind.
Széles, erős emlékező tehetsége és olvasottsága a legváltozatosabb panoráma
képeit nyújták édes mézként folyó beszédéhez, s mindezt a költőiség varázsszínében tünteté fel csodás képessége.
Nem egyszer látjuk, hogy kiváló emberek társalgása bizonyos nyomasztó légkörrel jár, melyen önkéntelenül is érezhetővé akarja magát tenni a szellemi súly.
Kazinczy Gábornál minden oly vonzalmas elevenségben jelent meg, mint egy bérc
alól felbuzgó kristálypatak, melynek buzognia kell, mert felszínre kényteti a szikla
mélyén forrongó ős áradat. Kedélyének örök üdesége nyájas virulatot hímezett
körülte. Kedvét lelte egy virágban, egy dalban, egy jó tettben, s tiszta lelkesedésé70

nek sem tüzét, sem fényét nem csökkentheté e zsibbatag s küzdelmébe belefáradt
időszak. Sokszor mondá, hogy nyilvánosan szereplő vagy csak beszélő egyénre
nincs nagyobb csapás, mint az elpendülés: bírta is ez elpendülés óvszereit teljes
mértékben. Hanghordozása, beszéde s egész öntartása figyelemgerjesztő, s valami
lebilincselő hatalom egész lényén. Nem volt kör, melynek sarkpontjait felfedezni,
vagy mely előtt önmagát sarkponttá tenni ne tudta volna. Ki egyszer látta, ki egyszer csüggött ajka édes szózat-árján, nem bírta őt kitörölni emlékezetéből. Hány
kedély termékenyült, hány eszme kapott szárnyat és elterjedést e bűvös ajk ihlett
beszédétől? Mily változatos alakban gyújtott és melegített az örökké szikrázó és
tündöklő szellem! Társalgása, mint enyhe fuvalom, vette szárnyára lelkünket, s
vitte csodás regiókon át, most derűben, majd borúban, de mindig magasan. Elandalított és ösztönzött, tisztított és erősbített. A legbájosabb hangszer, az élő szó
nagy művésze volt, kinek parancsára állott abban az erő és kellem, s ki hangszerét
kezelni az égiektől tanulta.
Érintsem-e, hogy társalgásának tündöklő bizonyságai, sőt szellemi maradványai a levelek, melyeket barátaihoz s közel és távol ismerőseihez kifogyhatlan hévvel írogatott. A levelek többnyire valódi sugárt vetnek lelkünk belső háztartására:
Kazinczy Gábornál lényeges részét alkotják azok egy dús kedélyvilág nyilatkozásainak, új fényt s nem múló érdemet biztosítandók írójok számára, ha egyszer az
irodalom sajátjaivá leendenek. A szónok és költő, a mély gondolkozó és kellemes
társalgó erényei egyesülnek azokban. Örömest, sőt keresve ragadta meg az érintkezés alkalmait, hol arra legcsekélyebb méltó ok vagy lehetőség kínálkozott. Buzdított, segélt, irányt adott, s egy dúsgazdag jószívűségével, mintegy apró pénzzé
verve, szórta szellemkincseit e levelek által közel és távol körökben. Tudta, hogy
azon eszmék izmosulnak és gyümölcsöznek leginkább, melyeknek magvait minél
számosabb kebelbe hintettük. S e műgond és törődés nélkül papírra vetett sorokon mily változatos szépsége ömlik el a költészetnek, az eredeti felfogás és erőnek,
a mindenre kiterjedő figyelemnek, a széles látkörű emlékező tehetségnek, a nyelv
művészi csínjának! Kristályhabjai ama csodás bőséggel szüntelen csergedező kútfőnek, mely az ő lelkéből égve és szikrázva buzgott vala fel; majdnem a széphalmi
utolérhetlen levelező könnyűsége és tartalmassága, csakhogy a subjectivitás erősebb színezetével.
Midőn a forradalom vésze lezajlott, s a világosi hegyek alatt megtörtek utolsó
hullámütései, Kazinczy Gábor előtt is romba dőlve látszott az a világ, melynek földéből szívtak életet és fenntartó elemeket szíve, lelke gyökérszálai. Ideges természete, hevülékeny vérmérséklete mind sötétebb színben rajzolta elé az alaktalan
jövendőt. „A forradalom – úgymond – tönkretett reám nézve mindent, és örökre;
a halottakat, mint a bölcső, ringathatja a feltámadás reménye; reám nézve, tudtam és tudom, nincs és nem lehet feltámadás. Új világokat alkothat Isten, de azt,
amit légbe röpített, nem bírja visszaállítani. A holnap végtelen lánca átfűződik a
beláthatlan, vég nélküli jövőn: a tegnaptól egy áthidazhatlan messzeség szakaszt
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el.” Egyedül, elhagyatva látta magát reményeinek, törekvéseinek s egész múltjának
omladékai felett, félreismerve s igazságtalanul ítélve meg azok részéről is, kikhez baráti érzelmek által csatoltaték. Szülő megyéje, ifjúságának tanúja, nem álla
többé előtte visszavarázsló nyájas világításban, s örökre zárva látta annak kapuját
maga előtt. A főváros egy nagy sírbolt vala, melyben élő halottak a kétség némaságával mutatkozának, s neki főleg csak azért kellett kevés időre odakötve lennie,
hogy egy élet és halál felett ítélő areopág szigora előtt önmagát igazolja.
A hajós, kinek kincsével együtt házi isteneit is elnyelte a bősz áradat, ösztönszerűleg ragadja meg a mentő deszkaszálat, melyen ismeretlen partok felé viendi
majd a hullámok szeszélye. A madár, mely a tenger végtelen síkja felett pihegve
keresi a szilárd pontot, hol pillanatra üdülést nyerjen, új élet örömével üdvözli a
bokrot, mely feléje a látkör távolából integet. Kazinczy Borsodba jött, s a bánfalvi magány lőn zaklatott lelkének menedéke, megrendült és elborult kedélyének
gyógyszere; az lett az életlevegő, melyben megszokott magasb régióit újra felkeresheté. Nagyrabecsülés élénk érzetével köszöntötték itt mindazok, kik önkéntelen hódolattal viseltetnek a szellem hatalma iránt. Mert tudták, hogy bármely
szögletébe vonta volna ő magát e széles hazának, mindenütt oly magas pontot
képezende, melyet nem csak észrevesz, de figyelemmel kísér az összes nemzet.
Így életelevenség és gyakori pezsgés tűzhelye lőn a bánfalvi ódon kastély; varázsszínbe vonta azt a kitűnő vendég újra felzendült, szikrázó kedélye és szelleme. Itt a szabad természet üdítő társalgásában, gyermeteg érzéssel látszék csüggni
az elsiető napokon. Szenvedélyes örömmel kertészkedett, virágot és fát oltogatott,
s mint lelkével fényesíté a kört, melyben megjelent, úgy szorgalma és ízlése által
idylli tájképpé varázsolta néhány év alatt vendégszerető lakának azelőtt elhagyott
s elavult környékét.
Míg ott, künn a nagyvilágban, egy új Bábel építői rövidlátó önhittséggel készítgették nemzetünk számára az újjáalakítás Prokrustes-ágyát, észrevenni sem akarva, hogy ez úton a gondviselés művével, magával az Istennel szállanak tusára: addig Kazinczy Gábor könyvei és iratai közé temetkezve élt azon eszményi világnak,
melyben az örök igazság és szépség napja tündököl, s a lefolyt események felett
szigorú ítéletet tart a világ bírája, a történelem. Leszállott a múlt idők sírjaiba, s az
élet és remény egy-egy szikráját hozá fel onnan számunkra. Újra az irodalom lett
kedvenc foglalkozási tere, melytől előbb a cselekvő élet elszakasztá: abban látta a
révet, hová legbiztosabban menekülhetünk. A könyvek nem csak élvezet, de munkásság tárgyai és forrásai lőnek előtte. Senkit sem láttam, ki azokhoz oly delejszerű ragaszkodást tanúsított, senkit, aki azokban oly valódi, személyesített társait
tekintette volna. Még kezének érintése is olyas volt, mintha vele a könyvben rejlő
tartalmat szívná a lélek titkos útjain. Midőn a haza területén elnémult a szabad
szó, s hinni akarták, hogy nem beszélvén nem is gondolkozunk, nem is emlékezünk: Kazinczy Gábor megragadta a társas élet kínálkozó csekély alkalmait, s nem
a csüggetegség lefegyverző sóhaja, de a bizalom és bátorítás igéje hangzott ajkán; s
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ha a szószék tágasb körében nem teheté, vallásfelekezete szerény gyűléseiben kelt
az önállóság, jog és törvényes szabadság védelmére.
Dús lelke azonban, melynek erős rokon- és ellenszenvein mit sem változtatott a haladó idő, s mely elveibe jobban beélte magát, hogysem az új viszonyok
sivár üzelmével rokonulhasson, önmagát őrlé a lezajló évekkel, mint malomkő,
melynek tennivalója elfogyott. Lobogva emésztődött, virágozva hervadott. Arcán
és tar homlokán egy hosszú élet tapasztalása, tört alakján egy vesztett világ szenvedése borongott, holott csak most álla még a férfikor teljességében! Soha sem is
volt erős idegzetű, szédülés, vérhullámzás, már mint gyermeket, gyötreni kezdették; most azonban mind sűrűbben ismétlődének régi, s talán öröklött szívbajai, s
kétessé tették nyilvános fellépteit is. Gyakran szállotta meg a mulandóság érzése,
s az orvosi segélyt, sajátságos önfejűséggel, nem méltányolta, s igénybe sem vette
kellő időben és alkalommal. Végzetszerűleg hitte, hogy nincs földön tudomány,
mely a keblében dúló enyészetnek akár csak egy pillanatra is gátat vessen. Midőn
a múlt év elején Szemere feletti szónoklatát fényesen bevégezve visszatért, hozta
magával bánfalvi csendes fészkébe a dicsőséget és a – halált. Naponkint hanyatlott, s a tavasz beálltával oly rohamos fordulatot vőn betegsége, hogy szabadításra
nem vala többé remény. Ott lengett már láthatólag, sárguló arcán s törődött fényű
szemében, a bizonyos halál; kínok alatt összerombolt idegeiből elröppenőfélben
volt az élet vég szikrája: és íme! az a gyakran csodált szellem most is oly fényben
és erőben lángolt és küzdött még, mintha felséges trónját nem is érintenék az elmúlás habjai. Szemlét tartani látszék az utána már-már elsüllyedő élet felett, s
túlvilági merengéssel, de érthetőleg mondá: „Kevés ember van e világon, aki magát, csupa pietásból, egy nyomtalanul elpendült eszme sírásójává tegye.” Ki tudja,
mi lehetett való értelme a haldokló végszavainak: maga volt-e elpendült eszmék
sírásója? vagy amaz örökre eltűnt világra gondolt, melynek élte legvirágzóbb éveit
áldozá!? Így némult el az ajk (1864. april 18.), melynél bűvösebben soha semmi
hangszer nem szólott; így villant el a szellem, melynek földi működését magok
az égiek gyönyörrel szemlélték; elröppent, hogy beolvadjon amaz ős erőbe, mely
színpompát ad a tavasz virágainak, hangot a szellőnek és viharnak, fényt és meleget a világnak, üdvöt és reményt a halandó kebelnek. Ah! pedig nem mondhatá
Caesarral: satis vixi vel naturae, vel gloriae. Adósai voltak még mind az élet, mind
a dicsőség. Szigorú következetességgel járt el iránta a végzet: kora fejlődést és virágozást engede nékie, hogy enyhítse és kárpótolja kora enyésztét. Pihenni nem
tudó lelke mindig előre ösztönzé, mint az Alpesek vándorát a feljebb! feljebb! intő
bűvös szózat. Nem akarta észrevenni, vagy fel sem vette, hogy életét emészti fel a
meg nem szűnő lobogás.
Most, íme! az ember megszűnt: a szellem független élete kezdődött. És e fényes
alak, mely immár földi gyengeségeitől megtisztultan áll szemünk előtt, s mely
látható jelekben fenn nem hagyhatá közöttünk teljes egészét, vajon nem lebeg-e
folyvást kertje hűn ápolt virágai között s a völgy zúgó patakja mellett, hol gyakran
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andalgott eszméi társaságában, a hegyek erdőkoszorúzott ormain, melyeket ablakából gyakran beröpdesett fennszárnyaló lelke? s még inkább a jog és szabadság
küzdelmében, eszméink harcában, erényink törekvésében? Ott leng, bizonnyal,
főleg e tisztelt kör munkásságában, mely célul tűzte ki, hogy az ízlést nemesítse,
a szép eszméinek útjait egyengesse. Mert hiszen ez örök szép ideált kereste ő égi
eredetű lángolással, annak volt apostola, azt óhajtá létesítni a nyelv és irodalom, a
természet és a társadalom különböző vonatkozásai által. S mind azt, amiért küzdött, mind azt, mit egy hű munkában tölt élet eredményeként felmutatni bírt,
azon ihlettel tevé áldozatul a haza oltárira, mely jutalmat vagy elítéltetést csak
önbensejének bírói székétől remél. Senki sem csügge tisztább és öntudatosb ragaszkodással nemzete sorsán, senki sem hitt erősebb meggyőződéssel jövőjében.
Azért, ha valósulást nyerend egykor annyi millió szív legszentebb reménye, ha
békés összhangra vergődnek az egymással vívó nyugtalan elemek, s e haza, ősi
szabad intézményei élvezetében, anyagi és szellemi erői teljes használatában, bátran kibocsátott lobogók alatt közelíthet a közboldogság réve felé: Kazinczy Gábor
nevét is bizonnyal ama díszoszlopra vésve találandja, melyen azok ragyognak, kik
a nemzetet fenntartó eszmék zászlaját, egy küzdelemteljes mostoha korszak törődései közt, magasan lengették. És míg porait Zemplénben a berettői családi sírbolt
takarja, emlékét mindnyájunk szíve s egy derültebb jövő hálája őrizendi.
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[5.]

EMLÉKBESZÉD TOMPA MIHÁLY FÖLÖTT

[Elhangzott 1869. február 14-én a Kisfaludy Társaság közülésén]
Tisztelt gyülekezet!
A teremtő géniusz, mely ihletésével magasztos pályára hívja el a bölcsőben
szendergő csecsemőt, nem osztja kegyét részrehajlón emberi vágyak és számítások szerint. Sorsunkra való tekintet nélkül választja kedveltjeit fönt és alant, egyformán munkálva általok a népek javát és dicsőségét. S az öntudat, hogy pályánk
küzdelmében tehetségünk szerint híven szolgáltuk eszményeinket, elveinket, a
gondolat, hogy munkásságunkkal a nemesebb szívek rokonszenvét kiérdemeltük,
a remény, hogy szellemünk hagyománya túléli földi rövid vándorlásunkat, s hatni
fogunk általa akkor is, midőn poraink a föld porával összevegyültek: annál inkább
buzdít és emel, minél göröngyösebb volt az út, melyet megfutnunk, s minél számosabb az akadály, melyet legyőznünk kellett.
Nem lehet azért célom meddő bánat s erőtlen keserv hangjait hallatni, midőn
Tompa Mihály emlékezetét szándékozom megújítani ez ünnepélyes alkalommal.
A művész bájos zengésű lantja elhallgatott s összetörött, de zengeményei mindnyájunk kincséül fennmaradtak. A költő élete, mint a kék magasságban lefutó
csillag, kihamvadott, de fényét és melegét itt hagyta köztünk szelleme műveiben.
Így, midőn az ő emlékénél megállunk, csak új életerőt adhat nekünk a megemlékezés, csak dicsőség fölemelő érzete gyúlaszthatja keblünket a fölött, hogy ő a
miénk vala.
Ámde még így is, talál-e vajon utat a szívekhez és nyugodt meghallgatást a
gyönge szózat, mellyel e pillanatban a közkegyelet és szerető barátság teszi le Tompa sírjára hervatag koszorúját? talál-e most, midőn, egy újhodni vágyó korszak
szülemlésénél, a szenvedélyek égnek és forrnak a féltett haza sorsa körül, s egész
országon végig rezdül és zajong a honfi szívek lázas dobogása? E küzdelemben,
hol a Múzsák csak félénk, töredékeny hangon rebegnek, vonzó látvány-e a dalnok
zajtalan, egyszerű életének folyása, mely mint síkon haladó csermely sietett célja
felé, se nagy habokat nem vetve, se árjával partjain túl nem rohanva?
Legyen bármint, én azt hiszem, tisztelt gyülekezet, s e hitem bátorít e pillanatban is, hogy nemzeti önérzetünk erősbítése mindig kötelesség, s e végett elhunyt
jeleseink sírja fölött a kegyeletnyilvánítás soha sem lehet időn kívül.
Tompa Mihály szellemi arcképét semmi sem tükrözheti elénk hívebben, mint
ama költői művek öszvessége, melyeket „ércnél tartósabb emlékül” irodalmunkban hátrahagyott. Művészi biztos kézzel rajzolja ő azokban benső érzelemvilágát,
mely nem egy nyugodt, elégült kebel nyájas, derengő világa, hanem sötét borongás, majd élénk fájdalom, ürömmel vegyített gyér örömek, majd a tört remények
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fölött vérző szív küzdelmei. E búskomoly szín és hang uralkodik ifjúságán éppúgy,
mint erőteljes férfikora működésén, s ez kíséri életének végső kínos éveit.
Külső életkörülményeiben, vagy testszervezete- és vérmérsékletében, vagy
mind a kettőben együtt feküdt-e oka a fájdalom e fogékonyságának, a borongó
hangulat e folytonosságának: ki tudná határozottan eldönteni? Ami nyilván van
előttünk, az, hogy a költő, míg közöttünk élt és küzdött, örökbecsű dalokban adott
hangot érzéseinek, fájdalmainak, hasonlítván a nemes kagylóhoz, mely kínja emlékéül szüli és hagyja fönn a drágagyöngyöt. Hogy azonban e kiváló szellem működését közelebbről ismerhessük s méltányolhassuk, szükség egy futó pillantást
vetnünk a viszonyokra, melyek között előttünk megjelent, a pályatérre, melynek
göröngyein elindult, s melyet diadalmasan megfutott.
A Tompa család rég idő óta Borsod vármegye Igrici helységében otthonos.
Egyszerű, mezei szegény emberek, kiknek se hírök, se igényök nem terjed túl falujok szűk határán. Mondják, hogy eleik Erdélyből, a székely földről származtak
ki Magyarországba, s ők magok is régi nemes család ivadéka. Tompa György két
fia, István és Mihály közül ez utóbbi, mesterségre szánván magát, elvándorolt Igriciből, s vándorlása közben Rima-Szombatba vetődvén ott kelt egybe, hihetőleg
az önállóságra minden biztosb kilátások nélkül, Bárdos Zsuzsánnával. E házasságból Rima-Szombatban látta meg a napot először a mi Tompa Mihályunk 1817.
szeptember 28-án, s míg nélkülözések közt ringatta bölcsőjét a jámbor szegénység, s őrzötte a szerető édesanya éber gondossága, látatlanul repkedtek körülte s
örömmel üdvözölték őt a Múzsák, a költészet bájos tündérei. A szerető édesanya
azonban csakhamar sírba szállt, s az alig egypár éves fiú, aki idők multával önmaga énekli:
Megértem én korán az árvaságot,
Mint gyönge hajtás a nyárnak hevén,
A szenvedést korán megösmerém,

szegény nagyapjához viteték Igricibe, a család régi fészkébe.
Itt élte át a félig árva Tompa a gyermekkor ártatlan éveit; itt ismerkedett meg
a falusi iskolában a tudományok legelső elemeivel, itt az élet első nélkülözéseivel.
A kies Borsod e gyönyörű sík földje, melyre dúsan hinté áldását és szépségét a jó
természet, vonzólag hatott a gyermek fogékony lelkére. A falut környező árnyas
erdők és ligetek, közelben elterülő tavak és nádasok, a piros kalásszal hullámzó
rónaság s a távolban a szelíd Bükk hegység kéklő halmai korán fölébreszték benne
a természethez való azon erős ragaszkodást, mely szívében élte fogytáig kitörülhetlenül megmaradt, s költészetének egyik kiváló forrása és bámulatosan fénylő
sajátja lőn. Itt, a romlatlan tiszta magyar nép kebelén vált vérévé bizonnyal az a
minden idegenségtől ment, tősgyökeres magyar nyelv is, melynek erejét, zamatját
költeményeiben élveznünk oly jólesik.
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Falusi tanítója, Bihary György korán fölismerte a fejlődő gyermek kiváló tehetségeit, s az ő közbenjárása következtén Tompa, az Igriciben lakó Szentimrey család jóvoltából, a sáros-pataki főiskola növendékei közé soroztathaték. Ott futotta
meg iskolai pályakörét folytonos nélkülözések között, tűrve, nyomorogva. „Multa
tulit, fecitque puer, sudavit et alsit.” De sivár helyzete hideg légkörében csakhamar érezni kezdé ama „szent tűz” jótékony melegét, mely elcsüggedni soha sem
engedte; érezni kezdé, hogy „isten lakozik keblében”; s midőn az elhagyatottság
és szeretetlenség tövisei közt tán arra unszolta a néma fájdalom, hogy az emberekben ne barátait, hanem zsarnokait tekintse: mosolygóbb ég alá ragadták lelkét
s virággal hintették útján a töviseket a költészet gyöngéd ujjai.
Nem volt szorgalmas iskolajáró, de azért mindig a legkitűnőbb tanuló volt, s
egyik tanítójának a korhoz nem illő méltatlan bánása okozta főleg, hogy Tompa
egy évre kiszakasztá magát tanulói pályaköréből, s néptanítóvá lőn Fehérmegyében, Sár-Bogárdon. Egy év múlva azonban ismét visszakerült Patakra, folytatta
tanulmányait, s az egyházi tudományok mellett a jogtant is hallgatta. Már ekkor,
sőt még előbb, nem csak az iskolai ifjúság önképző körében, hanem terjedtebb
körökben is, magára vonta költeményeivel a figyelmet. Az ízlés nemesítésében,
az irodalmi komoly törekvések megbírálása- és serkentésében annyi érdemeket
szerzett folyóirat: az Athenaeum 1841 óta közle tőle verseket, melyek a tartalmas
erőteljesség és elevenség, az előadási csín és szabatosság miatt Bajza és Vörösmarty méltánylatában s buzdításában részesültek, úgyhogy Tompa, már az iskola
falai között, elismert tehetségű s nagy reményekre jogosító költőnek tekinteték.
Tanuló korában szövődött ismeretsége Zemplén megyében a már ekkor nyilvánosan szereplő szellemdús Kazinczy Gáborral s az őnála jóval korosabb, de mindig
ifjú kedélyű költő Szemere Miklóssal, mely utóbbinak nyájas, lekötelező barátsága
ifjúkori emlékkincse maradt mind a sírig.
Sáros-Pataktól l845-ben vett búcsút, s Eperjesre költözött nevelőnek, hol Kerényi és Petőfi személyes barátsága s költői versenye tette emlékezetessé rövid
idejű tartózkodását. Még abban az évben Pestre jött előkészülni az ügyvédi pályára, melyet azonban már eleve nem látszék komolyan életpályául választani,
s csak az ő költői kedélyével, sorsával és előzményeivel összhangzólag munkált
a gondviselés, midőn a nagyvilág küszöbén ekként önmagában álló ifjút szülőmegyéje, Gömör egy kisded protestáns községe, Beje 1846-ban papjának választotta. Habozás nélkül elfogadta a meghívást, s ezzel belépett azon egyszerű,
fénytelen, de áldásos eredményű munkakörbe, melynek hív szolgálatában tölt el
élete, a költészet és tudományok szakadatlan mívelésével. Bejéről pár év múlva
(1849) Kelemérbe, majd innen, miután egy mívelt s áldott lelkű, szelíd ifjú nőben, Zsoldos Emíliában élete boldogítóját, nyugtalanító heve nyájas mérséklőjét
s földi léte valódi őrangyalát fűzte karjára (1849. máj. 1.), a kényelmesebb ellátást biztosító hanvai egyházba költözött át (1851), melynek kebeléből aztán csak
a halál szakasztotta ki.
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Tisztelt gyülekezet! Azon évek, melyekre Tompa Mihály költői működésének
első időszaka esik, irodalmunk előre törekvésének évei, a Kazinczy Ferenc által
jelölt nyomokon. Költészetünk, részint az ó klassikusok, részint a mívelt nyugati
népek irodalmán és szellemén táplálkozván, nélkülözte s olykor öntudatosan
nélkülözte alak- és tartalomban amaz erősebb nemzeti elemeket, melyek azt
terjedtebb hatásúvá s kiválóan egyéni bélyegűvé tehették volna. Előszeretettel
fordult a nemzeti tárgyak felé, felvette magába s visszatükrözni igyekezett a kor
szabadelvű törekvésének benyomásait; de hang és szellem, íz és alak még sem
volt oly tőrül fakadt, hogy önkéntelen kellett volna éreznünk, miként ez vérünkből való vér, csontunkból való csont, s önlétünknek specifikus kifejezése.
Vörösmarty, Czuczor, Erdélyi, engedve szerencsés ösztönük- vagy tudatuknak,
erőteljes vonásokkal jelzék s készíték elő az utat, melyen versköltészetünk nem
sokára új sarjakat vala hajtandó. Azonban arra, hogy a tiszta nemzeti-népies
elemek fölvétele által üdüljön és erősbödjék, s visszatérjen azon alaphoz, melyben a nemzetiség ős gyökérszálai tenyésznek, hogy hangot és szellemet, formát
és tartalmat önmagunkból merítsen, s leszállván mintegy a levegőből közénk
vegyüljön: arra a nemzeti sajátságaiban romlatlan nép kebeléből termett három
ifjú költő volt a leghatározóbb befolyással: Arany, Petőfi, Tompa. És Tompa az
időre nézve hármok között legelőbb.
Nincs itt helyén külön-külön részleteznem az ő munkásságuk értékét és hatását. Annak fejtegetésébe sem bocsátkozhatom, hogy a műköltészet, visszavezettetvén a népköltészet forrásához, ez új hódítás a tagadhatlan előnyök mellett éppúgy megtermé végleteiben az ízléstelenség burjánait, mint előbb a klassicismus és
idealismus: emez az erő és test nélkül való sima ürességben, amaz a népies formák
lelketlen hajhászata- és a féktelen póriasságban. De ki kell emelnem igen is, hogy
Tompa költészete e részben minden túlzástól ment maradt.
A pataki iskola tanulója volt még, bár ismeretes költő már, midőn a nép ajkán
szállongó mondákra és regékre fordult figyelme, s gondos utánjárással összeszedve azoknak még fennlevő maradványait ama bájos költői művekbe foglalta, melyeknek gyűjteménye 1846-ban Pesten jelent meg, ugyanott a következő évben
látván világot verseinek első füzete is. Ha soha egyebet nem ír, magok e népregék állandóan fenntartanák Tompa nevét irodalmunkban. Erőteljes jellemzései, a
megragadó természeti képek, melyeket oly dús, oly ragyogó színpompával s mégis
az aprólékosságig híven tudott elénk állítani, s általában az egész gyűjtemény műbecse igaz értékű kincsekké teszik nekünk e költeményeket.
Ha szorosb értelemben vett lyráját tekintjük, nem találjuk ugyan verseiben Petőfi lángszellemének rohamos, szenvedélyes fennröpkedését és változatosságát,
nem Arany mélységét s nyugodtan alakító vésője művészi hatalmát; de megragad
bennünket a képzelet elevensége, az eszmék gazdagsága és nemessége, a szerkezet szabatossága s a megtisztult, tősgyökeres magyar nyelv zengzetessége. Át meg
áthatja költészetét már ekkor is a természet forró szeretete, mely gyermekévei óta
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csak növekedett szívében, s emeli hathatósságát az a bibliai zamat, mely később
még inkább felötlő sajátjává lőn. Mert, miként maga vallja:
Lant és biblia! e két szent barát
Karján ringatta boldogan magát.

S valamint, Isten után, önerejének köszönte emelkedését, egész sorsát és helyzetét, úgy költészetében is mindent csak önmagából merített. Idegenek utánzása
avagy csak hatása is egy költőnkön sem látszik kevésbé, mint rajta, minek természetes eredménye azon felötlő jelenség, hogy számos kötetre menő versgyűjteményében idegen nyelvből egyetlen egy fordított darab sem található. S hogy azt
mondjam, ami Tompa költeményeinek legfőbb és méltó dicsérete, bátran állíthatni, miként azokat épp oly bízvást nyújthatod az anya, mint serdülő lánykája kezébe, épp úgy az ifjúnak, mint a tapasztalt férfinak: mindnyájan zavartalan, tiszta
örömmel s nemesbülő érzettel fogják azokat olvasni, élvezni.
Azon évben, midőn Arany János, fényes tüneményként, Társaságunk kebelében Toldijával megjelent, melynek dicsőítésére Petőfi büszke lantja is megzendült,
az 1847-dik évben, Tompa is versenyzett Szuhay Mátyás című költői beszélyével,
s nem csak dicsérő méltánylatot, hanem a Társaság tagjai közé fölvétetést is nyert.
Ámde e körben az ő munkás részvétének s magának e Társaság működésének,
sőt fennállhatásának is gátat vetettek az 1848-iki végzetes események. Fegyverzaj közé vegyültek a Múzsák, és Tompa nem csak lantjával sietett a fenyegetett
haza védelmére, hanem hivatalával is. Megyéje önkéntes harcosaihoz csatlakozva
elhagyta még akkor magányos tűzhelyét, s mint tábori lelkész vett részt a lajtai
táborozásban. A nemzet elbukott a dicső, de aránytalanná vált küzdelemben. Elnémultak s hazájokban is hontalan bujdosókká lettek a nép vezérei, bölcsei és
költői. A holtak nem panaszkodtak, az élők panaszkönyűit pedig vigasz nélkül
látta peregni a haragos ég.
Tompának már természettől búsongásra hajló kedélye még inkább elborult
és megroskadt e nemzeti csapás súlya alatt. Egyháza csendes kikötőjébe vonulva
nézte a haza romlását, süllyedését, mígnem, mint a tetszhalott ébredését jelző első
lélegzések, mint a téli zord vidék patakja, mely a jégboríték alatt is életet hirdetve
csörgedez, hangot adni kezdének a nemzet írói, költői. S Tompa az elsők között.
Most vált igazán jóltevőjévé a természet iránt való erős vonzódása; most fokozott
vággyal siethetett annak üdítő keblére enyhülni, feledni. Méhese és kertecskéje
volt a menhely, hová legörömestebb menekült. S e napokban alkotta Regéit, beszélyeit. Társalgott a virágokkal, meglopta álmukat, meglelkesíté létöket s Virágregéiben fényes szüleményeit állítá elő a költői képzelet szeszélyes játékának.
Azonban a hazafiság érzelmei is gyakrabban szólnak ezentúl dalaiban. Mély
fájdalommal mereng a nagyszerű romok felett. Mélán könnyezve tekint végig az
alföld pusztáján, képzelődése kedves mulatóhelyén, melyen majd, az idegen te79

lepülők jöttére, kialszik a pásztortűz, elhal a furulyaszó s elvész a puszta vadon
költészete. Keserű érzelmek között izen bujdosóinknak a gólyamadártól:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
S mint oldott kéve, széthull nemzetünk;
Neked két hazát adott végzeted,
Nekünk csak egy volt, az is elveszett.

De a hazafiúi fájdalom ily méla búsongása mellett a kitartás és remény erőteljes
hangjait is pengeti lantján: most nyíltan, saját nevén nevezve az eszmét, midőn a
körülmények engedték; majd – s gyakrabban – képek alá rejtve, körülírva, hogy
csak azok értsék voltaképpen, akik érzik is, hogy tanúságot tegyen a jövőnek egy
nehéz korszakról, melyben csak képes beszéd által nyilatkozhatott a honszeretet
fájdalma. A fogoly, A madár fiaihoz, A gályarab fohásza, az Új Simeon, a Pusztuló
erdő mind megannyi erőteljes bizonysága a költői képek alá rejtett hazafiúi érzelemnek; míg nyílt őszinteséggel hirdeti fennszárnyaló eszméit s intéseit többek
közt az Akadémia által koszorúzott Kazinczy Ferenc emlékezete s a Gróf Mikó Imréhez intézett hatalmas episztola.
Ama napok szabadságtipró szeszélye hozta magával, hogy Tompa költészete
sem kerülhette ki a hatalom éber őrködését, s a csöndes elvonultságban élő költő
A gólyához írott verséért Kassára idéztetvén, ott huzamosb ideig zaklató vizsgálat
alatt tartatott, sőt egyházi hivatalának elvesztése is kilátásba helyeztetett.
Ő, mint lyrai költő, kivált a forradalom utáni időszak költője. Húszévi nemzeti
szenvedésünk korszakának fájdalmai és reményei, önbizalma és küzdései egy költőnknél sem tükröződnek oly híven és gyakran, oly művészileg és mélyrehatón,
mint Tompánál, úgyhogy az ő költészete valóban ama gyászos kor meg nem hamisított rajzául s versei a nemzet életerének akkori igaz lüktetéséül tekinthetők.
S nem csak a költészet mezején fejtett ki eredménydús munkásságot: egyházi hivatala körében is hű munkása volt a jó, igaz és szép eszméinek, s becses művekkel gazdagította irodalmunkat. Egyházi beszédei, Halotti emlékbeszédei, valamint Olajág című
buzgó elmélkedései a legjobb termékek közé tartoznak irodalmunk ez ágában. Erős,
meggyőző okoskodás, szívhez szóló benső ihlet, egyszerűség és világosság tündöklik
azokban, átmelegítve a költői lélek bűbájától, idomítva a mesteri kéz alkotó erejétől.
Midőn egy egész lényünket átrendítő csapás súlya nehezült már ránk, azután az
élet könnyebbeknek látszó szenvedései is földre tipornak lassankint. Tompát lelke
mélyén érinték a hazai gyászesemények, melyeket nyomon követtek megrendült
egészségének gyakori változásai s érzékenyen sújtó családi veszteségek. Gyermeksége óta önerejére utalva s küzdelmek között növekve és emelkedve érzelemben
gazdag szíve annál erősebb vággyal kereste hű rokonfelét, minél mélyebben érezte, hogy az életben egyedül áll, kereste a családélet nyugalmas tűzhelyét, s e vágynak költeményeiben is élénk kifejezést ád. Mindjárt papi hivatala kezdetén (1846.
dec. 24.) írja egyik szép költői levelében:
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Midőn estennen megtérvén haza,
Nem fogad váró lény meleg szava,
Vagy fenvirasztok csendes éjszakán,
S nincs más velem, csak a késő magány:
Megvallom, ekkor úgy fáj valami,
Annyit szeretnék, tudnék mondani:
A családélet boldog keble ez,
Melyért borongva lelkem epedez.

Ámde aki mélyen szeret, mély fájdalmakra is készen álljon. A szeretet nem
csak örömet ígér, hanem szenvedésre is kötelez. Tompa megtalálta a családélet
óhajtott boldogságát; de annak édessége mellett nem mindig bírta önmegadással
ürítgetni az ottan-ottan kikerülhetlen ürömpoharat. Az áldozatosság soha nem
nyugvó aggodalmával őrködött szerettei fölött; de a sors vészei ellen megóvni őket
mégsem állhatott hatalmában. Első szülöttjüket csecsemő korában veszíték el. A
második fiúcska, kinek létezésében családi végreményét kellett helyeznie, ama
serdülő korban ragadtaték ki karjaik közül, midőn a gyermeki ébredező értelem
és beszédes ajak leginkább le szokta bilincselni a szülei szeretet és ragaszkodás
érzelmeit. Egy kisded sírhalom – most már a költőnek is nyughelye – domborul a
többiek között a hanvai temetőben: sírkövén az ötéves fiúcska neve, s a név alatt e
bibliai mondat: „A virág, mihelyt kinyilatkozik, leszakasztatik, és elmúlik, mint az
árnyék.” E sírhalom Tompa szenvedéseiből emelkedett. Az ehhez kötött fájdalmat
soha ki nem heverte. Hordozta gyógyíthatlan sebét, mint belsejébe tört nyílvasat
az erdők vadja. Apa és anya évekig nem említék magok között a sírba szállt kisfiú
nevét, nem mintha feledni akarták volna, mert hiszen naponta látogatott nyughelyét egy jól ápolt rózsás kertecskévé alakították, hanem szótlanul akartak elmélyedni szívök titkon táplált keservében. A testileg is szenvedő költő borongva látta
és érezte, mint veszi vissza tőle az irigy sors a kincseket, melyeket jobb napokban
mintegy kárpótlásul adott vala. Nem talált többé állandó vigaszt a költészetben,
enyhületet a vallás és bölcsészet nyugtatásaiban. Évek múlva, sőt utolsó emlékezéseiben is vissza-visszatért lelke e sírhalomhoz, melynek virágaira el nem enyésző
gyászfátyolt borított az ő fájdalma.
Megfoghatlan volna előttünk e tünemény egy férfiúnál, kiben az élet terheinek
nyugodt viselésére szilárdságot keresünk, a vallás és költészet fölkent szolgájánál, kinek szellemét és érzéseit a köznapi szenvedések bármely hullámai között is
fölemelkedetteknek gondoljuk: ha figyelembe nem vennők Tompa subjectivitását, a testszervezetében rejlő egyéni okokat, a fájdalmakra úgyszólván előkészített
voltát s elvonult falusi helyzetét, mely őt élményeivel, fájdalmaival elmélyedésre,
contemplatióra utasította. Aztán végre is egyéniségünk alkotó elemein, alapjain
változtatni nem áll hatalmunkban, s egy vékony tőr éppúgy öl, ha gyökerén találja
az életet, mint egy halálos golyó.
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Ezekhez járult veszélyes szembaja, mely éveken át szeme világa elvesztésének
aggodalmával zaklatta, fárasztotta; pedig ez csak előjele volt amaz életoltó vésznek, melyet később sorvadásnak tartott önmaga, de melyben Bécs egyik nagyhírű
orvosa szívtágulást ismert föl és jelentett ki nékie. E pillanattól fogva menthetlenül elveszettnek hitte magát. Erősen hitte, hogy életéből már csak hónapok vagy
napok vannak hátra, s közel halála ellen nincs többé gyógyszer a földön. Egy elítélt zaklatottságával hordozta mindinkább növekvő kínjait, s e töprengés, e soha
nem szűnő nyugtalanság még gyorsabban fölemészteni segített életerejét. Kereste
az enyhet és szabadulást a gyógyszerekben s az emberi tudomány tanácsaiban; de
hogy valóban megszabadul, soha sem hitte, s e tekintetben a vigasztalás és remény
bíztató képei, melyekkel barátai s ismerősei olykor felé fordultak, csak keserítőleg
hatottak beteg kedélyére.
A sors sok tekintetben szigorú kézzel dajkálta ugyan költőnk életét, s mint már
említém, költeményeiben is egy borongó szellem fájdalma tükröződik; de nem
lenne hű a kép, melyet róla emlékezetünkben alkotunk, ha elhallgatnók, hogy nem
törpíték őt le a köznapiság sűrű légkörébe a helyzet nyűgei, s egyénisége, amint
előttünk az életben megjelent, a legrokonszenvesebb és megnyerőbb alakok egyike volt. Szerény családi tűzhelye mellett a szeretet éber nyugtalanságával csüggött
kedvesei boldogításán, s virrasztott kicsiny fészke fölött, mint egy párjáért remegő
madár. Áldozatos gondossága kiterjedt a legnagyobb tárgyaktól a legapróbbakig.
Kis hajlékában ő maga volt a mindent átölelő, jóltevő gondviselés.
Fogékony lelke kész örömmel fogadta és osztotta a barátság nemes érzelmeit.
Szíve egész melegséggel, odaadással és gyöngédséggel szorította magához azokat,
kiket egyszer arra méltóknak ismert, s kikben a viszontszeretet valódiságáról, a
szív és jellem becsülésre méltó voltáról meggyőződött. Nemes, egyszerű jellemétől éppúgy távol volt az alacsony önzés, mint a számító álszínűség. Egyenes
nyíltszívűségét apró dolgokban is csak az igazság vezérelte, s szavára és szívére
nagyban és kicsinyben mindenkor biztosan építhetél. Ha vérmérsékletéből eredő izgalmai s indulatossága el-elkapták olykor, egy perc múlva már visszanyerte
lelke az egyensúlyt, s maga sietett egész jósága- és szelídségével jóvátenni előbbi
viseletét.
Nem volt idegen az élet szelíd örömeitől. Szerette a csöndes, vidám társaságot,
melynek lelke, elevenítője tudott lenni; szerette a nyájas tréfát, melynek, kivált
egészséges napjaiban, mesteréül ismerték őt. Száz meg száz apró esemény és tapasztalat emléke volt nála készen a köznapi élet furcsaságaiból, melyeket kifogyhatlan jókedvvel s oly sajátságosan jellemző elevenséggel tudott előadni. Fényes
szikraként elpattanó, nevettető vígjátékot láttál magad előtt, midőn e bajnoki termetű, vaskos férfiú élénk taglejtésekkel kísért s csaknem színészi ügyességgel elmondott adomáit hallgatád. Humorral bírt rá. Megvolt ahhoz lelke mélyén a kellő
alap is: az élet által kevert keserű fájdalom.
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Anyagi mulandó javakra, világi kitüntetésekre sohasem vágyott. Egyszer elfoglalt hanvai csöndes fészkét az ajánlkozott előnyösebb egyházi állomásokkal föl
nem cserélte. Hivatalos pályáján mindennemű rangfokozati kiválóbb előléptetéstől, avagy csak tekintélyes nevét megillető szerepléstől is távol maradt, s kötelessége hív teljesítése után nem akart egyéb lenni, mint valódi ember és költő. Lelkét
alanti vágyak és gondolatok nem nyűgözték. Szerette és kereste a dicsőséget, de
csak azt, melyet a szellem igazi s nem könnyen múló ragyogása tesz fényessé. És
ha, mint ó korbeli lantos-társa, Horác, az önérzet édes büszkeségével kiálthatott
fel magában:
Sume superbiam
Quaesitam meritis, et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam!*

megvolt földi jutalma küzdve emelkedő s fennszárnyaló szellemének.
Az utolsó egypár év lassú, kínos haldoklás Tompa életében. 1865 végén „beteg
szobájából hallgatta már a polgári ünnep víg zaját”, mellyel új átalakulásához készült a bilincseiből kibontakozó nemzet, s egy gyönyörű ódában (Novemberben)
ád kifejezést a haza sorsa fölött aggódó honszerelmének. Mint a vándormadár,
mely az őszi hervadt vidékről kiesebb tájakra, enyhébb s derültebb ég alá készül,
oly nyugtalansággal kezdett bontakozni a földi lét korlátai közül. Még sajtó alá
rendezi s kiadja versei legújabb füzetét, majd az Olajágat és Virágregéit, amazt egy
mély érzelmű búcsúkölteménnyel nőjének ajánlva; még elzengi (1867 őszén) s ismét „kedves nőjének” ajánlja utolsó verseit, azon mélyen megható három elégiát,
melyekben az ősztől s az élettől végbúcsút veszen:
Mit keresnél, mért mulatnál
Oh én lelkem! e romoknál?
Fölfelé csak, fölfelé!

azontúl elnémul a lant, meglankad a munkás kéz, és a költő szemlátomást hanyatlik sírja felé.
Az Akadémia, mely 1858-ban választá őt kebelébe, a múlt év tavaszán 200 aranyos nagy jutalmával koszorúzza, mely csaknem úgy érkezik hozzá, mint a haldokló Tasso homlokára az elkésett babér; de jóltevőleg deríti mégis élte alkonyát s
áldólag fordul felé ez által a Múzsák végső mosolya.
És hanyatlása nem a gyökerén sínylő növény lassú, nyugodt hervadása volt
többé. Zaklató heves fájdalmak, izgató kínok, melyek a feldúlt szívből indulva,
meg-megújuló rohammal gyötrék egész idegrendszerét. Mohó sietséggel, mint
kinek napjai, sőt percei meg vannak számlálva, igyekezett rendezni irodalmi és
családi ügyeit. Arcképét, búcsúsorait küldözgeté végemlékül ismerőseinek, bará*

Légy büszkévé, Múzsám, érdemeid által, / S koszorúzd fürtömet honi borostyánnal!
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tainak, s üdítőleg hatott rá egy-egy rövid levélke, melyet tisztelt, szeretett embereitől válaszul, vigaszul nyert.
Így hányatva az erejét összezúzó gyötrelmek között, melyek sem állni, sem
ülni, sem aludni, sem ébren lenni, sőt gondolkozni sem engedték, nem egyszer
ragadták meg a kétségbeesés karjai, s rémítő képekkel kínozták beteg képzelődését. Hála a gondviselésnek, hogy végre is győzött a szegény szenvedő háborgásain
a keresztyéni önmegadás és csodatevő szeretet. Őrangyalként, meg nem roskadó
erővel virrasztott és őrködött mellette gyönge hitvese. Mint egy jóságos, szelíd
nemtő kísérte el szíve rokonfelét a menny kapujáig, s ápoló kebeléről szállt föl a
végsóhaj is, mellyel (1868. júl. 30.) szabad szárnyon égiek közé emelkedett a költő
szelleme.
Tisztelt gyülekezet! Kevés ember távozhatik az életből úgy, mint elégült vendég
szokott a barátság asztalától. S a költők sohasem voltak a szerencse kiválasztott
kegyencei. Tompa halála csak jóltevő bekövetkezése lőn a mindnyájunk által rég
sejtett, kikerülhetlen végnek. Mélyen meghatott, de meg nem lepett. Nekünk fájdalom, neki megpihenés; életének és hatásának szemlélete pedig vigaszunk is egyszersmind. Maga ez ünnepélyes pillanat, melyet az ő emlékének szentelünk, egy
férfiú emlékének, aki saját szárnyain törvén magas utat szellemének kitörülhetlen
betűkkel véste nevét irodalmunk évlapjaira, bátorító kezesség nekünk jövőre. A
költő nem zengi többé nálunk süket fülek és hideg szívek előtt dalait. E nemzet,
mely megifjult erővel tör nagysága és boldogsága felé, nem hagyja többé részvétlenség tüskéi között bolygani érdemes dalnokait.
Hogy lelkesülten lobogtattuk egykor a haladás zászlóját, s felkölteni sikerült a
szunnyadó erőket; hogy ébren voltunk, s csüggedetlen önbizalommal küzdöttünk
át a nemzeti elnyomatás nehéz évein; s hogyha talán majd teljes felvirágzásunk
érzete fogja eltakarni a múltak gyászemlékeit: bizony az érdem mindezekben a
nemzet szerény lantosait s azok között Tompát is nem csekély mértékben illeti.
Az ember földi alakját és szenvedéseit eltakarta a sír, s feledésbe meríti az idő;
de a költő neve és szelleme közöttünk él, s dicsőségével együtt örökre a miénk
marad.
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[6.]

PALÓCZY LÁSZLÓ SÍREMLÉKÉNÉL

[Elhangzott 1869. augusztus 2-án a miskolci síremlék leleplezési ünnepélyén]
Tisztelt gyülekezet!
Természetes vágya az emberi szívnek, hogy akiket e földön szeretet és tisztelet
érzéseivel környezett, azok képét és emlékezetét még a halál után is bírni s fenntartani óhajtja. Ezt hirdetik körültünk a temető egyszerű fejfái vagy csillogó sírkövei, ezt a sírhalmon gondosan ápolt virágok vagy az elvonultan ejtett könyű és
sóhajtás, melyet a meg sem jelölhetett kedves hamvaknak szentel a földhöz ragadt
szegénység fájdalma.
És az élőkre nézve bizony van is valami erkölcsileg buzdító és fölemelő azon
hitben, hogy a körhöz vagy pályához képest, melynek életünk jobb részét örömest szenteltük, nem feledi végképp működésünket s emlékünket az elismerés.
Az öntudat, lelkünk eme láthatatlan ítélőszéke, felüláll ugyan az emberek változó véleményein, s nyugtat vagy vádol kit-kit érdeme szerint; azonban, ha a kor
kiváló férfijait hideg közönnyel vagy éppen kárhoztatással kíséri a sokaság, ha a
valódi honfiúi érdemeknek csupán az öntudat belső szózata jut osztályrészül: a
magasabb eszmék szolgálatára fogunk ugyan vértanúkat teremteni, de seregeket
toborzani nem.
Ezért önmaga ellen vét a nemzet, mely a haza javáért küzdő és elhaló gyermekei előtt megnyitni késik a hála és emlékezet pantheonát. Törpe marad a nép, mely
maga tépi le nagyjai homlokáról a babért, s kegyelet nélkül tiporja el a jövendő
nagyság és virulat magvait.
Mint a szentírásbeli tó hullámzás közben fejté ki csodatevő gyógyerejét, úgy
van az gyakran a népek életében is: jótékony haladást jelez a hosszú pangás után
megindult elevenebb mozgalom. Ámde itt nem ritkán szédelgéssel jár együtt az
új elevenség, midőn a szabadság mámorától ittasulva mindenki mindenhez érteni
látszik, s százak erejét véli gyönge karjában az egyes ember. Még szentebb kötelességgé válik ilyenkor meg nem feledkezni ama hívek- és bölcsekről, kik világító
fáklya gyanánt jártak a nép előtt, tanulni példájokból, lelkesülni alakjukon, s a
haza üdveérti buzgólkodást összeegyeztetni a számító ész és az erkölcsiség józan
követeléseivel.
Bennünket is a honfiúi érdemek iránt való őszinte hódolat gyűjtött ide e pillanatban, hogy ünnepélyesen bemutassuk a síremléket, mellyel a haza egyik jelesének, megyénk feledhetlen fia: Palóczy Lászlónak itt nyugvó hamvait kívánta
jelölni Borsod vármegye közönsége. Hála az égnek, hogy régóta táplált nemes
szándékunk e napon végre teljesült. Könnyebb lesz ezután őfelette a hant, ha letekint a földre dicsőült szelleme, könnyebb a mi szívünk is, hogy e szellemnek a
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hála adóját ekképp lefizethetők. S én, kinek hivatásom lőn itt ez ünnepélyes alkalomnál szót emelni, e hivatásból folyó kötelességemnek tartom röviden elsorolni
a módokat s eszközöket, melyek által az üdvözült férfiú nevét s emlékét Borsod
vármegye a maga körében örökíteni óhajtá.
Alig érkezett hozzánk 1861-ik évi April 27-én az akkor együtt tanácskozott
képviselőház elnökétől a gyászsürgöny, hogy Palóczy László ugyanazon nap hajnalán jobb életre szenderült, alig adtunk kifejezést az ő elvesztése fölött érzett
őszinte mély bánatunknak: s mindjárt a Május 6-án tartott közgyűlésben szórul
szóra ezen határozatot hozta a vármegye közönsége: „Készíttessék az ő hamvai
számára oly alapból, melyhez a megye minden polgára járul filléreivel, s mivel
ily alap csak a közpénztár, tehát a megye közpénztárából, az avasi temetőben egy
díszes és a megye tekintélyének is megfelelő sírbolt, hogy midőn a nemzet, mint
ez már a képviselőháznál kilátásba is helyeztetett, a nagy hazánkfia nevét örökítendő síremléket elkészítteti, az a mi hálás kegyeletünkből emelt ezen sírbolton,
mint alapon nyugodjék.” Továbbá: „Életnagyságú olajfestmény arcképe tanácskozási termünkben függesztessék fel.” Végre intézkedés történt arra nézve is, hogy:
„Életrajza a felette elmondott gyászbeszédekkel együtt egy emlékkönyvben kinyomatván, annak jövedelméből a miskolci reform. gymnasiumban jó tanulók
részére Palóczy nevét viselő ösztöndíj alapíttassék.”
E határozatok azonban, fájdalom! nem mehettek teljesedésbe oly gyorsan és
oly készséggel, mint minővel meghozattak. Az 1861-ik év Novemberében megszűnt a rövid ideig tartott alkotmányos élet, újra visszaestünk az absolut rendszer nyűgei közé, s kegyeletes határozatink, mint erkölcsi kötelezettség, jegyzőkönyvünkbe rejtve várták a foganatosítás szerencsésebb jövendőjét. Egyedül az
elhunytnak képviselőtársai által készíttetett márvány emléktábla érkezett meg
Pestről időközben, mely aranybetűivel most már, ím, ezen ódon szentegyház belsejében elhelyezve hirdeti az országgyűlés által egy nemzet színe előtt adott azon
legfényesebb bizonyítványt, hogy „Palóczy László a képviselőház háláját és a haza
köszönetét kiérdemelte”.
Évek múlva jött meg a várva várt szabadulás órája. 1867-ben határozottan
jobbra fordult a haza sorsa. A nemzet akarata érvényre jutott; felelős magyar ministerium kezeibe került az ország kormánya. Megyénk is folyatni kezdette rég
szünetelő alkotmányos működését. Május 6-iki közgyűlésünkben, épp azon a
napon, melyen hat évvel azelőtt ama erkölcsi kötelezettséget jegyzőkönyvbe iktattuk, intézkedést tehettünk végre annak teljesítése iránt. Most már az 1861-iki
határozattól eltérőleg nem csak a sírbolt és arckép, hanem a síremlék készíttetése
is kötelességünkké vált. Hozzávetőleg ötezer forintban állapítottuk meg a költségeket. A megyei közpénztárból, saját magunk által e célra befizetett fillérekből kellett volna fedeznünk e tetemes összeget, mint 1861-ben valósággal ígértük; ámde
régi önadóztatás jogán alapuló megyei pénztárral – akár hibája, akár erénye ez
viszonyainknak – ez idő szerint nem bírunk, s a megyei pénztár szükségeit is az
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országos pénztár fedezi. Ha tehát célt akartunk érni, ha vállalatunkat az önkéntes
ajánlatok esélyeinek kitenni nem akartuk: nem vala más út, mint megyei évi költségvetésünkben a magyar felelős kormányt kérni, hogy Palóczy László emlékének
örökítése, illetőleg a megye ígéretének beválthatása végett az országos kincstárból
nekünk 5000 forintot utalványozni méltóztassék.
És itt, tisztelt gyülekezet! a szerencsésen befejezett mű ünnepélyes átadásánál
mindenekelőtt hálás elismerés legbensőbb érzetével legyen említve, hogy az igaz
érdemeket méltányolni tudó kormány szívesen engedett e részben Borsod vármegye kérelmének, s előidézte azon szép összhangzást, mely szerint dicsőült polgártársunknak, aki hosszúra terjedt pályafutása végén a haza háláját kiérdemelte,
látható s maradandó emlékét saját megyéjében is a haza örökítse.
Így vált lehetővé, hogy az 1868-ik évi Január 7-iki közgyűlésből már egy első
alispáni elnöklet alatt működő állandó küldöttség vette kezébe az emlékállítás
ügyének vezetését. Megállapította a síremlék tervét, s annak kivitele iránt Wasserburger Antal bécsi udvari kőfaragóval lépett alkura, ki a szoboralakú sírkövet mauthauseni szürke gránitból, a terv szerinti rendkívüli nagyságú darabokból összeállítva, még azon év folytán elkészíteni vállalkozott. A roppant tömegű
kő fejtése körül előállott véletlen akadály azonban nem engedte, hogy a kikötött
időre örvendhessünk a mű elkészültének. A vállalkozó által emiatt kért és eléggé
indokolt halasztást kénytelenek valánk elfogadni.
Hanem míg a síremlék ügye ekként halasztatott, teljesedésbe ment azonközben a 61-iki határozat másik két ága. A februariusi közgyűlés t. i. szívesen adta
beleegyezését abba, hogy az emlékkönyv nyomatásának most már nem célszerű
eszméje abbahagyatván, a nyomatás végett még 1861-ben a megyei pénztárból kiszolgáltatott s azóta a takarékpénztárban gyümölcsöző, több mint 500 ft-ra menő
öszveg a miskolci ref. gymnasiumnak „borsod megyei Palóczy-alapítvány” cím
alatt általadassék, s kamataiból időről időre szegény sorsú jó tanulók díjaztassanak. És valóban ez év folytán két növendék már nyert is abból fejenkint 16 ft ösztöndíjat. Továbbá szerencsésen elkészíttettük Barabás Miklós festőművész ecsetje
által Palóczy László olajba festett életnagyságú arcképét, s tanácskozási nagy termünkben múlt évi Június 8-án tartott közgyűlésünkben a jelenkor hálás megemlékezése jeléül s a jövendőség buzdításául felfüggesztettük.
Maga a síremlék csak e f. év tavaszán érkezhetett le hozzánk Bécsből, s dacára
a nem csekély nehézségeknek, melyekkel a roppant súlyú, öszvesen mintegy 600
mázsát nyomó kődarabok beszállítása és pontos elhelyezése egybe volt kötve, a
kegyelet e szép művét Isten segélyével e napra befejeztük, s rendeltetésének ünnepélyesen át is adhatjuk. Buzgóság és áldozatkészség voltak segítőink a cél kivitelében. S nem szabad e helyütt hallgatással mellőznöm Mocsáry Lajos úr, mint
azon időbeli első alispán, lankadatlan erélyét, ki az ügy sikerre vezetését hivatalos
kötelességén túl is szívén hordozta, és egész erejéből támogatta; Miskolc város akkori országgyűlési képviselőit, Vadnay Lajos és Horváth Lajos urakat, kik ez ügyet
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a kormány előtt melegen és hathatósan ajánlották; ifjabb báró Vay Miklós művész
hazánkfia nagybecsű részvétét, mellyel Palóczy László arcképszobrát carrariai
márványból e sírkőbe vésve díj nélkül készítette, s családja részéről kegyelete zálogául nekünk szentelte; az ózdi vasgyár egylet igazgatóságának áldozatkészségét,
mely szerint a síroszlopot környező csinos vaskorláttal ajándékul járult dicsőült
jelesünk emlékéhez.
És Borsod vármegye ezzel beváltotta régebben adott ígéretét, hogy ne mondjam, becsületbeli tartozását. Feledhetlen fia, Palóczyja emlékének, egykori büszkeségének meghozta s örömmel hozta meg a honfiúi hódolat jeleit. Elköltözött
szellemét jótékonyság által tettük maradandóvá ama szerény tanintézetben, hol
először fogták őt kézen a múzsák; földi arcképével mintegy állandó lakossá emeltük közöttünk azon tanácsteremben, mely évek hosszú során keresztül munkásságának tanúja volt; itt nyugovó hamvait pedig e sírkővel örökítettük, mely egyszerű, de szilárd és folt nélküli, mint minő volt az ő jelleme.
Tisztelt gyülekezet! Midőn a sír bezáródik felettünk, a történet megvesztegethetlen ítélőszéke veszi át az élet komoly bírálatát. Palóczy László nyilvános élete
is a történeté immár, s az, ha talán szembeötlő betűkkel fogná is följegyezni földi
gyöngeségeit s fogyatkozásait, egyet nem fog tőle megtagadhatni: azt, hogy ő a
szabadságnak, a nemzet alkotmányának s a józan haladás eszméinek mindvégig
hív és önzetlen bajnoka volt.
Közédesanyánk, a haza szolgálatában őszült meg, mint annak áldozatkész, hű
gyermeke; de a miénk, e vármegyéé volt ő legközelebbről, melynek közéletével
több mint fél századon keresztül dísz gyanánt van együvé szőve Palóczy neve. Miénk tehát elsősorban a hála és emlékezet kötelessége, mely e névhez csatlakozik,
miénk a dicsőség örömérzete is, mely e névről szertesugároz.
Kegyelték az égiek sok tekintetben. Adtak neki közbecsülésben tölt, hosszú,
szép életet: fényes pályát tehetségeinek, s állandó kedvességet nyilvános élete küzdelméhez. Ő a népszerűségben, mely pedig árral és apállyal bír, mint a szeszélyes
tenger, s könnyen és ok nélkül emel vagy sújt, nem csalódott, legalább huzamosan
nem.
Oly időben élt, mely lelkiismeretesen meg tudta adni érdemeinek a méltánylatot; oly körülmények között és oly polcon halt meg, midőn egy országra kiható
fénykörbe vonhatta nevét, s önérzetünket erősítő eszmévé magasíthatta halálát a
nemzet felbuzgó lelkesedése.
Neki is lehettek, bizonnyal voltak is szenvedései, jól emlékszünk azokra, emlékszünk elhagyatottsága bús napjaira; de a valódi jó szívek ragaszkodása- és szeretetében akkor is kárpótlást és enyhületet találhatott szenvedései között, mi pedig
most már a dicsőség virító lombjával fedezzük azokat. S ha jeltelenül, bár el nem
feledve pihentek ekkoráig közöttünk földi mulandó részei, ha késtünk letenni sírjára az ünnepélyes hálakoszorút, ez a sorstól talán csak azért történt, hogy most
érzelmeinkben a felszabadult haza maga is osztozhassék. Mert, íme, Palóczy neve
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már szabadon „kitör a koporsóból és eget kér!”, íme, háborítlanul szemlélhetjük
dicsőült alakját, s nyíltan gyakorolhatjuk élete intő tanulságait, melyeknek öszves
summája: tiszta kézzel, tiszta eszközökkel munkáló honszeretet!
Tűnjél föl tehát szemünk előtt hű kegyelet alapján nyugovó síremlék! hadd üdvözöljön hálás tekintetünk. Őrizd e sírboltot, melyben érdemkoszorúival fényes
nevű agg testvérünk piheni az örök álmot. Légy köztünk csodás ébresztője az igaz
honfiúi erényeknek, erősbítője a szabadság eszméinek. S miként a gyermek Themisztoklesz sírt a dicsvágytól a marathoni győző Miltiadesz szobra mellett, gyúlasz te is nagy tettekre hevítő lángot ifjaink szívében.
Dacoljon gránitlapod számtalan éven át az emésztő idők hatalmával. Hirdesd,
hogy az a korszak, melyben csatamezőn elvérzett bajnokait szabadon dicsőíthette
a magyar nép, s a haza ügyében érdemesült polgárok hamvai fölé közköltségen
gránit emlékeket állíthatott, nem vala éppen mostoha korszak e nemzet életében.
Hirdesd buzdításul a késő maradék előtt is, hogy Palóczy László nevét Borsod
vármegye közönsége nemcsak a te hideg kebeledbe, hanem egy annál tartósabb és
hűbb emléklapra, saját szívébe írta.
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[7.]

SZEMERE BERTALAN EMLÉKEZETE

[Elhangzott arcképének leleplezése alkalmából 1870. november 7-én
Borsod vármegye közgyűlésén]
Tisztelt közgyűlés!
Midőn Szemere Bertalan arcképét e napon tanácsteremünk állandó lakosává
emeljük, egy rég érzett tartozást, mondhatni, szent kötelességet teljesít e megye
közönsége. Nyilvánosan meghozza tudniillik a méltányló elismerés adóját, egyik
legnagyobb fia szellemének, kinek hatása és neve Borsod szűk határain messze
túlsugározván a nemzet történetével immár együvé szövődött.
És e megemlékezésben bizonyos fenntartó erő rejlik. Mert míg az élő nemzedék ekként őrzi kegyelettel azon hív elődök képét, kik utolsó lehelletökig a hazának szentelvén magokat útmutató és lelkesítő például szolgálnak a honszeretetre:
addig nem vesztheti el biztosítékát és reményét a nemzet jövendője. Biztosítéka
lesz minden szív, mely érezni tud, minden fő, mely gondolkozni, minden szellem,
mely munkálkodni megtanult.
Mi egyéb pedig Szemere Bertalan élete, mint a haza javára irányzott, soha nem
szűnő munkásság s fáradalom folytonos láncolata? E magasztos célnak áldozta
közöttünk ifjúsága reményteljes éveit, férfikora tettekben gazdag folyamát s aggodalmait, ez kísérte hosszú ideig tartó száműzetésében, ez lebegett előtte még
akkor is, midőn végkép megtört s elhomályosult lélekkel a haza földjére élőhalottként visszatért.
Valamint szülőföldje, úgy tevékenységének első mezeje is e megye volt. Ez nyitott neki először tért és alkalmat arra, hogy nagy tehetségét és vas-szorgalmát a
nyilvános életben érvényesítse. Előbb a megye szerény tiszteletbeli, később legelső
választott tisztviselője s két országgyűlésen követe. Itt és ott s mindenütt, hová a
közbizodalom, vagy az események állították, fényesen megfelelt a hozzá kötött
reményeknek.
A kiváltságos elemekből alkotott megyei rendszer, míg az volt a nemzeti akarat
kifejezésének közvetítője, megtette időszerű szolgálatát a közszellem fejlesztésére, az ősi alkotmányos szabadság óvogatására; meg fogja tenni bizonnyal azon új
alakban is, melybe az jelenleg a változott kor követeléséhez képest törvényesen átidomíttatott. De múltban és jövőben a szereplő egyének adtak és adnak leginkább
életet a rendszernek, azok pótolhatják hiányait, gyarapíthatják előnyeit. Kell a jogosított közönségnek mintegy erkölcsi szükségérzetből eredő részvéte, kell főként
a tisztviselők képessége s pontos lelkiismeretes munkássága.
Szemere, valamint egész politikai működését illetőleg, jókor tisztában volt magával mind a célra, mind az eszközökre nézve, azonnal felfogta hivatását a megyei
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életben is. Figyelme és tevékenysége mindenre kiterjedett. Amint maga hajszálig
szigorú volt kötelessége teljesítésében, hasonlót kívánt tisztviselőtársaitól is. Pótolni igyekezett a múlt idők mulasztását, javítani a létező hibákat, s alapokat vetni
a társadalmi jóllét és míveltség terjesztésére. A rendkívül felhalmozódott megyei
bűnperek tisztába hozásán kívül tűzkár ellen kölcsönösen biztosító intézet, takarékpénztár, színház, egyházi segélytár neki köszöni lételét vagy továbbfejlesztését.
Tekintélyes központ volt köztünk, mely körül lelkesedve csoportosultak az előhaladni vágyó életerős elemek. Érezte s be is tölté tisztét, mely abban álla akkor,
hogy „megtartson s előbbre vigyen egy megyét a szabadelvű haladás ösvényén”.
És ha mi fény Borsodra 1843 után a közvélemény előtt háramlik, annak sugarai
nagyrészint csakugyan Szemere Bertalan nevére esnek vissza.
Az országgyűlés tereme volt azonban az ő lángszellemének méltó és tágas működési tere. Ismeretei gazdag kincstárát, meggyőző, olykor elragadó szónoklata
művészi erejét ott vethette mérlegbe leghatályosabban a haza jogainak védelmére, a nemzet felvirágoztatására. Dicsőséggel harcolt az ellenzék legelső soraiban.
Országos tekintéllyel bíró bajnoka volt annak, s nem tehetségén múlt, hogy nem
vezére is.
Mily szellem hatotta át, mily elvek lelkesítették, elég csak azon követjelentési
beszédére utalnom, melyet 1845-ben január 9-én e terem falai között, a roppant
számú közönség zajos helyeslése mellett elszónokolt. Kívánta abban a követi utasítások eltörlését, az ellenzék országos szervezkedését; metsző hangon ostorozta a
Bécstől függő kormány és arisztokrácia mulasztását s bűneit; nyíltan harsogtatta,
hogy „Magyarország csak akkor lehet boldog, ha magyarok által igazgattatik”. Oly
eszmék, minőkre nem sok évvel előbb még Kufstein és Budavár börtönével felelt
a hatalom.
Amint 1848-ban, úgy szólván, az ég intésére, egy pillanat alatt teljesedésbe
mentek a szabadelvű ellenzék óhajtásai: Szemere nagy tehetségét szinte önkénytelenül ragadták a dolgok élére az események. Az első független, felelős minisztériumban előbb mint belügyi, később mint elnök-miniszter vett részt. Csodával
határos volt a tevékenység, melyet vas-akarata, hazafias erélye a parlamentben s
még inkább önvédelmi harcunk elősegélésében kifejtett. Maga e megye is egyik
közvetlen tanúja volt ekkor az ő gátat nem ismerő, lángoló munkásságának, melynek folytatása közben hagyá el Borsodja szép határit, hogy soha többé meg ne lássa. Szilárdabban és több sikerrel helyét kormányzó társai között egyik sem töltötte
be; határozottság, államférfiúi belátás és eszély dolgában pedig aligha valamen�nyiőket meg nem előzte.
Ámde győzelmes zászlóinktól elfordultak az égiek. Szabadság helyett szolgaság, zsarnoki önkény lett véráldozatink eredménye. Itt bent a hazában a leigázott
nemzet reménytelen némasága; külföldön a szétszórt bujdosók visszhangnélküli
keserve. Szemerét két hű barátja kísérte száműzetése útjain: a törhetlen munkásság és az örökké éber honszeretet. Amaz foglalkozásban és üdeségben tartotta
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erőit, emez nemes tápot adott szívének, s irányt tűzött cselekvésének. Az ascétai
szigor, melyhez magát ifjúkora óta edzette, könnyebbé tőn rá nézve minden nélkülözést. Pedig a száműzött életének állandó vendége a nélkülözés.
A nagyvilág sodrában közelről szemlélhetve a tényezőket, melyek nemzetek
sorsára vannak döntő befolyással, látköre szélesbült, s mind világosabb és határozottabb felismerésére jutott a közviszonyoknak. Nemzetünk helyzetéről és
teendőiről bölcsebben, gyakorlatiabban senki sem ítélt se itt bent a hazában, se
ott künn bujdosó társai között, s arra, hogy a nagyvilág ügyünket, mivoltunkat
ismerje, hatályosabban valaki alig munkált. Látta, honnan fenyeget bennünket
leginkább a veszély, s miben kell keresnünk az óvszereket. Sürgette az őszinte
kibékülést nemzet és fejedelem között; sürgette az országban élő népfajok méltányos kielégítését; hitte, hogy a nemzet, „ha törvényes jogai biztosságának érzetére jut, el fogja lassanként feledni szenvedéseit, s örök alapot nyer nála azon
meggyőződés, hogy a dynasztia és a magyar nemzet belső szövetségre van hivatva a gondviselés által”.
Volt lelkiismerete nem ringatni csalálmokba polgártársait, nem várni, nem
reméltetni szabadulásunkat levegőbe rajzolt külsegélytől, vagy újabb forradalom
vészeitől, melyeknek örvénye csak nem rég sodra magába mindnyájunkat. Volt
bátorsága odakiáltani bilincseiből emelkedő nemzetéhez az októberi csonka engedményekre: „isten óvjon attól, hogy ez eseményeket csak törvényes s nem politikai magasabb fontosságuk szerint fogjuk fel!” Volt ereje és önállósága nem úszni
a zajló árral se 1861-ben, se az azt követő időkben, s népszerűségét martalékul
dobni inkább a számtalan nyelvű gyanúsításnak, semhogy az egyszer helyeseknek
ismert elvek hirdetését, bármily keserű igazságokat foglaltak is magokban, elhallgassa vagy változtassa.
S valóban, a felszínen járó vérmes reményűek, az érzelempolitikusok, a hazafiaskodás árverelői következetlenséget, meghunyászkodást vetettek szemére az
egykori republicanus miniszternek. Mintha bizony – miként ő maga oly helyesen
mondja – nem két különböző dolog volna bírni elvvel, mint gondolkodó ember s
tanácsolni a hazát, mint hazafi! Amott az elme szabadon alkot; itt az értelemnek
tények és körülményekhez kell magát szabnia. Ő e kettő között különbséget tenni
mindig tudott.
Különben sem volt közlékeny, vonzalmas természetű. Volt külsejében s modorában némi fesz és ridegség, mely népszerűség s bizalom gerjesztésére nem vala
előnyös. Inkább szerette mások belsejét kutatni, mint a magáét feltárni. Mi csekélység azonban e homálypont, ha annak nevezném is, eme kiváló szellem fényes
tulajdonai mellett, akit, mint egy művészileg festett nagyszerű képet, bizonyos
távolból kell szemlélnünk, hogy helyesebben ítélhessük… Hidegség! Szívtelenség! Igenis, a politikai szereplés gyakran azzal jár: de tekintsük végig Szemere pályafutását a maga egészében, hívjuk tanúbizonyságul maradandó becsű irodalmi
műveit is: tisztán, mint tükörben, látandjuk, hogy ő nemcsak hidegen számító
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államférfi, hanem mélyen és melegen érző ember és családapa, örökké munkás,
mindig és mindenütt a haza sorsa felett aggódó honfi volt.
S a dicsőséggel futott pálya, ím, e töredékesen rajzolt vonásai után mit mondjak még? Nem jobb-e fátyolt borítanom a gyászképre, mely ezután következik?
Családi érzékeny veszteségek, a sors különböző csapásai s a hontalanság gyötrelmei alatt megroskadt végre az erőteljes férfiú; összezavarodott a hatalmas szellem
harmóniája, s az éles, átható értelem világa végkép elborult. És aki 15 évi száműzetés után a haza szent földét újra üdvözlé, az nem a mi régi Szemerénk volt többé, hanem annak csak szánandó rommaradványa s tehetetlen, szomorú árnyéka,
kinek útja közülünk a budai elmekór-intézetbe s onnan a budai temetőbe vezetett.
Ott virraszt sírhalma felett a honfiúi érdemek hosszú sora, a művészi szónok
s példányszerű író hervadatlan koszorúja, ott a mártírok dicsősége. És e pillanatban, midőn szülőmegyéje az ő emlékezetét ünnepli, úgy tetszik nekem, mintha
sírjából hangzanék fel a szózat, melyet bujdosása idején, Messéne romjai közt járva, Naplójába jegyzett: „bárhol éljek, nyugodni a haza földében szeretnék. Ott van
a diósgyőri völgyben egy magas domb; ott vágytam pihenni az élet után!” Nem
volna-e alkalomszerű, hogy e szózatot velem együtt önök is figyelemre méltassák?
Arcképét emlékül s emlékeztetőül állítjuk magunk elé. Merítsünk tehát erőt és
buzdítást törekvéseink között annak szemléléséből! Sorakozzunk, példája szerint,
áldozatkész munkássággal, egyesített erővel a haza oltára körül, s adjunk folytonos életet az ő elveinek s erényeinek tetteink által!
Mert hiszen nem ámíthat bennünket annyira honszerelmünk, nem csalhat an�nyira belátásunk s a körülmények egybevetéséből eredő meggyőződésünk, hogy
midőn mi ez idő szerint a hazát szilárd alapokon erősbítni akarjuk, akkor azt valóban csak gyöngítjük; midőn gyarapítni véljük, voltaképp csak megraboljuk; midőn
örökre fenntartani igyekszünk, megbuktatjuk és elveszítjük. Nem! mellettünk szól
három százados történetünk tanúsága, a nemzet többségének ismételt nyilatkozata;
államférfijaink bölcsessége, az új életmozgalom és a cáfolhatlan siker.
Legyen testvérileg üdvözölve tanácsteremünkben Szemere földi alakja! Éljen
és munkáljon közöttünk halhatatlan szelleme!
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[BESZÉD SZEMERE BERTALAN GYÁSZRAVATALÁNÁL
Elhangzott 1871. május 1-én hamvainak miskolci újratemetésén]

Elmúltak tehát a hontalanság kínos évei! Száműzetéséből, íme, visszatért hozzánk egyik legérdemesebb társunk, feledhetlen testvérünk, Szemere Bertalan,
visszatért, hogy szülőmegyéje kebléhez forrva, örökre köztünk maradjon ezen
túl. De mily viszontlátás ez ama küzdelem- és dicsőségben, majd szenvedésekben is gazdag korszak után, mikor ő, a megtámadott haza egyik védoszlopa nagy
fontosságú tevékenysége tetőpontján vett búcsút utószor Borsod határaitól! mily
viszontlátás most már, midőn az elhullt vértanúk és szabadsághősök pora felett új
életre ébredt a láncaiból kibontakozott haza!
Íme, a hajó, mellyel érkező barátunk a rég elhagyott kedves partokon kikötött, nem a diadal vidám színű zászlóival van díszítve, s ékesen szóló ajkáról egy
hang sem köszönti az újra feltalált hazai földet. Vidám lobogók helyett az enyészet
gyászjelvényeit hozta magával, s a hatalmas beszédű ajkon rég kihamvadt az élet
utolsó szikrája. És én, aki szeretett Borsodja nevében őt üdvözölni volnék hivatva,
bánat és fájdalom tolmácsa vagyok, hogy csak koporsóját s koporsóban nyugvó
hamvát üdvözölhetem. Mélyen meghatva, búsan köszöntjük azt, de hódolattal és
elismeréssel is, melyet a hazának szentelt munkás élettől a jobb lelkek soha meg
nem vonhatnak. Köszöntjük hervadatlan koszorúval, melyet égő honszeretet,
magas röptű szellem s államférfiúi bölcsesség fűzött az ő homlokára, kegyeletes
ragaszkodással és áldó emlékezéssel, mely testvért testvértől leginkább megillet.
Aludni az örök álmot a föld bármely szögletében, mindegy az aluvóra nézve.
De mi, élők vigasztaló érzést találunk abban, ha szeretteink a halál után is közelünkben pihennek. Folytatni véljük mintegy velök a megszakadt összeköttetést, a
sírban is társainkul tekintjük őket, s hozzájok remélünk költözni azon úton, melyen ők előre mentek. Ám emelkedjenek dúsgazdag fővárosokban fényes valhallák
és emlékcsarnokok, melyek a nagy emberek arcképeit és szobrait egy csoportba
gyűjtve szemléltetik: de legyenek meg a vidéknek is kevés számú szentelt sírhalmai, melyekhez áhítatos kegyelettel közelíthessenek az élők, s melyek, mintegy a
hazában szerteemelkedő oltárok, buzdítsanak honfiúi erényekre, nemesebb törekvésekre, közjóért való önfeláldozásra.
Ily oltár lesz e naptól fogva Borsod vármegye területén Szemere sírja. Egy
kinccsel gazdagul itt a föld az ő porai által. Hol közhasznú munkásságáról annyi
emlék tanúskodik, legméltóbb helye van pihenésének. Csendes és háborítlan lesz
itt nyugalma, mint zajos és zaklatott volt nyilvános élete. Mily élet volt az és minő
vég! Nem most száll sírba először, még életében meghalt és eltemettetett. Meghalt,
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mert elhomályosult benne az élet napja, a ragyogó szellem; a földhöz ő azután
csak test szerint tartozott; temetője lőn egy setét természetű szállás, ahonnan, midőn a budai sírkertbe általvitték, csak éppen hajlékot cserélt.
Most a szülőföld visszakérte őt a vendégszerető távoli hantoktól, melyek eddig
jószívűleg, barátságosan fedezték. Magához öleli nagyemlékű fiát, rég nem látott
hű gyermekét a szerető édesanya, mi pedig letesszük sírjára a hála és kegyelet virágait minnyájan különbség nélkül. Mert hiszen forduljon bár egyikünk kelet felé,
másikunk nyugat felé, mikor imádkozik, minnyájan egyek vagyunk az ima tárgyában. Tereljenek bár külön útra küzdelmeink, felfogásunk vagy szenvedélyeink,
kell, hogy egyek legyünk a közös haza szeretetében, a honfiúi jellemek és a valódi
érdemek őszinte méltánylásában s az erkölcsi eszmék tisztelésében. A halottak
nem lesznek boldogabbak a tömjén által, mit sírjokon erényeiknek gyújtunk, mi
leszünk szegényebbek lélekben és szellemi értékben, ha tőlük a méltó elismerést
megtagadjuk. Pedig Szemerének nem volt más eszménye csak a haza, nem volt
más célja csak a nemzet felvirulása. Ennek áldozta egész életét; erről beszél maga
e néma koporsó.
„Ott van a diósgyőri völgyben egy magas domb; ott vágytam nyugodni az élet
után.” Igen, feledhetlen barátunk! megértettük ábrándos honvágyad szózatát, melyet bujdosásod közben följegyeztél. Szívünkhöz ért annak visszhangja sírboltod
üregéből. És íme! két évi szendergésed után megzavartuk ragaszkodói szeretetünkkel hamvaid nyugalmát, s visszaadunk kis hazád földének, melyben pihenni
óhajtottál. De megbocsát szellemed, hogy a bérces Bikk hegység vadonja helyett
ez ódon szentegyház szelíden védő szárnya alatt jelöltünk számodra nyughelyet,
hol nem erdők örök magánya, hanem lelkesülni kész nemzedék öleli emlékedet,
hol intő és buzdító például emelkedik sírod az élők előtt, s viharok helyett a hazaszerető szívek sóhajtása lengi körül. Itt jelöltünk helyet, hogy sírhalmoddal együtt
közelünkben álljon és serkentsen vas-szorgalmad képe, mely a haza szolgálatában
soha meg nem pihent, soha meg nem fáradt; bízó, erős hited, mely nemzet jövendője iránt száműzetésed gyötrelmei között is soha el nem csüggedt; körültekintő
eszélyed és bölcsességed, mely könnyelmű elbizakodással nemzeti létünket kockára tenni mindig óvakodott.
Bennünket a sürgő élet foglalkozása elszólít tőled. Nyugodt önérzettel bízzuk
koporsódat ez ismerős dombok védelmére. Aludd itt álmodat az ősök csontjai
között, agg bajtársad, a haza hálájától kísért Palóczy közelében, „kinek – mint
egykor mondád – tiszteletben megőszült haja, mint fehér zászló, a békét jelenté előtted, s te úgy állottál mellette, mint e zászló fegyveres nyele, mely némileg
háborút jelent, midőn a haza földébe lefúródik”. Most vele együtt te is békét hirdetsz immár nekünk: de a föld, mely feletted halommá domborul s majd zöldellő
pázsittal hímez életet hamvaid fölé, nem rabol el tőlünk mindenestől. Szellemi
alakod üdén fog élni közöttünk munkásságod eredményében, magas eszméid
s műveid hatásában. Ha küzdelemre szállunk a közédesanyáért, erényeidre lesz
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függesztve szemünk. Ha törekvésünkben félreismerés, hálátlanság csüggesztene,
pályád szemléletéből merítünk erőt. Legyen megáldva hűlt porod e várostól, mely
magasztos működésed közvetlen tanúja volt, e megyétől, melynek hű fia lenni
meg nem szűntél, s mely most megérkezésed bús-ünnepét üli, e hazától, melynek
tört szíved utolsó dobbanását is szenteléd. Legyenek feledve egy boldogabb nemzedék előtt gyász-sorsod vészei, szenvedéseid; fényes példád követésére minden
magyar szívet buzdítani csak dicsőséged ragyogjon örökké.
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[BESZÉD DEÁK FERENC ARCKÉPÉNEK LELEPLEZÉSEKOR
Elhangzott 1877. november 5-én Borsod vármegye közgyűlésén]

Méltóságos főispán úr! Tekintetes bizottsági közgyűlés!
Ama napokban, melyek a haza bölcsének elhunytával oly őszinte, mély és osztatlan fájdalomba borították a magyar nemzetet, Borsod megye képviselői is ott
álltak az országos ravatal mellett, s annak gyász koszorúi közé egy szerény füzért
a mi nevünkben is letevének. Majd amint legelőször alkalom nyílt hangot adni a
közérzelemnek, jegyzőkönyvünkben örökítettük hazafiúi keservünket a veszteség
fölött s a hálát és hódolatot Deák Ferenc érdemei és emléke iránt.
Mindezzel nem róvtuk le szívbeli tartozásunkat: óhajtottuk őt mintegy közelebb vonni hozzánk, láthatóvá tenni a láthatatlant, s körünkben szemlélni hű vonásait azon dicső képnek, melynek földi alakját végkép elrejté előlünk a kérlelhetlen mulandóság!
Kegyeletes óhajtásunk, íme, teljesült. Deák Ferenc arcképe mától fogva dísze
és kincse lett tanácsteremünknek, s a tisztelt közgyűlés rendeletéből nekem jutott
a megtisztelő kötelesség, hogy az ekként kebelünkbe érkezett vendéget a közérzelem tolmácsa gyanánt ünnepélyesen üdvözöljem.
Alig van ennél könnyebb és alig van ennél nehezebb feladat. Ki ne tudna szólni
a csillagos égbolt pompájáról, vagy az alkotó természet szépségeiről? de viszont
ki beszélhetne azokról a tárgy fenségéhez méltóan?... Költők és művészek versenyeztek Deák Ferenc alakjának örökítésében, a nemzet lelkiismerete glóriával
övezte, az irodalom jellemző művekbe foglalta, a történet komoly múzsája pedig,
mely részrehajlás nélkül mérlegeli az időket és embereket, oly magaslatra helyezi,
melyhez a változó vélemények hullámai föl nem érnek.
Nem várható tehát éntőlem e pillanatban, de nem is egyeznék az alkalommal,
hogy e nagy ember életének és hatásának rajzolását vagy tüzetes jellemzését megkíséreljem. E pillanat csak újabb, nyilvános bizonyságtétel akar lenni arról, hogy Borsod megye közönsége hódol azon erények és érdemeknek, amelyekkel Deák mint
ember, mint hazafi s mint államférfiú tündökölt, hogy hívek maradtunk az elvekhez,
amelyek őt lelkesítették s az irányhoz, amelyet ő a nemzet törekvései előtt kijelölt.
Valóban lélekemelő tünemény! Látni egy embert, aki a haza szolgálatában,
minden körülmények között, a jog, igazság és becsület elveinek szenteli életét; akit
ezen elvek útjáról se a nehéz idők súlya el nem riaszt, se a kedvező alkalom el nem
tántorít; aki eszményi tisztaságban és egyszerűségben áll előttünk, midőn körülte
egész korszak levegőjét megfertőzi az érdek-hajhászat, s csüggedetlenül, messzelátó bölcsességgel mutat biztos ösvényt letiport nemzete előtt, mikor vagy a kétségbeesés aléltsága, vagy a remény túlzása és ábrándjai ködbe borítják a láthatárt!
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Az erkölcsi mély érzelmek és a szellemi nagy tehetségek tökéletes harmóniája. Az
ó classicus világ antik alakja, keresztyén erényekkel megnemesítve.
Fő feladata volt életének: küzdeni, míg csak le nem roskad, az alkotmányos
szabadság és a magyar faj biztosítása- és felvirágoztatásáért. E küzdés eredménye
az a nagy mű, mellyel életét megkoronázta, s melyet örökségül hagyott reánk:
a kibékülés nemzet és fejedelem között, az alkotmány visszaszerzése, a nemzet
felszabadítása csaknem húszévi elnyomatás bilincsei alól. Köznapi és igen ismert
dolgot cselekszünk talán, midőn ismételve odamutatunk ez alkotásra, melynek
alapját nemcsak el nem mosta, sőt erősítette tíz év óta zajló közéletünk hullámverése. De ne mérlegeljük ennek értékét a jelen napok súlyos bajai s a türelmetlenség
és szenvedélyek ösztönzése után. Azon alapon nyugszik ez, melyen Deák egész
politikai pályája: az őszinte becsületesség, a jogosság és törvényesség alapján.
Senki sem ismerte őnála jobban a körülményeket, melyek között az alkotmányért a jogfolytonossági harcot folytatnia kellett, a szétágazó érdekek kényes
természetét, melyeket ez a harc érintett, és az áldozatok értékét, melyeket ennek
bevégzése mindkét oldalon követelt. De meg volt győződve arról, hogy a kedvező
alkalmat egy nemzet életében eszélyes fölhasználás nélkül elszalasztani nem szabad. Politikája a megalkuvásban nem volt félénk, hanem óvatos, erőnkhöz és helyzetünkhöz mért. Hiszen ő maga tudta legjobban, mert már 1840-ben az országos
sérelmek tárgyalása alkalmával hirdette, hogy „amit a hatalom ront meg, az ismét
feltámadhat; de amit a nemzet könnyelműsége önként odavet, vagy gyávasága elhanyagol, azt visszaszerezni ritkán lehet”, ő mondotta, hogy „amely nemzet magát
elhagyja, sorsát megérdemli”; de ő mondotta azt is, és szerencsénkre egész életével
bizonyította, hogy „kockáztathatunk a hazáért mindent, de magát a hazát kockáztatni semmiért sem szabad”. Ő is érezte a fájdalmat a feldúlt haza szemléletén,
így írja szépen egyik kitűnő jellemzője, s az elkeseredést azok ellen, akik itt annyi
életet és örömet semmivé tettek; „de érzem keblemben, úgymond, azt az erőt is,
hogy jobban tudom szeretni e hazát, mint gyűlölni ellenségeinket”. Tudta, hogy az
ilyen magasztos elv és önlegyőzés nem talál visszhangra számos honfi szív vérmes
dobogásában: de e tudat nem bírt reá oly erővel, mint bölcsessége és lelkiismerete.
Tisztelte a közvéleményt, melyre a nemzet sorsával foglalkozóknak mindig
súlyt fektetni szükséges, mert hiszen alkotmányos formák között, abban s annak
szabad, őszinte nyilatkozataiban gyökerezik a közélet működése: de ő – mint jellemírója megjegyzi – közvélemény alatt mindig az igaz, a józan, a tiszta közvéleményt értette. Úgy nyilatkozott, hogy igen nehéz megítélni, melyik a valódi közvélemény: midőn úgy hiszi az ember, hogy előtte áll az, mert onnan jön a hang,
lehet, hogy éppen akkor a háta mögött hallgat. „Dacolni, úgymond, senkivel sem
szeretek, legkevésbé a közvéleménnyel: de nyomorultan jártam volna el politikai
pályámon, ha meg nem tanultam volna, hogy amidőn egyrészről a közhangulat,
másrészről önlelkiismeretem közt kell választanom s egyikkel vagy másikkal ellenkezésbe jönnöm, inkább tűrjem a közvélemény mint önlelkiismeretem kár98

hoztatását!” Valódi cátói jellem, melyről meg van írva, hogy a hibát mindenkinek
megbocsátotta, csak magának nem, s hogy inkább óhajtá elveszteni a nép kegyét
dicsérendő tettek miatt, mint rosszul cselekedve megnyerni.
Nem! tisztelt közgyűlés, az 1861-diki alkotmányos harcot s annak dicsőült vezérét, az 1867-iki jogfolytonossági győzelmet s annak magna chartáját nem lehet
igazságosan vádolni a jóhiszemű túlzások- vagy tévedésekért, melyeket később
a váltakozó kormányok s parlamentek talán erőnk túlbecsülésével elkövettek, s
melyeknek súlyát napjainkban oly nehezen hordozzuk. Sorsa intézését maga vette
kezébe a felszabadult ország. Kit vádoljunk, ha éppen vádolni szeretnénk, hogy
ekképp intéztük ügyeinket! kit vádoljunk, hogy a szabadság megszerzése és élvezése, amely másoknál előlegesen kívánta a nagy áldozatokat, nálunk utólagosan
s folytonosan követeli azokat. Mert a szabadság, amint Guizot helyesen mondja,
nem azon javak közé tartozik, amelyeket játszva nyerhetni vagy tarthatni meg, s
ha első működését lanyha és ingatag intézményekkel jelöljük, meg fogja vonni
tőlünk azon értéket és előnyöket, amelyeket általa magunknak ígértünk.
Mi, akik tapasztalásból ismerjük még nemzeti és alkotmányos létünk régibb vergődéseit és súlyos bajait, akik láttuk és átéltük a forradalom remény- és véráldozatban
gazdag napjait s tragicus végét, majd azután éveken át szenvedtük a féktelen zsarnokság lealázó, gyötrelmes próbálgatását a kínpadra feszített nemzet testén: mi bizony
hálásan ismerjük el becsét a kivívott alkotmánynak, szívesen és csüggedetlenül munkálunk annak korlátain belől a nemzet jobb jövőjéért, s áldva tesszük fel a kegyelet
koszorúját azon nagy polgár emlékére, aki éppannyi bölcsességgel, mint szerencsével annak birtokába segíté a nemzetet. Hiszen soha sem volt idő és közhelyzet olyan,
mellyel kézen fogva járt volna az általános és kivétel nélküli megelégedés. Emberi természetünkben fekszik: kicsinyleni a jelent, túlbecsülni a múltat, s remény és képzelet
csalékony színeivel festeni a jövendőket. A szabadság pedig a megszokás által olyanná
lesz, mint a levegő, melynek mivoltára s becsére alig figyel valaki, de ha elvonják tőlünk, minnyájunkban eláll a lélegzet, és az élet működése fennakad.
Deákban az ember nem volt kisebb, sőt mondhatni, talán nagyobb volt a hazafinál, nagyobb az államférfiúnál. Senkit sem mutathatunk fel történelmi szereplő egyéneink között, akihez, oly nagy hatalom birtokában, oly kevés ragadt volna
a föld szennyéből és salakjából. Saját személye és annak bármely előnyei vagy hátrányai soha sem forogtak szeme előtt. Hasonlított jelleme az aequátor vidékéhez,
ahol a nap függélyesen szórja sugarait a földre, és a testek semmi árnyékot nem
vetnek. Egyéni szívjóságát kifogyhatlan enyhítő forrásnak találta minden hozzá
közeledő. Önzetlensége – ha szabad arról is emlékezni – példányképül ragyoghat
minden idők és nemzetek nagy emberei előtt, hogy akinek kezében, egyszerű szegény polgár létére, úgyszólván két ország sorsa nyugodott, nem mutatott egy hajszálnyi rést, melyen az önző anyagi érdeknek csak egy paránya is beszökellhetett
volna jelleméhez. Nem magának és magáért, minnyájunkért minnyájunknak élt:
Serit arbores in longinqua saecula, fákat ültetett a távol jövő számára.
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Tetteinek legfőbb jutalmát egyedül öntudatában kereste. Ismerte az emberi
természet s legközelebbről saját nemzetének tulajdonait. Hiszen nemzeti tulajdonaink megnemesített s átszűrődött lényegének ő maga volt mintaképe s leghűbb
képviselője. Köztudomású, hogy a kiegyezés után Őfelségétől a királytól ennek
emlékül ajánlott egyszerű arcképét sem fogadta el, mert, úgymond, könnyen hírre kaphatna a gyanú, hogyha maga a kép nem is, de a kerete értékes volt. Éppen,
mint Periklész, aki azt tanácsolta művészbarátjának, Phidiásznak, hogy Minerva isteni szobrát készítvén könnyen levehetőleg rakja arra a közhatóság által kimért dús aranydíszt, mert az athaenei nép gyanúja hamar fölébred, aminthogy föl
is ébredt, s jó lesz akkor, ha Phidiász magát az arany újramérésével igazolhatja.
„Őfelsége valószínűleg túl fog engemet élni, így szólt azon alkalommal Deák. Ha
meghalok, mondja el síromon, hogy Deák Ferencz becsületes ember volt. Ezt kérem jutalmul.” És ez a szerény, de szerénységében oly meghatóan felséges jutalom
nem is maradt el, sőt még életében nyilvánvalóvá tette azt előtte a koronás király
benne helyezett föltétlen bizalma; halála után pedig csillagok közé jegyezte azzal
az ő nevét a hálás haza s a mívelt emberiség.
Isten hozott tehát falaink közé, mulandó képmása a nagy elköltözöttnek! Az,
amit mi tebenned szemlélünk és hódolva tisztelünk, soha el nem múlik, értékéből
soha nem veszít, s mindig lelkesítően üde marad: a te magasztos szellemed, hazafiúi érdemeid s dicső pályafutásod emlékezete. Nem is először üdvözlünk most
téged e tanácsteremben. Magáénak vallott e megye közönsége már több mint 40
évvel ezelőtt, midőn (1836. június 24-én) választott táblabírái sorában a te neveddel önmagát megtisztelte. Nem is jöttél hozzánk idegenek közé. Íme, szent nyugalommal tekint reád itt az ősz József nádor, aki hajdan magas helyzetéről bölcs
méltánylattal kísérte hazafiúi törekvéseidet; íme, itt köszöntenek hírneves, de nálad kevésbé szerencsés bajnoktársaid, megyénk büszkeségei: Palóczy és Szemere,
amaz egy hosszú szép élet után azzal hunyva le szemét, hogy a szabad magyar
alkotmány ígéretföldére bepillanthatott, emez ragyogó tehetségeivel zaklatottan,
megtörötten a haza romja felett, a zilált lélek azon egy derengő vigaszát nyerve,
hogy csontjai a szülőföld kebelében fognak nyugodni; és itt köszöntünk min�nyájan, győzelmed örökösei, akiket pályád lelkesít, halhatatlan érdemed hálára
buzdít, s veled a hazaszeretet szent kapcsai egyesítnek!
Az lesz a te méltó emléked, arcképnél, szobornál felségesebb és tartósabb, ha
erényeid dúsan tenyésznek és gyümölcsöznek a magyar szívekben, ha úgy szereti
e hazát annak minden szülötte, amint te szeretted: tisztán, önzés nélkül, örökké
munkálva, soha nem csüggedve, soha nem kockázva; az lesz hozzád illő emlék, ha
az általad lerakott alapon s az általad jelölt irányban tovább-tovább építve erőssé
és naggyá, kívül tiszteltté, belől boldoggá fejlődik s állandóan virágzik a magyar
nemzet. – Hisszük, hogy így lesz. Rajta leszünk, s adja isten, hogy így legyen. E
hittel üdvözöl most téged s ezzel szorít szívéhez Borsod megye közönsége.
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[10.]

ARANY JÁNOS EMLÉKEZETE

Óda
[Elhangzott 1883. október 28-án a Kisfaludy Társaság közülésén]
Arany se volt hát a miénk örökre!
A végzet őt sem úgy adá nekünk.
Porhüvelyét a szellem összetörte,
S egy csillaggal szegényebb lett egünk.
Alakja, bár folyvást buzdít s emel még,
Csak képzelet már, csak tünékeny emlék,
Melyet a lant szelíd zengése közt
Dicsfény avagy könny hasztalan füröszt.
Bús-komoly ősz! mely lassú hervadással
Álomra inted a természetet,
Az ő elszenderülte is terád vall,
Megérintvén fagyos leheleted.
Óh! add késő virágidat cserébe,
Hadd fonjuk a költő sírján füzérbe;
S bár hervatag minden kis levele,
Öröklétét hadd hirdessük vele.
Öröklétét! mert akit így magának
Múzsák kegyével választott az ég,
Nem lesz zsákmánya a nagy éjtszakának,
Bár földi napja rég leáldozék…
Elzúg felette az idő patakja,
Nevét egyik bérc a másiknak adja,
S új nemzedékek szellemfényinél
Mindig feltámad, mindig újra él.
Emlékszünk, ah! lelkünk szebb álmaképpen,
Hogy lantjával először meglepett,
Az elragadtatás édes hevében
Mint ült múzsánk egyszerre ünnepet;
Koszorúkat a hír mint nyújta néki,
Habár nevét csak most rebegte még ki,
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S a szép úton, mely ég felé vezet,
Két láng-szellem miként ölelkezett!
S hogy egyiket magához felragadta
Értünk, tőlünk a harcok istene,
Midőn hazánk szabadságát siratta:
Kárpótlásul reá tekinte le.
„Van még – szólt – a madárnak enyhe bokra,
Menj, szőj repkényt a megszentelt romokra,
S hogy sarjat óvjon a vérfödte hely,
Biztass, taníts, vigasztalj, énekelj.”
S csodás hang volt, amelyen ajka szólalt,
Oly ősi, oly lélek szerint miénk.
Bűvös lantján az egyre változó dalt
Szebb régi kor visszhangjának hívénk,
S mint holdfényen a tél komor vidéki,
Új, bájoló színt ölte ott a régi…
A hang szívünkben ott zsibonga, ott!
De zöngelmet annak csak ő adott.
Művészkezében a gyarló agyagnak
Lágy kelméje márvánnyá domborult,
S amelyre csak gyér sugárok ragyognak,
Jelenné vált a köd-burkolta múlt;
Érintésén a holt anyag megéledt,
Szín ömle rá, jellem s valódi élet,
S mint a gyémánt, habár porszemnyi is,
Őt tündöklé legkisebb műve is.
A bájt s erőt összhangban egyesítni
Ki tudta úgy, oly játszi könnyedén?
Bennünket oly édesen elmerítni
Saját szívünk s népünk történetén?
Lantja fölött, hogy egy is el ne veszne,
Könnyű pillangó-szárnyon járt az eszme…
S amint hevítgeté az égi láng,
Dicsőítvén, gyönyörrel bámulánk.
De a dicsőség fényét ő kerülte,
Futott előle, az meg kergeté;
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Fénynél, zajnál üdítőbb volt körülte
Egy kis légkör, a csöndes ihleté…
Dalos madár, szerény kalitba zárva!
Míg a nemzet hevült, tapsolt dalára,
És glóriától tündökölt feje:
Világa lőn parányi tűzhelye.
Tündéri körbe, föl, magasra hága
Lelkével a teremtő képzelet,
Hol a költő önönmagának átka,
Álomban él, s való létet feled:
Ő onnan is folyvást a földre látott,
S forrón ölelt barátot és családot,
S miként összhangzó mindenik dala,
Ember s költő egy szép összhang vala.
Mert egyszerű fenség volt jellemében:
Távol ha nézted, észre sem vevéd,
Igénytelen, miként egy gyermek éppen,
Ki porba írogatja a nevét…
Magyar népünk átszűrődött alakja,
Melynek letisztult minden csöpp salakja:
Komoly, nemes kedély, mi ott maradt,
Valódi kincs, rejtett aranydarab!
S ez a csöndes szív, mint a bérci tónak
Fenéktelen, szép sima tüköre,
Nyugalmat hirdetett a bámulónak,
Melyet hullám s vihar meg nem töre.
Pedig volt, ah! volt ott a mélyben örvény,
Kétely, küzdés, bú, fájdalom gyötörvén:
De amit a mélységből felhozott,
Az is közkinccsé, dallá változott.
Szülhet, tudom, sőt szüljön is magának
Egy-egy időszak művészt, dalnokot.
Termő kegye az idők folyamának,
Habár pihen, kifogyni nem szokott.
Ám eltűnik nem egy-két emberöltő,
Míg megjelen ama fejdelmi költő,
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Ki majd Arany sugárzó csillagát
Önfényivel homálynak adja át.
Csak gyönge, tört hangon zeng, ím, ez ének
Emlékedért, dicső nagy énekes!
Homályosan lobog csak a szövétnek,
Mellyel híved áldozva fölkeres;
Eltölti bár a szeretet s csodálat,
Érzelminek hű hangot nem találhat:
Hogy a dal hozzád méltón zengene,
E percben a te lantod kellene.
De a szerény dal mégis ég felé tör,
Szárnyat kap itt, fölbátradik, hevül;
Emlékeden nem e kis ünneplő kör,
Egész nemzet hódolva lelkesül…
Neved harsogja, szobrodat faragja,
Művész-kézből majd a jövőnek adja,
S szónál, szobornál ami többet ér,
Emlékednek helyet szívébe kér.
És elmorzsoljuk a könyűt szemünkben,
Büszkén érezve, hogy mienk valál,
Magasztalás zeng emlékünnepünkben,
S nem nyom le bús árnyával a halál,
Mert amit ő elvett tőlünk tebenned,
Porok közt a por csendesen pihenhet, –
Nem volt egyéb, csak elmúló alak,
A szellem elviselt ruhája csak.
Lényed jobb részét, azt a föld felettit,
Örökségül művedben itt hagyád.
Az mindnyájunk köz, drága kincse lett itt,
S száll nemzedékről nemzedékre át.
Lángszellemed, honnan szikrája gyúla,
A népszellembe olvadt vissza újra,
Él, működik s bájol szünetlenül,
Míg egy magyar szív a szépért hevül.
Óh! éljen is! nyomában dal fakadjon,
Mint ifjú hajtás a dús régi tőn;
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Reményt, vigaszt, erőt népünknek adjon,
Túl szenvedéseken s múló időn.
S ha majd egykor szép s nagy jövőnk sugára
Lövell a dalnok rég kihűlt porára:
Nevét, amelyre annyi fényt hoza,
Áldón hirdesse a boldog haza!
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BESZÉD AZ ARANY-EMLÉKSZOBA
MEGNYITÁSI ÜNNEPÉLYÉN

[Elhangzott 1885. június 6-án, Nagyszalontán]
Ha eszmélkedő s érzeni tudó magyar ember ezen alföldi derék városig vándorol, Kelet zarándokaként meg fogja itt majd oldani saruit, s felmagasztalt érzéssel
fordítja szemét az ég felé, mely kedvét találta abban, hogy egy szegény családi
tűzhelyen itt pattanjon ki a magyar költői szellem egyik leghatalmasabb s legvarázsolóbb szikrája.
Azért tehát az a szerény családi ünnepély, melyet itt most Arany János emlékének szentel a szülőföld kegyelete, nem csupán Szalonta városának szűk területére
szorítkozik, hanem az egész nemzet szívén átrezegnek annak örömhangjai. Az
Arany-emlékszoba kis ablakából az egész nagy magyar hazára lövell és árad szét
az ott lebegő szellem fénye és melege.
Senki sem vehet pedig részt ez ünnepélyen méltóbb joggal és őszintébb örömmel, mint a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság, melyeknek
nevében és képviseletében szólani szerencsém van. A Kisfaludy-Társaság volt
Arany költői munkásságának legelső nyilvános mezeje. Feltűnése után csakhamar
ott lépett Toldijával a halhatatlanság csarnokába. Működése évek során át együvé
volt forrva e Társaság törekvésével, sikereivel, s hattyúdalaként utolsó nagy művét
is ott mutatta be nemzetének. Hosszú időn keresztül a legszorosabb kapcsokkal
volt fűzve az Akadémiához is, mely ő benne mindig egyik legnagyobb díszét tekintette, s a kegyelet egy nemével szorította kebléhez mindaddig, míg onnan őt a
halál le nem szakasztotta.
Nincs már többé helye az Arany János elvesztése felett való merengésnek. A
keserv és bánat sűrűbb elemei a mélyre szállottak s lecsillapodtak immár. A felszín
tükrében nyugodtan szemlélhetjük a költő alakját, büszkeségtől eltelve csügghetünk példáján, élvezhetjük örökbecsű műveit, s oltárt alkothatunk földi élete apró
emlékeiből.
Szeretni a hazát, tűrni, fáradni, áldozni érte, fölemelő gondolat, s méltó magasztos célja a férfiú élettörekvésének. De a nagy hazában szeretni egy kisebb hazát, azt a rejtett zugot, azt a falut vagy vidéket, ahol először láttuk meg a napot,
ahol gyermeki és ifjúi szebb éveink lefolytak: bizony ez is a szívet átható és örökre
kísérő édes érzelem, mely magát a honszeretetet is csak fokozza és erősbíti.
És ezt az érzelmet senki sem táplálta hűbben és sóvárgóbban, mint Arany János. Ez kísérte őt pályafutásán egészen sírja széléig; ez hangzik felénk meghatóan
számos költeményéből, mely szíve legegyénibb vonatkozásait tolmácsolja. Mint
irigyli az ismerős alföldi fakó szekeret, mely a fővárosból vissza kelet felé indul!
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Mint sóhajt a tündérszép Margitsziget tölgyei alatt az egyszerű és független falusi
élet után! Mint esdekel a dalos fecskéknek, „isten kőmívesinek”, hogy: „rakjanak
ott egy fecskefalat; megpihen a költő az alatt”! Oly szépen, mint igazan mondja
Gyulai Pál gyönyörű emlékbeszédében, hogy Arany „az akadémiai palota büszke
falai közt szülőföldje valamelyik szerény házára gondolt, melynek fás kertje van
és kertre nyíló szobája; Pest fényes utcáin Szalonta egyszerű házsorai tűntek föl
lelkében; a Városligetben bolyongva, szállani vágyott a szellővel, a felleggel kelet
felé. Mint kalitkába zárt madár, zöld erdőről álmodozott, hol szabad fészkén vidámabban énekelhet”.
Alig tudtam én egykor megérteni, hogy azt, ami után a költő ily epedve sóvárgott, ami az ő mélyen érző és merengő lelkének álma volt: miért nem valósította
meg akkor, midőn a sors külső kedvezése megengedte immár neki, hogy azt elérje, s úgyszólván érett gyümölcsként leszakassza… Ah! pedig tudnom kellett volna, hogy a hosszú küzdésben kifáradt és szárnyaszegett lélek nem ölelheti többé
régi hévvel eszményeit! hogy az ideális képek megvalósulásának küszöbén ott áll
a kiábrándulás! hogy az elköltözés pillanatait sejtő fecske nem rak immár fészket
magának az eresz alatt!
Íme! amit a sors megtagadott Aranytól, míg köztünk élt és szenvedett: szülőföldje megadja neki most, midőn földi alakja közülünk örökre elköltözött. Íme!
Önök, polgártársai, testvérei visszahívják őt a távolból, ide telepítik állandóan,
neki szentelvén egy szobácskát gondos berendezéssel, melyben minden bútordarab, minden apró tárgy az övé, minden az ő napjainak, éjeinek, dicső munkásságának s életének mintegy szemtanúja volt. Ő használta, ő érintette ezeket, vis�szahagyta rajtok lelkének részeit, sőt többet: itt, ezeken és ezek körül lebeg egész
szelleme, s jótékonyan fog hatni mindazokra, akik valaha az örök szép eszméjétől
megihletve ezt a küszöböt kegyeletesen átlépendik.
Igen jól van az úgy, hogy a haza különböző vidékein, kisebb városainkban s
falvainkban is legyenek minél számosabb gócpontok s apró oltárok, melyekhez
jeleseink emlékétől melegedni s lelkesülni járhasson a késő utód. Ne csak a büszke
főváros temetői fedezzenek minden drága hamvat; ne csak annak fényes csarnokai őrizzenek minden előttünk szent emléket: látogasson el a kegyelet buzogni, a
hazafiság lelkesedni, a nemzetiség erősbödni távoli szép vidékeinkre is. Debrecen
és Széphalom, Sümeg és Nikla, Hanva és Szalonta intsen magához bennünket titkos bájjal és erővel, s dobbantsa meg ott szívünket, költse fel önérzetünket Csokonai és Kazinczy, Kisfaludy és Berzsenyi s Tompa és Arany emlékezete.
Legyen áldás az Önök rokonszenvének ezen szép tanúbizonyságán, s kísérje
óhajtásuk szerinti teljes siker nemes törekvésöket. Legyen ez hosszú időkön át
egyik hirdetője Arany nevének s dicsőségének; buzdítója a föld göröngyei közül
magasra törő magyar lelkek szárnyalásának, de egyszersmind tiszteletre gerjesztő
szószólója Nagy-Szalonta város kegyeletének is, mely halhatatlan szülötte emlékét
s az azzal egybekötött eszméket ekképpen becsülte meg!
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[BESZÉD KÖLCSEY FERENC SÍRJÁNÁL

Elhangzott 1890. augusztus 10-én a szatmárcsekei
centenáriumi megemlékezésen]
Leteszem Kölcsey sírjára a Kisfaludy-Társaság koszorúját. Jeléül teszem le
ama hódolatnak, melyet Társaságunk az ő neve és érdemei iránt táplálni meg nem
szűnt; jeléül ama szellemi kapcsolatnak is, mely által magunkat az ő tiszta, nemes
lényével s fennkölt működésével folyvást összeköttetésben érezzük.
A Kisfaludy-Társaság ugyanis, melynek nevében és képviseletében szólok,
mindjárt megalakulása után (1837) első rendes tagjai sorába emelte Kölcseyt, akinél azok közt egy sem volt arra termettebb és készültebb, hogy a Társaság kitűzött
céljait eredményesen szolgálhassa. Ihletett költő és széles látkörű műfilozóf, mestere a szép ízlésnek, művészi szónok és bűbájos nyelvű stiliszta.
A gondviselés azonban nem engedte neki, hogy fényes nevénél egyébbel járuljon az új irodalmi kör értékének emeléséhez. Már a következő év (1838) augusztus 24-én ő lett ifjú Társaságunk első halottja, s megürült helyét a tagok sorában az
ő mindenekfölött szeretett barátjával, Szemere Pállal töltötték be.
Ámde, tisztelt közönség, a mulandóság nem veszi el tőlünk végképp és mindenestől azokat, akik életöket magas céloknak s el nem mulandó erkölcsi eszméknek
áldozták. Örökség gyanánt maradnak utánok az eszmék és célok, melyekért lelkök egész hevével küzdöttek, sőt fennmarad megtisztult szellemi alakjok is, hogy
intse, buzdítsa az utókort: fölemelni és tovább lobogtatni azt a zászlót, mely az ő
elhidegült kezökből kiesett.
Íme, tisztelt közönség, Kölcsey Ferencz születése után egy század múlva is
újult erővel gyúl ki a hálás kegyelet és emlékezet az ő magasztalására. Szatmár megye lelkes közönsége önmagát is megtisztelő ünnepet szentelt nagy fia emlékének,
akinek valamint hatása és fénye az egész nemzetre kiáradott, úgy ünneplésének
örömzaja sem maradhatott szeretett megyéje szűk határai közt, hanem haza szerte
visszhangra talált szíveinkben. És eljövénk közelből és távolból hódolatot tenni az
ő szellemének s abban az örök szép és örök jó, a szabadság és a honszeretet örök
eszméinek! Arcképét és szobrát szent lelkesedéssel vette körül az ünneplők serege,
s virágokkal és koszorúkkal halmozta a virágtalan és koszorútlan életért. Magasztos érzelmek közt látogatott el, íme, a csekei sírhoz is, hogy lefizesse a kegyelet és
hálás emlékezet adóját az ott nyugvó lánglelkű honfi és költő porai felett, hogy
önérzetesen s fenndobogó kebellel adjon feleletet a halottnak a kérdésekre, melyeket egykor az élő hangoztatott nemzeti nyelvünk miatti tűnődéseiben: „és ti hívek,
hol vagytok? hol a hála, mit a hazától érdemlétek? hol a könny, mely szentté tenné
a sírdombot, mit hamvaitok felett a mindennapi szokás szűken hányatott?”… Óh!
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tekints alá most egedből, dicsőült társunk! és lássad kibékülve, hogy mert hív valál, sírod felett itt vannak a hívek, itt van a hála, itt van a könny, mely emlékedet
áldva buzog fel szemeinkben!
Nem lehet célom e helyen mérlegelni a hatást, melyet Kölcsey irodalmi s politikai működésével közéletünk és irodalmunk fejlődésére gyakorolt. Nem lehet
célom szemlét tartani költői és egyéb művei felett, melyekkel nevét maradandóvá
tette nemcsak saját kora, hanem a késő utókor előtt is. Én előttem a sírnál az egész
ember lénye, egységes alakja lebeg, melyet hosszú küzdelem, a közjóért önmagát
emésztő élet, a költészet és a komoly való művészi keze alkota meg, s melynek
minden vonása annál mélyebb rokonszenvre és tiszteletre indít, minél közelebb
járulok hozzá.
A honfit és a költőt ünnepeljük; bátran hozzá tehetem, hogy ünnepeljük az
embert is.
Ki szolgálta valaha a közpálya férfijai közt több odaadással eszményeit? Kinek volt valaha köztünk mindent magába foglaló kizárólagosabb ideálja a haza?
melynek szerelme, féltő aggodalma oly meghatón zeng újra meg újra érzékeny
lantja húrjain. Int, vádol, buzdít, s szíve mélyéből sóhajtja, hogy annak omladékain reszketve fogna szétomolni. Majd ihletett, jós szemmel pillant a jövőbe, midőn
közeledni látja ama mesés kort – én azt mondom, a mi „névtelen félisteneink”
korát – melyben
Rohan, mint ár, a győzelem
Kelettől nyugotig:
A láncsa zúg, – a lobogót
Magas szellők viszik.
Ledőlt országok hamvain
Egy szebb hon támad fel,
Mely lelket tölt, mely szívet ráz
Neve zengésivel.

Óh, bizonnyal imádás tárgya volt neki az a szenvedő szép haza; tárgya és célja érzelmei és gondolatai összességének s egész életének, s annál hőbben szorította azt
kebléhez, minél közelebbről ismerte és érezte szenvedéseit.
„Íme, ez a haza – így ír naplójában, midőn mint országgyűlési követ az előtte
álló feladat nagyságán tűnődött –, íme, ez a haza, mely gyermekségem álmaiba,
mely ifjú és férfikorom érzelmeibe lángvonásokkal szövé szent képét; ez a haza,
melynek dicsőségéért meghalni oly régi s oly szép gondolata volt lelkemnek, s
melynek háromszáz évű sebeit szívem alatt ezerszer érzem megújulni”…
Így a költészet és a hazafiság egy szép egésszé olvadott az ő alakjában. Amannak
zöldellő virányai még akkor is üdítgették lelkét, midőn emennek sivár küzdelmei
között elzsibbadott. Mert amint az írói csendes munkásságból a viszonyok kény109

szerű nyomása alatt politikai térre lépett, mintegy távolba vonulni látszott előtte
a merengő múzsa. A politika, mely annyi költői tehetséget, annyi szívnyugalmat
és boldogságot csalt már magához áldozatul, őt is zajló örvények közzé sodorta, s
mint kedvenc tanítványa, Pap Endre említi: „szíve már csak pihenni járt a szentelt
ligetekbe, de maga nem lakozék ott többé, s a csalogány zengésétől szoktatta magát a világi zajhoz, melytől húsz évig elvonult!”
Pályája a férfikor teljében szakadt meg. A soha nem nyugvó s magasra törő
szellem korán széttörte gyenge porhüvelyét. Mélyen érző nemes szívének s föllengő elméjének dús kincsei itt maradtak műveiben mindnyájunk drága örökségéül.
Sőt itt maradt azokban az ő földi gyarlóságtól megtisztult eszményi alakja is, melyet az írói dicsőség mellett az erény s az erkölcsiség tiszta fénye sugároz körül. Ha
műveiből mindenha gyönyört és bölcs tanúságot meríthetünk, életéből bizonnyal
épp annyi fölemelő érzéseket. Mert ő benne a költőt és hazafit nem hazudtolta
meg az ember.
Ily magasztos érzésektől eltelve állunk sírod körül, dicsőült jelesünk! itt, hol
poraidat több mint fél század óta bírja és rejti a mulandóság. Idejöttünk hozzád
emlékezni, dicsőíteni, lelkesedni. Mert az igazi hazaszeretet gyökerei nemcsak a
föld felett, nemcsak a mai nap küzdelmeiből és reményeiből szívják az éltető erőt:
lenyúlnak azok e végett a sírok mélyébe is, melyekben egy-egy kiégett hű szív
hamvai nyugszanak.
Vedd bizonyságtételünket arról, hogy szeretett hálás megyéddel a nemzet jobb
része eggyé olvadt a te dicsőítésedben! Vedd megnyugtató elégtételül ott fenn ama
láthatlan világban, hogy amiért itt e földön minden csepp véred buzgott s életed
fáklyája ellobogott, ez a sokat szenvedett haza üdülni kezd immár, mi pedig a te
fényes példádat követve egyesült erővel küzdeni fogunk, hogy erőben, erkölcsben
hatalmassá és boldoggá is legyen.
Fogadd jó néven végre azt is, hogy sírodra én tettem le a hálás kegyelet egyik
koszorúját, én, a te tündöklő nyomaidban járó gyönge epigon, akit bár sors és
tehetség, kor és egyéb viszonyok nagy messziségbe állítottak utánad, de mégis
hasonlóddá tettek annyiban, hogy mint hajdan te, én is egy hazafias szép megye
köztollát tartom kezemben, és mint te, én is a múzsa szolgálatában lelkesedem az
örök szép eszméjéért, a nemzet felvirulásáért. Most pedig sírodon zendítem meg
lantomat.
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KÖLCSEY SÍRJÁNÁL

[Elhangzott 1890. augusztus 10-én a szatmárcsekei
centenáriumi megemlékezésen]
Rendülj örömtől, néma földkebel!
Mely itt az ő szent hamvát rejted el.
Érezd a nemzet dobbanó szívét,
Midőn ünnepli leghívebb hívét,
És bölcsejétől sírjáig kíséri,
És száz évét egy pillanattal méri,
S ha eddig zord, göröngyös volt az út,
Sírjára tesz most hálakoszorút.
Lángzó kebellel, jégkeblek között,
Csalódások szirtjébe ütközött…
Körülvevé borongó éjszaka,
De volt az ég boltján sarkcsillaga;
Könyűs szemmel mindig csak arra nézett,
És az vezette, mint csodás igézet, –
Az volt erőforrása szüntelen:
Sarkcsillagod, égő honszerelem!
Alakját a föld szennye és pora
Nem érinté, nem lepte meg soha…
Ős bérctető, mely dicsfényben mosolyg,
Amíg alatta köd s felhő gomolyg. –
Midőn leroskadt, ah! bizony valót szólt
Az a sóhaj, hogy: „nem közénk való volt”,
Finomabb lénye a mennyel volt rokon:
Bús vándor a bús földi hantokon.
A szellem, óh! leng tőle még felénk,
Kik vész után biztosb ösvényt lelénk;
Még lantja zeng, mélázva a dalon,
Mintha pengetné gyönge fuvalom, –
Csodás szép összhangját el nem felejti,
Szívünket édes ámulatba ejti,
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Velőkig hat síró, intő szava,
S mind annak lelke egy szó: a Haza!
S fölzsendül a mag, melyet szerteszórt,
A honfi munka nem hiába volt,
S az aggó kétség, a félénk remény,
Az önmagát emésztő érzemény:
Óh! vajha még a mennyben is örülne,
S halvány arcán a fölleg felderülne,
Hogy e nemzet, melyet imádva lát,
Letette immár özvegy-fátyolát.
Letette! és derengőbb ég alatt
Kinyílt pályán, emelt fővel halad,
S midőn a múltra vissza-visszanéz,
Megrázkódik… s feszül a szív, a kéz,
Zászlója már buzdítva leng a légben
A szabadság megifjító szelében;
S ha érte küzdve győzelmet nyerünk,
A költő lelke együtt győz velünk.
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[BESZÉD BÁRÓ VAY MIKLÓS, BÁRÓ VAY LAJOS
ÉS BÁRÓ VAY BÉLA ARCKÉPEINEK LELEPLEZÉSEKOR
Elhangzott 1893. június 12-én Borsod vármegye közgyűlésén]

Tisztelt közgyűlés!
Pár nap múlva egy éve lesz, hogy szeretett főispánunk főispáni hivatalának
20-ik évfordulóját ünnepelte vármegyénk közönsége. Ez a kegyeletes ünnepély
nemcsak szívünkben hagyott kedves emléket, hanem látható és állandó alakokban is. A szív hallgatag emlékei, bármily kedvesek és élénkek legyenek, lassanként
elhalványulnak, s végre magával a szívvel együtt kihamvadnak. Ámde ha azokat
művész vésője vagy ecsetje örökíti, vagy a történet múzsája jegyzi föl, nem örökre
ugyan (mert hiszen mi volna ott örök, ahol minden mulandó?), de mégis fennmaradnak egy ideig nemzedékről nemzedékre.
Jubiláris örömünket és kegyeletünket akkor mintegy maradandóvá óhajtottuk
tenni azáltal, hogy ünnepelt főispánunknak és két jeles elődjének, báró Vay Miklós és báró Vay Lajos főispánoknak arcképét tanácstermünk számára megszerezni
elhatároztuk.
A jelen örömei és lelkesedése visszavezettek bennünket a múltakhoz. Nem csak
örvendeztünk, hanem emlékeztünk is. És feltűnt előttünk a maga érdemeinek teljes fényében az ős Vay család, mely hazánkat és megyénket annyi jelessel ajándékozta meg, s melynek varázsa közöttünk mai napig sem hanyatlott el. Feltűnt
előttünk Vay Ádám, Rákóczy fejedelem szerencsétlen sorsának hű osztályosa, –
fel Vay József, a bölcs és lelkes hazafi, a széles látkörű államférfiú, kit hitsorsosai
a nagy Vay névvel méltán tiszteltek meg, s kinek erényei még hevesebb lánggal
lobogtak fiában, Ábrahámban, Borsod egykori alispánja- és nagyhírű országgyűlési követében, – feltűnt előttünk Vay Miklós báró, az európai míveltséggel bíró,
világlátott tábornok, aki korát megelőző szellemi készültséggel vett részt hazánk
kulturális törekvésében, akinek két kisfiáról, Miklósról és Lajosról már e század
elején dicsekedve jósolja Kazinczy Ferenc, hogy egykor nagynevű atyjok méltó
utódai s a haza díszei lesznek.
A két kisfiút, tisztelt közgyűlés, részben a mi kedvünkért és a mi hasznunkra
növelte nagyra a gondviselés. A közhaza szolgálatában, hű fiakhoz illően, a mi
vármegyénk javára és vezérletére is szentelték életök egy részét mind a ketten.
És ez a vezérlet nem volt dicstelen. Ez alatt mindég a szabadelvű haladás zászlója
lobogott Borsod vármegye kezében, s nevünket azon vármegyék sorába írhattuk,
melyek bátran felvették és lelkesen folytatták a harcot a bécsi kormány absolut
iránya és törekvése ellen.
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Báró Vay Miklóst a természet mindazon külső és belső szép tulajdonokkal
megáldotta, melyek a szív lebilincselésére alkalmasak. Tehetségei tágas és fényes
mezőt nyitottak előtte. Államférfiúi szereplése nemzetünknek csaknem hetvenévi
történetével egybeszövődött. Eleitől fogva, amint köztünk megjelent, közszeretet
környezte vármegyénk élén. Nem csak a rideg kötelességérzet, hanem szíve is hozzánk csatolta, s ifjú és férfi korának eme nyájas emlékei, mint a lealkonyodó napsugarak, bizonnyal ma is bevilágítják néha a tizedik évtizedre is átterjedett szép
életének ösvényét. Bizalom környezte akkor is, midőn jelen alkotmányos életünk
hajnalszürkületén, 1865-ben, amint úgyszólván még a fél sötétben tapogatóztunk,
őt állította e megye kormányára a fejedelem bizalma, hogy útját egyengesse a feltarthatlanul közelítő új korszaknak. Megmaradt emlékemben kormányzói székfoglaló beszédéből ez a nyilatkozat: vagy nem sokáig maradok e főispáni székben,
vagy az alkotmányosság fényével megaranyozva fogom azt átadni utódomnak.
Valóban úgy adta azt által testvérének, báró Vay Lajosnak… Mit mondjak ez
igénytelen egyszerűségben is oly megnyerő nemes alakról? kinek tiszta látása, kevés szóval járó bölcsessége, kristálytiszta jelleme önkénytelen tiszteletre buzdított.
Olyan volt, mint az a művészi festmény, melyet nem távol nézőpontból, hanem
közelről kell szemlélnünk, hogy becsét felfoghassuk. Kormányzói kötelességének
nem csak azt ismerte, hogy eréllyel és bölcsességgel vezesse Borsod fiait a békés
haladás ösvényén, hanem kötelességének ismerte azt is, hogy személyesen vezesse
oda is, hol a veszélyben forgó haza vért és életet kívánt a harc mezején.
Ily példák és ily elődök után nyertük soraink élére báró Vay Bélát, hogy a múltak hagyományait már személyisége által összekössük a jelen törekvéseivel. Húszévi
főispánsága alatt egy pillanatig sem tévesztette szem elől az ősök által jelölt fényes
nyomokat. Közösen érezte velünk együtt, hogy ezt a vármegyét a szabadság védelmére s az előhaladásra a múlt emlékei kötelezik. Szelíd, szeretetteljes vezérletében
a változott viszonyok közt is közegyetértéssel törekedhettünk megyénk és nemzetünk közös érdekeinek előmozdítására. És midőn a múlt évben megünnepeltük
őt, a hódolatot bizonyára nem az eltűnt hosszú időnek, hanem annak a tiszteletnek, szeretetnek és elismerésnek hoztuk meg, mely őiránta ama hosszú évsor alatt
sem gyöngült, sőt erősödött.
Íme, tisztelt közgyűlés, ami akkor eme szeretetből és elismerésből fakadó
óhajtásunk volt, most már valósultan előttünk áll. Előttünk áll Borsod három
Vay-főispánjának arcképe, három különböző alak, de melyekben mindig egyforma hűséggel dobogott a magyar szív, s melyeket nemcsak a vérség kötelékei, hanem a honszeretet érzelmei is mindig egyesítettek.
Nem mint távolból érkező s megszálló vendégeket, hanem mint édes mieinket fogadjuk őket tanácstermünkben. Itt, hol életök javarészét a megye és a haza
javára szentelték, itt van illő és állandó lakásuk. Itt, hol eme régi fejedelmek sötét
képei hallgatva is arra intenek, hogy őrködjünk a nemzet jogai felett, míg Deák,
Palóczy és Szemere társasága nemcsak őrködésre, hanem csüggedetlen küzdésre,
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kitartásra és tevékenységre ösztönöz. Itt van az ő igazi otthonuk ebben a kicsiny,
de azért előttünk nem kevésbé kedves és szent Pantheonban, hol körül lebegik
őket hazafias munkásságuk s igaz és őszinte honszeretetök emlékei, és ha valaha
megfeledkeztek volna önérdekből a haza érdekéről, e terem éjjeli csendességében
is szemökre térítné azt egy láthatlan szellem.
Legyetek hát üdvözölve Borsod kebelén Borsod hű fiai és kormányzói, három
különböző, de előttünk egyformán kedves díszei az ős Vay családnak! A jelen
nemzedék tekintsen arcképeitekre a közvetlen tapasztalás melegével, a jövő nemzedék pedig nyerjen azoktól buzdítást a honfiúi erényekre, a haza és a szabadság
olthatlan szeretetére, mely felett hosszú-hosszú időkön át őrködjenek itt előttünk
most leplezetlenül feltűnő alakjaitok!

115

[15.]

TOMPA SÍRJÁNÁL

[Elhangzott 1893. július 30-án a hanvai Tompa Mihály-megemlékezésén]
Derülj ki nyári kék mennybolt! felettünk,
Ne rejtsd ma el felhőkbe a napot;
Holtak között élőt keresni jöttünk,
Szent ez a hely, melyet lábunk tapod,
Szentelve dalnokunk kihűlt porával…
Minden porszem, minden fűszál reá vall,
Hozzánk itt nem mulandóság beszél:
Nekünk Tompa még most is, most is él.
Előttünk áll rég ismerős alakja,
Ember, miként mi, de felségesebb;
Lehullt róla a föld nehéz salakja,
Eltűnt a szívemésztő régi seb.
Lelkünkhöz lelke szól – és úgy megértjük,
Hogy érte a földet mennyel cseréljük,
Eszméitől hevül szívünk s agyunk,
Feledjük, hogy sírboltjánál vagyunk.
El nem boríthatá nyomát fövénnyel
Egy lázasan futó század-negyed…
Új még e nyom, s utána, íme, fény kel,
Kicsiny kör gyújtja a szövétneket,
De annak csendesen kigyúlt világa
Besugárzik egész magyar világra,
Reszkető fényét messze elveti,
S költőnk nevét ragyogva hirdeti.
Hirdetjük itt mi büszkén, lelkesülve;
Hisz’ a mienk volt, mi szerettük őt!
Keblén, ajkán itt csüggtünk elmerülve,
Szívünkkel szíve szinte egybenőtt.
Két hű társa: a múzsa s bibliája
Csodás világot itt deríte rája,
S ha egy sóhajt még a földön feledt,
Az itt lebeg e sírhalom felett.
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Fű, fa, virág megéledett szavára
Ember színét s alakját öltve fel…
Ha lantja zeng, elbűvöl édes árja,
Gyönyörködtet, tanít, buzdít, emel.
Dalforrása búval gyakorta telve;
Keservén is átcsillog honszerelme,
És annak ős-oltárán áldozik…
Midőn dalol, midőn imádkozik.
Hogy szárnya-tört sasként a mélybe hulltunk,
S nem érdemelt láncban nyögött hazánk,
A múlt emlékihez némán vonultunk,
S eszményeinknek titkon áldozánk:
Búsongva folyt az ő ajkán az ének,
Tolmácsaként letiprott nemzetének…
Körülte látszólag minden kiholt:
Ő a feltámadás hírnöke volt.
Borongva néztünk a sivár jövőbe,
Előttünk az reménytelen, setét;
A puszta is, mintegy fátyolba szőve,
Vesztette már „vadon költészetét”;
Irigylésre késztett a méla gólya,
Hogy két hazának ő boldog lakója,
Míg nekünk, óh, gyötrelmes végezet!
„Nekünk csak egy volt, az is elveszett.”
Aléltságunkat ő ébresztgeté fel,
Erősbité a megrendült hitet;
Ő a romok közt lantja zengzetével
Látatlanul is buzgón épített.
S mint rabnak, aki önmagát felejti,
Ha némi bűbáj ámulatba ejti,
Míg a költő dalára hallgatánk,
Egy percre megkönnyebbült zord igánk.
S hogy a félénk szabadság napja végre
Kipillantott a fellegek közül,
Kórbetegen tekinte ő az égre,
De a látványnak mégis úgy örül!
Az új időt magányából köszönti,
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Hazájáért lelkét még dalba önti,
S mert biztos honját itt már nem lelé,
„Csak felfelé” vágyott, „csak felfelé”.
Beolvadni a természet ölébe,
Létezni ott örökre, szüntelen,
Hogy teljesen tárja titkát elébe
A mindenség, a titkos végtelen,
Hogy ránk hasson csillagfényben, virágban,
Szellő zenéje- és madár dalában,
S bár földiképpen csak maroknyi por,
De melyből a szellem hatalma forr.
Lezajlik majd év év után rohanva,
És elmerít sok apró érdemet;
De óva lesz a költő drága hamva,
Amelyet e virágos hant temet.
Tündérei a szülőföldi tájnak
Kedveltjöket híven ápolni járnak,
Emlékezni s áldozni megjelen
Távolból is a honfi-érzelem.
Avagy ha tán elfogynak tisztelőid,
Óh, édes dalnok! nyughelyed körül,
S barátod lantja is, mely most dicsőít,
Elnémul és feledségbe merül:
Kelj föl magad, megújult ép erővel
Dacolni a kíméletlen idővel,
S melynek jövőjét boldognak hívéd,
Foglald el nemzeted hálás szívét!
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ERDÉLYI JÁNOS EMLÉKLAPJA

[Elhangzott 1894. szeptember 16-án a nagykaposi emléktábla
leleplezési ünnepélyén]
Kinek lángszellem volt vezére,
Ne rejtse azt egy sírhalom!
Felköltöm onnan, és nevére
Zendül emlékező dalom.
Nevével a hír szárnya szálljon
Szülőföldjéről messze tájon;
Hadd „zengje túl a bérceket”,
Hadd „élje túl az éveket”!
Az égi múzsa bölcsejében
Itt csókolá őt homlokon;
„Eredj, mondá, s erőd teljében
Légy majd tolmácsom, dalnokom.
Keresd, kutasd az örök szépet,
Kebledre hőn öleld a népet;
Ha lelkének mélyére szállsz,
Ott drága gyöngyöket találsz!”
Fuvallt a szellem, s íme, tőle
A szegény hajlék áldva lőn;
Kilépett a gyermek belőle,
S járdalt dicsőséges mezőn…
Rögek közül pacsirta röppent,
S a kék magasban lengve ott fent,
Dalában, amint énekelt,
Égnek, földnek öröme telt.
Küzdelmiben el nem feledte
Az intő múzsa ihletét;
Virágait választva szedte,
Bár útja gyakran volt setét.
Bájt és erőt költészetének,
Irányt is fellengő eszének
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Az a romlatlan nép adott,
Melynek földjéből sarjadott.
Verítékkel gyűjtött magának
El nem mulandó kincseket,
De mind odaadta a hazának,
S ő mind többért hevülgetett.
Nem nézte, hogy munkában égve
Erője fogy, s elillan élte,
Hogy ő csak vet, vet, s más arat,
És ő, mint volt, szegény marad.
Óh! irigylendő dús szegénység,
Melyet nem köt le föld pora,
És nem szorongat gyáva kétség,
Hogy megjövend az ő kora.
Hogy amiken úgy csügge lelke,
Az eszmények erőre kelve,
Legyőzik érte az időt,
S a sír felett túlélik őt.
Élsz, élni fogsz te is bizonnyal,
Te, akiért zeng énekem,
Költő! tudós! szellemkaroddal
Diadalt nyersz az éveken.
Eszméid, elszórt tiszta magvak,
Látatlanul is megfogannak,
S erősbítendik itt-amott
Köztünk a közvírulatot.
Emlékedre híven világít
Egymás után több nemzedék,
Akik a bölcsesség virágit
Bűbájos kertedben szedék.
S ha lángjok majd idővel elhal,
S az élő szó már nem magasztal,
Akkor se némulsz el, ne hidd,
Beszélni fognak műveid.
A kegyelet, lásd, íme, fölkel,
Neved megújul általa,
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Márványlapon, aranybetűkkel
Ragyogja a templom fala…
Óh! lengjen itt lelked magában
Buzgó énekben és imában,
És áldja e szerény helyet,
Mely szült a honnak tégedet!
Légy is megáldva, egyszerű nép!
Ne korcsosulj te el soha;
Légy jellemünk s erőnknek egyképp’
Forrása, őre, záloga.
Belőled egy-egy fényes elme
Pattanjon ki, s szárnyára kelve,
Amerre útja csak vezet,
Dicsőítse e nemzetet.
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BESZÉD NAGYKAPOSON ERDÉLYI JÁNOS
EMLÉKTÁBLÁJA MELLETT

[Elhangzott az 1894. szeptember 16-i leleplezési ünnepélyén]
Engemet nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia, hanem a Kisfaludy-Társaság is megbízott azzal, hogy kifejezést adjak részvétöknek a mai szent ünnepélyen, melyet itt Erdélyi János emlékének szentel a szülőföld kegyelete. Jólesik
nekem, hogy ezt a részvétet éppen én tolmácsolhatom, aki Erdélyi nemes barátságában évek során át részesültem, s élvezhettem nemcsak mélyen járó szelleme
értékét, hanem kedélyének szeretetre méltó derengését is.
Erdélyi különösen a Kisfaludy-Társaság kebelében fejtette ki áldásos munkásságát. Ma is hálásan őrizzük ott az ő emlékét. El nem felejtettük, hogy csudálatos
ép érzékével s mélyreható törekvésével itt fordította irodalmunk figyelmét a magyar népköltészet kincsei felé, s éleselmű értekezéseivel meggyőzőleg tanította,
hogy satnyulni kezdő színtelen lyránk megújhodást, erőt és nemzeti vonásokat
főleg a nép költészetének eredeti tiszta forrásából meríthet. Az elmélet szövétneke
az ő kezében világított, a gyakorlat tüneményszerű ragyogása Petőfi, Tompa és
Arany költészetében.
Ő maga is költő, de amellett széles látkörű műítész, kit a széptani nézetek tisztázásában nemcsak alapos tanulmány, hanem élénk nemzeti érzés és ízlés támogatott. Bölcsész, kinek ajkáról megnyerő kedvességgel hullottak az ifjú szívekbe a
bölcsesség igéi.
És ha most eredménydús pályájára szülőföldjének magaslatáról visszatekintek,
kétszeresen dicsőítem őt azon küzdelmekért, melyekre bölcsejétől kezdve utalva volt. Erőfeszítéssel kellett meghódítania minden talpalatnyi tért. A szerencse
mosolya nem járt együtt a múzsák mosolyával. Magára hagyatva, mintegy önmagának kellett magát megteremtenie. A küzdelem azonban csak fokozta erejét és
önérzetét, s nem vonta felhőkbe derült kedélyét, mely annyira szeretetreméltóvá
tette őt azok előtt, kik szívéhez közel állottak.
A fejlődő és hullámzó élet könnyen felejt. Új viszonyok, új törekvések kiszorítják a régieket. Úgyszólván kimegy divatból nemcsak maga az élő ember, de még
emléke is. Annál fölemelőbb látvány, ennek ellentétéül, az a ritka szép családi ünnepély, melyen a szülőföld az anyai szeretet melegével fordul az ő dicsőült fiának
szellemi alakja felé. Visszakéri őt magának a mulandóságtól. Ellátogat lélekben
a pataki sírhoz, s megállván felette mintegy hívogató szózatot intéz az ott szendergőhöz: „Ébredj, rég elköltözött édes gyermekem! jer vissza keblemre, ide, hol
bölcsőd rengett, hol a szegény puritán hajlékban, zsoltárok éneklése mellett, szívta
magába gyermeki szíved a vallás és a költészet első leheleteit. Dicsekvő szeretettel
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ölelünk magunkhoz, s templomunk falára aranybetűkkel jegyezzük fel, hogy te,
mielőtt a nemzeté lettél volna, legelőször is a mienk valál!”
És ki mondja meg, vajon nem engedett-e a hívogató anyai szózatnak? Vajon
nem leng-e itt köztünk szelleme e pillanatokban? Nem leng-e mindig itt körös-körül ama bájos magyar népdalokban, melyeket szívhez szóló ezüstcsengésű hangja
oly meghatóan, oly érzelmesen tudott egykor zengeni, boncoló elméje pedig oly
bámulatosan tudott elemezni, magyarázni, megvilágosítani?
Üdvözlet és elismerés a Kisfaludy-Társaság nevében is azoknak, akikben itt
megdobbant a szív és fölébredt a hazafias érzelem, hogy Erdélyi János emlékét ily
lélekemelő ünnepélyen felújítsák, s mintegy visszavívják őt szülőföldjének. Az a
kegyelet, mely itt az emlékezet fáklyáját meggyújtotta, egy valódi szép cselekedet,
a honszeretet egy kilobbanása volt.
Ne aludjék az el soha e városban, e vármegyében és e széles hazában, s midőn
dicsőíti és fénnyel övezi a költő és a tudós nevét, nyerjen ezáltal buzdulást és erőt
az új nemzedék s az ifjú nemzedékben biztosítékot a nemzet boldog jövendője.
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[BESZÉD TOMPA MIHÁLY SZOBRÁNAK
LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉN
Elhangzott 1896. október 4-én, Sárospatakon]

Tisztelt ünnepélyes gyülekezet!
Abban a közörömben, mely most Tompa Mihály szobra előtt mindnyájunk szívét eltölti, őszintén osztozik úgy a Magyar Tudományos Akadémia, mint a Kisfaludy-Társaság. Megbízott tolmácsa vagyok mindkettő részvétének, s kétszeresen örvendező tolmácsa, ha meggondolom, hogy itt azt a fennkölt szellemet ünnepeljük,
melyhez engem ifjú korom óta legbensőbb szeretet és barátság kötelékei fűztek.
Tompát mindjárt Népregéinek és Versei első gyűjteményének kiadása után
(1847) sietett keblére ölelni a Kisfaludy-Társaság. Széket foglalt A vámosújfalusi
jegyző című elbeszélő költeményével. Ezen kívül azonban tevékeny munkásságot
többé ott ki nem fejtett.
Az Akadémia azon időben emelte tagjai sorába, midőn szabadságharcunk
lezajlásával, tízévi kényszerű szünetelés után, első ülését tartotta (1858). Tompa
már ekkor költészetének erőteljében állott, s a következő évben (1859) magas röptű Kazinczy-ódájával nyerte az Akadémia koszorúját. E társaság működésében
sem vett azután részt. Csak 1868-ban, haldoklása évében fordult felé figyelme.
Felolvastatni kívánta ott hattyúdalát, Utolsó verseit, melyekben a szenvedések alatt
összeroskadt költő lelke így sóhajtott:
Mit keresnél, mért mulatnál
Oh én lelkem, e romoknál?
Fölfelé! csak fölfelé!

Ez lett voltaképpeni beköszöntője, egyszersmind végbúcsúja is, mely után az
Akadémia, költői működése méltánylásául, egyhangúlag oda ítélte neki a kétszáz
aranyos jutalmat. Derengő sugár volt ez reá nézve ama sötét úton, mely őt nem
sokára az örökkévalóságba vezette.
Midőn most, mellszobra körül egybe seregelve, hódolatunkat fejezzük ki iránta, feltűnik előttünk költészetének egész varázsa, sőt sokunk előtt feltűnik még
elköltözött földi alakja is, amint őt a maga sajátos egyéniségében ismertük, szerettük és tiszteltük.
Az ő költészete nem fölszínes pillangó-röpködés, hanem hús és vér, igaz valódiság, fölemelő és nemesítő művészet. Kezet fog abban az elmélő ész a fennszárnyaló képzelettel, az eszmebőség a mély érzelemmel, a sötét borongás a vallás- és
emberszeretet derűjével s a honszerelem lángjával.
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A természet édes anyai keblére egy költőnk sem borult annyi ragaszkodással és
áhítattal, mint ő. Lelke mintegy összeolvadt annak működésével és tüneményeivel.
Megelevenültek előtte az élettelen tárgyak. Személyes életet és történetet nyertek a
virágok, melyeknek titkát ellesni és tolmácsolni csak az ő múzsája volt hivatva.
Említsem-e a hatást, melyet társaival együtt nagymértékben gyakorolt arra,
hogy költészetünk közelebbi összeköttetésbe lépjen az élettel, hogy nyelvben és
szellemben, alakban és tartalomban megújító erőt merítsen a népköltészet forrásából?... Bizony az a hármas csillagzat, mely a magyar égen Petőfi, Tompa és
Arany nevével tündöklik, örök büszkesége marad költészetünknek, nemesbítő és
gyönyörködtető barátja az érzékeny magyar szíveknek.
És mégis, ha végigtekintek a mi Tompánk életfolyamán: még itt is, ahol
mellszobra előtt csak dicsőségéről kellene emlékeznem, búskomoly érzés fogja el
szívemet. Mennyi törődés és emésztő kétely! a test és lélek minő gyötrelmei, melyeket a költői hírnév babérja sem elfedezni, sem enyhíteni nem bírhatott.
Leigázott hazánk gyászéveiben senki sem tudott köztünk annyi bájjal és erővel, oly állandóan és hathatósan szólni a nemzet szívéhez, mint ő. „Hogy a babiloni vizeknél ültünk”, az ő lantja volt mély keservünk mérséklője, csüggeteg reményünk biztatója… És íme, most, midőn az ő porai felett kibontott lobogókkal
halad boldogsága felé a felszabadult haza, nem vesz-e észre a figyelmes szemlélő
olyas jeleket, mintha a közönség nem érzené már teljes és megillető mértékben az
ő nevének varázsát? Mintha a sürgő élet országútján fölvert por takarni kezdené
az ő nemes alakját és múzsája nyomait?
Ha valóban így volna is, nem lehet kétségünk afelől, hogy ez a tünékeny jelenség anyagiak után lázasan siető korszakunk természetéből foly, mely a költészet
tündérberkeiben mulatni rá nem ér, s annak virágaiból lelkesedést szívni érzéktelen… Nem! Tompa művei nem a változékony és múló divat szeszélyéből eredtek. Általános emberi eszmék s érzelmek tüze gerjedez azokban. Forrásai lesznek
azok mindenha az üdítő erőnek és gyönyörnek, valahányszor csendes magányba
vonulva elmerül bennök a törekvő ifjú, a hazáját szerető honfi s a vallásos nő, aki
szíve háborgásai közt a béke olajágát keresi.
Íme! az ő folytonos hatását és életét hirdeti ez a szerény, de magasztos ünnepély
is, midőn mellszobrával örökítik alakját az ő szellemi utódai, a sárospataki főiskolai ifjúság lelkes köre.
Valóban méltó helye van itt neki, legméltóbb mindazok közt, melyekhez egyszerű életének gyökérszálai fűződtek. Rimaszombat csak bölcsejében ringatta őt;
az igricii nagyapai szegény tűzhely csak szigorú gyermekéveinek melengetője volt.
A valódi édesanyát, az alma matert, a szellem tápláló szülőjét itt, a sárospataki
főiskolában nyerte. Múzsája itt emelgette szárnyait először. Itt erősbödött az ég
felé röpüléshez. Itt lett ő, mint Horác énekli önmagáról, „ex humili potens”.
Most, mint messze útjából a vándor, visszatért ide édes övéinek kebelére. Ércalakot
öltött, hogy dacoljon a mulandósággal, s állandó szállást vegyen ifjúsága visszavará125

zsolt mezején, körüllebegve a múlt emlékeitől, körülölelve a kegyeletes utódoktól, az
örökké meg-megújuló ifjúságtól, kik itt az ő nyomain gyűjtik az el nem hervadó virágokat.
Maradj és állj tehát itt hallgatag fenségedben, kedvelt alakunk szerény képmása! Buzdíts, gyönyörködtess, taníts hosszú-hosszú időn át akkor is, midőn a mi
szíveink, melyek most a te dicsőítésedre dobognak, rég porrá váltak. Hódítson
körödben a vallásos ihlet, a hazáért lángoló szeretet, a nemes eszmék és érzelmek ama fennszárnyaló összessége, mely költészetednek megragadó színt és életet
adott. Fuvalld eszméidet s erényeidet nemzedékről-nemzedékre az ifjúság lelkébe:
így folytasd a szellem örök életét, így munkáld látatlanul is szeretett hazád felvirágzását.
Tolmácsolom irántad a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság hódolatát, valamint a meleg elismerést ama lelkes ifjúságnak, mely itt a te
emlékedet megörökítni buzgólkodott.
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GARAY JÁNOS SZOBRA LELEPLEZÉSEKOR
[Elhangzott 1898. június 5-én, Szekszárdon]

A Magyar Tudományos Akadémia nevében és megbízásából teszem a koszorút Garay János szobrára. Koszorúmhoz a kegyelet és elismerés mellett a múltak
emlékei is fűződnek. Az Akadémia figyelme és méltánylata Garay felé fordult már
akkor, midőn őt, az ifjú költőt 1839-ben tagjai sorába emelte, midőn öt évvel később a nagyjutalommal tüntette ki, midőn 1853-ban történt korai elhunyta után
emlékbeszédben ünnepelte, s végre közelebb, midőn szülőházát itt e városban
emléktáblával jelölte a kegyelet.
Most ez a koszorú csak jelképe akar lenni a szellemi kapocsnak, mellyel Garay
nevét folyvást magához fűzve érzi az Akadémia.
Megelégedéssel, sőt büszkeséggel tekintünk a pályára, melyet megfutott, költői
működésére, melynek dús eredményében szellemi alakját és hatását maradandólag itt hagyta közöttünk.
Nem tartozott azon lángelmék sorába, melyek új irányt és új nyomokat jelölnek a költészet birodalmában. Korának hatása alatt állott alak és tartalom, szellem
és felfogás tekintetében. Longfellow ama szívhez szóló dalnoka volt,
Ki hosszú, zord napon keresztül,
És nyughatatlan éjen át,
Lelkében hallja, amint zendül,
A csodaszép melódiát.

Költészetének elemei: a szeretet, a szerelem, a természet és a lángoló hazafiság
élete végéig kísérték. Dicsőítette a női erényeket, s a közben mindig a magyar
nőkre gondolt, kiknek fülébe zengte, hogy „magyar hölgynek születni nagy és
szép gondolat”. Nemzetünk múltjának megragadó képeit és emlékeit idézte föl,
hogy nemzeti önérzetünket s honszeretetünket erősbítse, s egy jobb jövő reményét ápolja szíveinkben. Senki sem tudná hűbben, szabatosabban s rövidebben
feltüntetni az ő benső világát, mint ő maga ebben a pár sorban:
A lelkem istené, hazámé életem,
A szívem hölgyemé, enyém becsületem.

Író akart lenni, csupán az, és semmi más. Alig tudunk valakit, aki a lantot oly
rajongó lelkesedéssel szorította volna kebléhez. Roskadozott a szenvedések súlya
alatt, de íróasztalától más foglalkozás terére lépni soha nem kívánt. Szenvedélyes
szeretetét a múzsa iránt a körülmények mostohasága nem csökkentette, sőt növel127

te. Dalolt, egyre dalolt, mint sötétre borított szűk kalitban az énekesmadár. Énekelt a természet szépségeiről akkor is, midőn testi szemével már nem is láthatta
azokat.
Íme, most a szülőföld szeretete kiragadta az ő egyszerű földi alakját a feledékenység homályából, hogy itt, Isten szabad ege alatt a nap és csillagok fénye egyesüljön azzal a glóriával, melyet ő maga vont életében feje körül. Mint a magasra
dobott kő, visszakerült oda, honnan fölemelkedett. Szülőföldje, az ő tágabb körű
családja ölelte kebelére, hogy onnan többé el se bocsássa, hogy látható képmásával állandó hirdetője legyen itt ama tiszta, nemes érzelmeknek és eszméknek,
melyek lantján egykor kifogyhatlanul zengettek.
Óh! vajon ha szólni tudna ez a szobor, nem mondaná-e el, mennyire jobban
érzi itt magát az ő igénytelen egyénisége, mint a főváros fényes palotái közt? Nem
vallaná-e meg, hogy érckebelében is örömre dobban a szív, midőn látja, hogy örömekben oly szegény életének kialvása után csaknem félszázad múlva mily lelkesülten rakják most lábához koszorúikat közelből és távolból egyesek és testületek,
s azok közt az ő lantjának első méltatója, a Magyar Tudományos Akadémia is?
De a szobor, mint egy túlvilági, változatlan merevséggel, némán tekint le ránk.
Nem nyernek szót ajakán az apró örömek, eme múlékony ritka virágok, életének
tövisei közt. Nem vesszük észre rajta a nélkülözést, a nehéz küzdelmet, az álmatlanul töltött gyötrelmes éjeket, melyekben a költő előtt csak a haza és múzsa lángszerelme világított… Óh, én láttam őt ekkor igen gyakran, amint előttünk az élet
keresztjét lassú léptekkel hordozta vállain, nem találva vigaszt és biztatást másutt,
csak önérzetében. Élénken rajzolódott szívembe földi mulandó arcképe, s előttem
áll most is, midőn feléje eme fényes emlékünnepen többé nem a borongó részvét,
hanem az örvendő magasztalás szózatát hangoztatom.
Hadd emelkedjék hát itt a maga fönséges csendjében, mintegy a szülőföld talajához nőve s általunk üdvözölve, ez a nemes ércalak. Dacoljon az idők viharával
számtalan év során keresztül. Hirdesse némaságában is buzdítólag, nemzedékről-nemzedékre, mindazok előtt, kik reá föltekintenek, hogy a hazának szentelt
életet megdicsőíti a halál, s emlékét megőrzik a hálás utódok.
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AZ ARANY-SZOBA

[Elhangzott 1899. augusztus 27-én a nagyszalontai
Arany János-emlékmúzeum megnyitási ünnepélyén]
Művét örök útján folytatja a végzet,
Évek sora egymást kergetve rohan, –
Fénynek, hatalomnak sírt ás az enyészet:
Nem hal meg a költő, nem halt meg Arany!
Szelleme fennröptét gyönyörködve nézzük,
Borongó alakját még visszaidézzük.
Jólesik, mikor az ismerős vidékre
Messze-világból a vándor hazatér,
Borostyánnal, melyet örökzöld fűzérbe
Font neki az élet, a nyílt csatatér,
S bölcsejét is, melyben ringatta szegénység,
Megaranyozza az érdem és dicsőség.
Ím! dalnok fiát a hű magyar Szalonta
Haló porában is el nem feledé;
Ím! édes anyai kebelére vonta,
S hirdeti büszkén, hogy Arany az övé.
„Jöszte, fiam! úgymond, végy szállást közöttünk,
Testvéri szeretet csókjába fürösztünk.”
Neki tömjénfüst és ünnepi zaj nem kell,
Nem kell menedékül fényes palota;
Vágyai nem szálltak fent a föllegekkel,
Gyönge hiúság nem sarkalta oda:
Szülőföldjén kívánt csak egy „fecskefalat”,
Hogy rejtve pihenjen a költő az alatt.
Most nem óhajt immár parányi telket sem,
Ő és kis családja csend-lakta helyét, –
Kertet se, hol maga oltson, ültetgessen,
Hova el-elvárná múzsája kegyét:
Egy szoba enyhébe vonul ma nyugodtan,
Életének számos földi tárgya ott van.
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Ott minden apróság egy-egy drága emlék,
Melyen szeme csüggött, melyhez keze ért;
Lelkéből egy parány tán rajtok lebeg még,
És lángol örökké eszményeiért:
Aki megérinti, vagy merengve nézi,
Bűbájos hatalom igézetét érzi.
Mert isteni lantján, ihletetten zengve,
Összhangba fűződött a báj s az erő,
Mélység és magasság, érzelem és eszme,
Egyszerű fenségben éghez emelő…
Honi göröngyből kelt dúsgazdag vetése,
Nemzete szívéből minden érverése.
S óh! mi szép, hogy épp itt nyílik számára lak,
Itt egy régi erőd biztos kebelén!
Illenek hozzá az ódon tömör falak
Ős magyar alföldünk rónamezején.
Itt a hősök lelke mind fölkél előtte,
Kiknek alakjait énekébe szőtte.
Sőt nemcsak a hősök, régi dicső árnyak;
Azok is, szívének édes felei,
Kik a földön immár senkire nem várnak,
A túlvilág őket együtt öleli,
Mert hiszen egymástól a sír meg nem fosztá:
Éjjeli órákban ide gyűlnek hozzá.
S a „csonka tornyot” már hű kegyelet óvja,
Benne oltárt is a múzsáknak emel;
Vércse, bagoly nem lesz örökös lakója,
Köve rovátékit gyom nem veri fel,
Vihar elkerüli, idő megkíméli,
Zimankós múltjáért szebb napjait éli.
Öröktüzű csillag tündöklik felette,
Mely messze lövelli sugárözönét,
Pusztai vándor, ha útját erre vette,
Lelkesedik, buzdul, rávetve szemét;
A költőre gondol édes ámulatban,
Kinek hamva távol, de szelleme itt van.
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Vagy nem! ne csupán itt, e szűk néma lakban!
Nagyobb az a szellem, nem fér az el itt:
Fuvalljon mindenütt köztünk száz alakban,
S osztogassa bőven drága kincseit;
Lantja koszorúját bár mind ide hozzák,
De lakása legyen egész Magyarország!

131

[21.]

TOMPA SZOBRÁNÁL

[Elhangzott 1902. június 4-én a rimaszombati
Tompa Mihály-szobor leleplezési ünnepélyén]
A vándor, íme! kit szívünk óhajta,
Szülőföldjére visszaérkezett;
Siet hozzá a föld kicsinyje s nagyja,
S örömrepesve nyújt felé kezet:
„Isten hozott, testvérünk, büszkeségünk!
Óh, csakhogy itt vagy! többé el se hagyj!
Régi lánggal fogad ma is hűségünk;
Most már örökre a mienk maradj.”
Örökre itt! ahol bölcsője rengett
Jámbor szegénység ápoló kezén,
Hol rá az első napsugár derengett
Búsan az élet kezdő reggelén.
De a múzsa látatlanul, kegyelve
Csókolta meg az alvó csecsemőt,
S pólyáiból az ég felé emelve
Egy szebb világnak eljegyezte őt.
Szárnyat kapott, hogy majd magasra szálljon,
Repítse a teremtő képzelet,
S egy lant komoly zengésében találjon
Örök kincset múló javak helyett.
S míg önszívét bú, gond emészti, dúlja,
S nem lel sebére balzsamot sehol:
Nemzetének legyen vigasztalója,
Midőn az vérzik, szinte haldokol.
Óh! emlékszünk a gyászos, zord időre,
Dicső napunk után, mely ránk borult:
Ő volt fájdalmunk hű tolmácsa, őre;
Dalától lelkünk meg-megittasult.
Éreztük lantja bűbájos hatalmát,
Bennünket az kiesb vidékre vitt,
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S láttatta könnyeink gyászfátyolán át
Reménységünk szivárvány-színeit.
Midőn a sors vagy a bosszús Igazság
Letörte rólunk a bilincseket,
S felhőiből kivillant a szabadság,
S dúlt romjainkra fénysugárt vetett:
A hervadó költő rejtett magányban
Nemzetével együtt örült, remélt,
És honszerelme végső lobbanásban
Sóhajtva zengte hattyú-énekét.
Melynek talajából eredt, a néphez
Szerelmével örökké hű maradt,
Attól vett színt, erőt költészetéhez,
Egyszerűségben tündér szálakat.
Az érdes népi nyelv szebb hangot ölte,
S nemesbült, amint énekét szövé:
Két lángszavú dalnoktárssal karöltve
Írta nevét a csillagok közé.
A lant mellett kezében bibliája,
Vezérül a vallás szövétneke
Világított a kétkedők útjára,
Hitet, reményt ébresztgetett vele:
„Ne csüggedezz! tekints bízvást az égre!
Ha itt gyötörnek, megpihensz amott…”,
S kereste a bús szenvedők szívére
A gileádi édes balzsamot.
S a természet, óh! mily szeretve várta
Keblére hőn boruló gyermekét!
Előtte titkait híven kitárta,
Derítgette bánata fellegét.
Beszélgettek ott véle a virágok
Bájos regéket suttogván neki,
Hogy mindazt, mit érzett, vagy sejte nálok,
Igézetes dalokban zengje ki.
Hogy sajkája a végső parthoz ért el,
S kimért sorsa már itt alant betölt:
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A természet gondos, gyöngéd kezével
Boríta rá nyugalmas szemfedőt.
Porát együtt őrzi azok porával,
Kikért úgy lángolt szíve és dala,
Az elmúlásnak csendben adva által,
Mi benne földi, mulandó vala.
De hű fiát szűk sírja éjjelében
El nem feledte a kies Gömör:
A nemzet szíve dobban meg szívében,
Midőn emlékét így idézte föl.
Megállítá útjában egy időre
A gyorsan romboló enyészetet,
Hogy a költő eltűnt alakja tőle
Itt nyerjen ércben tartósb életet.
Itt van helyén az ő szerény alakja,
Hol élte folyt, borongott és kihalt,
Hol oly hévvel csüggött a múzsa rajta,
S mindig híven lehelt ajkára dalt.
Nem vágyik a főváros légkörébe
Ott hallgató szoborbarátihoz,
Jobb itt neki, hol néha majd elébe
Friss koszorút hű testvérnépe hoz.
Sőt jer, tavasz! virágid seregével
Övezzed őt és illatozd körül;
Tán lelke itt lebeg még ihletével,
S szemléletedben ő is elmerül.
Földi öröm cseppjével egyesíti
A túlvilág rejtelmes gyönyörét,
S annak csodás összhangjába vegyíti
Dicsőült ajka csengő énekét.
Alátekint hideg-némán, nyugodtan…
Lábainál az idők árja forr,
Siet kíméletlen hulláma gyorsan,
S amit talál útjában, elsodor:
De a szellem, mely őt egykor hevíté,
Biztos szárnyon leng az idők felett,
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Magvait a nemzet szívébe hinté,
Folytatja a tevékeny életet.
A honfi-küzdelem lelkes bajában
S kétsége közt nem hagy bennünket el,
Háromszínű zászlónk szolgálatában
Velünk együtt remél, küzd, ünnepel.
S bár hamvait sötétlő kripta zárja,
Az ég felette nyájasan derül,
S ércalakját a költő glóriája
Örök fénnyel ragyogja itt körül.
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TOLDY FERENC EMLÉKEZETE SZÜLETÉSE
SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN
[Elhangzott 1906. március 25-én
a Magyar Tudományos Akadémia közülésén]

Egy századév porát, íme, lerázza
Az ünneplő hálás emlékezet,
Bennünket a szerény szülői házba,
Szelíden rengő bölcsőhöz vezet.
Szemünk előtt a bölcsőtől a sírig
Egy küzdelmes, hosszú, szép pálya nyílik,
Mely ránk örökbe dús kincset hagyott,
Útjelzőjén a Toldy név ragyog.
Korán magas célt tűzni életünknek,
És csüggedetlen törni afelé, –
És látni, hogy művünk nem semmisült meg,
Vetésünket a nap megérlelé, –
Aggottan is munkában elmerülni,
S ifjúkorunk eszményéért hevülni:
Az égnek ily látványban kedve telt –
Boldog halandó, akit így kegyelt!
Őt így kegyelte s őrszemmel kísérte:
A hon szerelme eljegyezte őt,
Nyert is hozzá, hogy élni tudjon érte,
Tartós időt, acélozott erőt.
Álmát, mellyel az ifjú szív megáldá,
A férfikor édes valóra váltá;
Felhajnallott előtte a setét,
Virulni látta drága nemzetét.
Azért buzgott, abban telt éje-napja,
Hogy felsegítse e virulatot,
Ez volt vezére, szinte létalapja,
Szívós kitartást innen kaphatott,
Hogy szellemünk történetét nyomozza,
S egy összhangzó képben napfényre hozza,
136

Sejtetve bíztatólag a jövőt,
Mely gyökerével régmúltunkba nőtt.
Sírok mélyére szállt szövétnekével,
Költőt, tudóst életre kelte föl,
Kik a felejtés néma éjjelével
Borítva tűntek el szemünk elől.
Ihlettsége erősb volt a halálnál,
Szellemtábor ekként gyűlt oldalánál,
Mind ismerőse már, mind hű felek:
Eszméiért együtt küzdött velek.
De táborát közelbről is nevelte:
Ősök porán nőtt az új nemzedék,
Azok közt lőn híven megosztva lelke,
Hogy lángja majd azok lelkében ég.
Éltét bennök tovább folytatni vélte,
S egy szebb jövő küldötteit remélte;
Ajkáról a mag nem sziklára hullt,
A hon javára fejlett s izmosult.
Mert volt alakján szívlelni való sok:
Mosolygó arc, nyájas, derült kedély,
Bizalmat keltő, megnyerő vonások,
Könnyed felszín alatt érzése mély;
Kezdő tehetségek szárnyát emelte,
Mellettök öndicsőségét feledte,
Hőn üdvözölt minden csekély sugárt,
Kitől egy kis fényt nemzetére várt.
Ám az erély nem hagyta őt magában
A könnyen olvadó kedély miatt;
Szirtek között is, hullámok zajában
Gyötört hajója vissza nem riadt,
Bár félúton megállva, bár leverten,
Ő mindig, mindig bízik a sikerben,
Ijesztő kétség nem csüggeszti el,
S a küzdőkhöz kiáltja: merni kell!
Akkor is, hogy vérünket eltaposták,
S tiport rajtunk a fékvesztette kény,
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Rabláncok közt hallgatott a szabadság,
S már-már alélni kezdett a remény:
Ő mindig látott, bár fájdalma égett,
A felhős égen egy parányi kéket,
S munkálta, hitte rendületlenül,
Homályba vont napunk hogy felderül.
Mint tört hajós a mentő deszkaszálhoz,
Ha még a hullám nem söpörte el,
Úgy ölelte ő ezt a kört magához,
Mely most az ő nevére ünnepel.
Oltártűznek hívé, hol csendesen ég
A tudomány, honszeretet, míveltség,
S annak világa biztosan vezet,
Visszahódítni mind, mi elveszett.
Mint a madár, melynek feldúlva fészke,
Soká kering még a romok felett:
A hű Toldy fájón, borongva nézte,
Hogy bálványa idegen préda lett.
Futott, fáradt, alázkodott is érte,
Nagyok kegyét is nem pirulva kérte.
Megnyugvást lelke csak akkor talált,
Midőn féltett betegje talpra állt.
Bíztatta, védte, híven támogatta,
Szülő se jobban édes gyermekét,
Új éltet önte a dermedt tagokba,
Megkettőzé a munka sikerét.
Táplálgatta e tűzhelyt szenvedéllyel,
Hogy fény s meleg innen áradna széjjel,
S költőt, tudóst, e csarnokot magát
A honfi-érzés lángja hassa át.
Körös-körül már örvendezve látja,
Hogy felzsendült az egykor puszta tér,
Bezárulhat már a szép hosszú pálya,
A fáradalmas munka véget ér.
Ah! úgy hívé, midőn szemét lezárta,
Hogy mindig szebb jövő derül hazánkra,
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Hogy tört úton, borútlan ég alatt
Erőben, fényben biztosan halad.
Óh! ez a hit kezd nálunk ingadozni:
Sugár alig tör a felhőkön át,
Remegve látjuk egyre omladozni
A nemzet ezredéves templomát.
Magunk kezétől reng ős boltozatja,
Készül a végzet, hogy reánk szakasztja,
S bennünket majd nem csak a drága rom,
De az önvád kegyetlen súlya nyom…
Boldog valál hitedben, régi társunk!
Gond, kétség téged már utol nem ér;
Idézünk! hogy lélekben újra lássunk,
S halántékid’ körítse friss babér.
Száz év után emlékedet megáldva
Koszorúval siet feléd a hála,
Midőn hozzád méltó hangot keres
Törékeny lantján egy agg énekes.
S ha szellemed, mulandó földi résszel,
Végképp a földről el nem költözött:
Hol oly soká világolt szívvel, ésszel,
Lakozzék itt e díszfalak között.
Tanítson itt a honnak bölcsen élni,
Munkálni érte, tűrni és remélni…
Bús feledség porától itt ne félj,
Hatásodban köztünk örökre élj.
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SZEMERE BERTALAN SZOBRÁNÁL

[Elhangzott 1906. november 11-én a miskolci szobor leleplezési ünnepélyén]
Még reszket az örömtől a magyar föld,
Örömre gyújták a közel napok;
Két százados elfojtott vágya bétölt,
Dúlt keble új életforrást kapott:
Dicső fejdelmét nem hiába várta,
Szent hamvait most már keblébe zárta;
E hamvakból örök tűz ébredend,
S a múlt emléke szebb jövőt teremt.
Mert a múltban szenderg jövőnk reménye,
Nekünk a múlt nem halt meg, most is él,
Ránk tündököl még túlvilági fénye,
S fénye mellett, mely bennünket kísér,
Sírjaikból kikelnek a nagy ősök,
A régen porló vértanúk, a hősök,
S buzdítanak szeretni ezt a hont…
Nyissunk nekik szívünkben pantheont!
Szívünkben annak is, ki itt előttünk
Nyugalmas ércalakban megjelen;
Haboktól vert hajója messze tőlünk,
Most itt a révben már veszélytelen.
Szülőföldjét már csak némán köszönti,
Viszontlátás örömkönnyét nem önti;
De hallgatag bár s látszólag nem él,
Zárt ajka hozzánk némán is beszél.
Oldalán kard, jelképe régi harcnak,
Mely a fölébredő nemzetre várt,
Vitézéül esküdt fel ő is annak,
És zászlaját fönnen lengetve járt.
Az ifjú kor fellángoló hevével
Hősleg küzdött a szellem fegyverével.
Szent ős jogunk volt mellén a pajzs,
Harc volt neki a béke napja is.
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Vezérkedett a legelsők sorában,
Midőn hazánk vért, életet kívánt,
A ránk zúdult sötét vihar zajában
Biztos kézzel mutatta az irányt.
A vész nagysága csak lelkét emelte,
Gyújtó szikráit szerteszét lövellte;
Rend, alkotás, erély amerre lép,
Tettel, szóval tündöklő példakép.
Hatalmas ész, ingatlan, tiszta jellem,
Nem csüggedő erő, vasakarat,
Megnyugvás, hogy a sors szeszélye ellen
Bírájául az öntudat marad.
Nem bálványa az olcsó népszerűség,
Vezére a meggyőződés, a hűség:
Védni a hon szabadságát, jogát,
S érte, ha kell, áldozni önmagát.
Óh! áldozánk, vérzettünk is miatta;
Az áldozat tőlünk nem volt elég,
Vérünket a megtiprott föld elitta,
Szemét behunyta a kegyelmes ég.
Dúlt rajtunk az önkény zsarnok hatalma,
Száműzés lőn a leghűbbek jutalma,
Ő reá is, ah! idegen ég alatt
Sok-sok nehéz, keserves év szakadt.
Körülte ott az elborult világra
Csak néha villant egy-egy röpke fény;
Lelkét titkon emésztette, zilálta
Honvágy, csalódás, füstbe ment remény.
A hon javát ott is híven kereste,
De hozzá nem szegődött a szerencse:
Küzdelmek árán a siker kevés,
Nyomában járt a félreismerés.
S hogy végzetünk betelt, és élni kezde,
Lerázva rabbilincseit, hazánk,
Megjött a száműzött, s mélán szegezte
Révedező tekintetét reánk.
Öngyőzelmét már csak mosolygva nézi,
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Becsét annak nem érti már, s nem érzi;
Szív, lélek, ész zavarba omla ott,
A nemzet élt, de ő élő halott.
Vértanúink gyászba vont glóriája
Előttünk szent örökségként ragyog,
Sereglenek rokonfényt vetni rája
A harcmezőn elhullott bajnokok.
Óh! vértanú az is, kit honszerelme,
Áldozatul oltárára szemelve,
Egy életen át szüntelen gyötört,
Míg szíve a küzdésben összetört.
Dicsőség hát tőlünk az ő nevének!...
Dicsőségünk öregbül általa,
Magasztalja hírét zöngelmes ének,
Ne rejtse azt felejtés fátyola.
Koszorúját, ha késve is, a hála
Áldó kézzel helyezze oszlopára,
Hogy aki látja majd virágait,
A hont szeretni megtanulja itt.
És ünnepünk magasztaló beszédét
Hideg-némán hallgatja a szobor,
De keblében még ott borong a részvét,
S láthatlanul érzelmek árja forr,
Kemény borítékát izzón feszítik,
Egész lényét hatalmukba kerítik,
S az egykor ékesen szóló ajak
Mozdulni kezd, zendülnek a szavak:
„Itt kezdtem, itt végzem e drága téren!
Szép múlt emléke leng köröttem itt,
Nincs ami önváddal szememre térjen,
Felejthetem pályám göröngyeit.
Itt várom nemzetem boldog jövőjét,
A honfi-szívek egyesült erőjét,
S tudom, hogy bár feledve elhalok,
Elveim szentek s halhatatlanok.
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A földi lét tünékeny látszatával
Nem tűntem el: voltam, vagyok, leszek;
Örökre egyesültem én hazámmal,
Küzdelmiben örökké részt veszek.
Ébren talál a béke lobogója,
Készen a harc szabadság-riadója,
Ércbörtönét elhagyja szellemem,
S a diadal egy úton jár velem.”
– Óh! járjon is! biztos révet hadd érjen
Hullámok közt rég hányt-vetett hajónk,
Túl szirteken s kockázatos veszélyen
Nyájas szelek lengessék lobogónk!
S kibékülten nézzék a síri árnyak,
Kik bennünket még látogatni járnak,
Hogy a nemzet már nyílt úton halad,
S mert egyetért: erős, boldog, szabad.
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[BESZÉD EGRESSY GÁBOR EMLÉKTÁBLÁJÁNAK
LELEPLEZÉSEKOR
Elhangzott 1908. november 8-án, Sajólászlófalván]

A Magyar Tudományos Akadémia koszorúját hozom Egressy Gábor emlékének. Elismerést, nagyrabecsülést a lángszellemű művész, a szép ízlésű, kiváló író,
a nemzet szabadságáért lángoló hazafi számára.
Három gyönyörű útja az eszményi törekvéseknek. Bármelyik egymagában elég
arra, hogy diadalmasan megfutva fényt árasszon a küzdő bajnok nevére. Hármas
koszorúval kellene hát díszítenünk Egressy Gábor emlékét, mert ő mind a három
pályateret diadallal futotta meg; egyet, a színművészetet, a tragikait, köztünk eddig senki által meg nem haladott, sőt utol sem ért magasságban.
Lélekemelő látvány, hogy itt is, és éppen itt, külső jel is hirdeti értékének s
érdemeinek méltánylását. Mintha egy csillagocska gyúlt volna ki ezzel, itt az ő
szülőföldje felett, távol a nagyvilágtól. De a csillagocska messze veti sugarait ebből
a hegyek közé rejtett falucskából, melyre mindig gyermeki, ábrándos szeretettel
gondolt a művész, pályája legfényesebb magaslatán is. Szelleme is, ha csakugyan
túlélte földi szereplését, talán itt lebeg most köztünk, vagy fölöttünk, bölcsője körül, s jóleső érzéssel tekint az ünneplő közönségre és arra a márványlapra, melyre
nevét és emlékét jegyezte föl a ráemlékező nemes szívek buzgósága.
Jólesik nekem is, hogy e koszorú átnyújtásával én tolmácsolhatom iránta a Magyar Tudományos Akadémia őszinte kegyeletét, s egyesíthetem azzal a magam
érzelmeit. Én, aki részese voltam egykor az ő rokonszenvének s barátságának; láthattam és csudálhattam őt művészete tetőpontján, melyet nem követett hanyatlás,
hanem egy végső diadala közben maga a meglepő halál.
A többivel együtt elhervad majd az Akadémia koszorúja is, de amit ezek most
itt hirdetnek, Egressy Gábor nevét és emlékét, sokáig fogja őrizni, őrizze is ez a
márványlap, s még inkább nemzete szívében a méltányló kegyelet.
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[BÁRÓ VAY BÉLA EMLÉKEZETE

Elhangzott arcképének leleplezése alkalmából 1911. április 23-án
a miskolci Nemzeti Kaszinó közgyűlésén]
Tisztelt közgyűlés!
Ha az élet mindenestől és örökre megsemmisülne, mikor tőlünk búcsút veszen: mire való akkor az erény és a hit? mire a magasabb eszmékért folytatott
küzdelem? miért kellene vérzeni, sőt halni is a hazáért és szabadságért? Bizony
méltán kiált fel a római költő a maga jövőjének előérzetében: „non omnis moriar
multaque pars mei vitabit Libitinam: nem halok én meg egészen, nagy részem ki
fogja kerülni a halált.” Úgy van! dacol a mulandósággal a szellem, s fennmarad
azon hatásban is, amelyet földi társaira gyakorolt. Élni fog az élő szívek szeretetében és kegyeletében, s átöröklődik nemzedékről nemzedékre.
Ily kegyelet hatása alatt állunk e pillanatban mi is, tisztelt közgyűlés! midőn
felújítani s láthatóvá tenni kívánjuk áldott emlékét egykori nagyérdemű elnökünknek, báró Vay Bélának. Ki ne gondolna hálásan arra, hogy ő nagyfontosságú
elfoglaltatásai közt is mily szívesen tudott időt szentelni számos évtizeden át intézetünk vezetésére? Érezte általában s különösen városunkra nézve a kaszinók fontos társadalmi hivatását. Érezte, hogy midőn a mi szerény társaságunk érdekében
buzgólkodik, azzal a közjónak tesz szolgálatot. És ő ezt a buzgóságot megőrizte és
tanúsította is mindaddig, míg nagy életkorával járó elgyengülése le nem szólította
a tevékenység nyilvános mezejéről.
Pedig ezen a széles mezőn több irányban kiterjedt az ő áldásos működése, s mindenütt kísérte az a hű kötelességérzet, mely azt sugallja, hogy a közügyeket szolgálni
nem könnyelmű szórakozás, hanem felelősséggel járó komoly kötelesség.
Láttuk őt itt, szeretett vármegyéje főkormányzói székén, láttam én az ő oldala
mellett évtizedeken át, körülölelve őt a közönség osztatlan szeretetével s bizodalmával. Arra segítette nem annyira magas állása és hagyományos fényes családi
neve, hanem sokkal inkább emberbaráti, megnyerő egyénisége. Kezében a hatalom nem volt elijesztő igazságtalan önkény, hanem csak szelíd felügyelet és lelkiismeretes ellenőrzés. Érintkezése munkatársaival nem volt nagyúri leereszkedés,
hanem csak jóságos szívének nyájas, természetes megnyilatkozása.
És földi gondjai és törekvései között híven követte mélyen vallásos szívének
sugallatát is. Örömest szentelte sokáig, szinte halálig szentelte erejét és áldozatkészségét egyháza szolgálatára és vezetésére. És betetőzte a hosszú szép életpályát
a törvényhozás teremében kifejtett jelentékeny szereplésével.
De nekünk most, tisztelt közgyűlés, nem lehet célunk részletes teljes rajzát tüntetni fel ennek a hosszú szép életpályának. Csak a fölött kívánunk az emlékezet
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húrján örömhangot adni, hogy ő a miénk is volt egykor, hogy a mi soraink előtt
is zászló volt ő egykor, mely nemcsak díszt adott, de magához vonzott, s fokozta
bennünk az erőt és önbizalmat. Vezére, úgyszólván életeleme az önzetlen honszeretet, a meggyőződéséhez való szilárd ragaszkodás, mely nem a számítás nélküli
erőfeszítésben, de higgadt megfontolás után lépésről-lépésre tett biztos munkásságban kereste a haza felvirulását.
És jólesik nekünk e pillanatban vallomást tenni arról, hogy minket ma is a régi
szeretet és tisztelet szálai fűznek az ő emlékéhez, hogy közöttünk érezzük jótékony szellemét s megnyerő, nyájas egyéniségét. Éppen ezért kívánjuk, hogy földi
alakmása is állandó társunk maradjon e falak között, hogy itt néma tekintetével is
folyvást intsen bennünket egyetértésre, társadalmi összesimulásra, mívelődésre,
honszeretetre s mindazon erényekre, melyek őt életében díszítették.
És most, tisztelt közgyűlés, vegyük úgy, mintha elnökünk hosszú távollét után
most tért volna vissza hozzánk, hogy állandóan közöttünk maradjon, s üdvözöljük itt az ő alakját szívből fakadó „istenhozottal”!

146

[26.]

ARANY BÖLCSŐJE

Születése századik évfordulójának ünneplésére
[Elhangzott 1917. február 11-én a Kisfaludy Társaság közülésén]
Jövel ma hozzánk, szállj alá egedből,
Rég megdicsőült halhatatlanunk!
Üdítő fény sugárzik szellemedből,
Nemes gyönyör veled társalganunk.
Zord az idő; viharja zúg felettünk,
De téged a viharban sem feledtünk:
Száz év után a hű emlékezet
Bennünket, íme, bölcsődhöz vezet.
Száz év előtt bölcsődalt énekelve
Jámbor szegénység karja ringatott;
De éjjelenként, rád álmot lehelve,
Egy tündér: a múzsa csókolgatott.
Eljegyzett önmagának s a hazának,
Hogy csókjai majd gyöngysorokra válnak,
Aranylantját csodásan pengeted,
S elbájolva figyel rá nemzeted.
És útra keltél, mint bércek tövében
Elrejtve fölbuzgó kristálypatak,
Melynek hullámi szinte észrevétlen
A nyílt szabad rónára omlanak.
Nőttön nő, és merre hullámit önti,
Virágmező, egész tavasz köszönti,
S tükrében, hogy folyammá változék,
Gyönyörködve nézi magát az ég.
Körünkben második bölcsőt találtál,
Az már nem ringatott, de fölemelt.
Versenyre érkező vendége voltál,
Csak kezdő, de egyszerre ünnepelt.
Az ifjúkor teremtő ihletével
Merész szárnyon körünkből röppenél fel.
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A pillanat fényes jövőre szólt,
Vezércsillag feléje Toldi volt.
S feltűnt utána, mint varázsütésre,
Egy új világ, egészen a tiéd.
Hatalmas képzelet gazdag vetése,
Áldásosabb, mint önmagad hivéd.
Együtt alkottak ott egy szép egészet
Báj és erő, természet és művészet,
Remekművekkel dús, széles határ,
A nemzet kincse, kincsbányája már.
Kincs nálad a nyelv meglepő zenéje,
Minővel senki más nem zenge dalt,
Eszmék fönsége, érzés tiszta mélye,
Mind, amit ihlető múzsád sugallt.
S időt múló szép alkotásidon át
Érezzük a magyar szellem fuvalmát,
Mely lelkedből, mely lelkünkből fakadt,
S örökségül édes miénk maradt.
El-elmerengettél a régi múltba,
Keresve ott reményt és életet,
Hol egykor annyi vész zaklatta, dúlta,
De szét nem dúlta még a nemzetet.
Fölébresztéd sírjokból a dicsőket,
S énekeddel márványba vésted őket;
Zárt ajkukról nagy intés hangzik el:
Hogy a hazáért élni, halni kell.
Óh! mily közel látnád ma itt csodáit
A hőstetteknek, hogy dicsfénybe vond!
Mily felmagasztosulva dallanál itt
Emelni a hősöknek pantheont!
Vagy lantodon borongó hangra kelne
A honfi gond, a hon féltő szerelme;
Csaták mezőin rémes küzdelem,
Vértengerrel kivívott győzelem.
De most pihenj; – a hű emlék s a hála
Hadd ünnepelje csendben a napot,
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Mely ápoló kis fészkedet megáldva
Jó kedvében téged nekünk adott.
Napok múlnak, évek évekre dőlnek:
Fénynapja lesz ez a nap az időknek,
S míg annyi mást felejtés éje fed,
Sugáriban föl-fölragyog neved.
Mint agg madár a költöző seregből,
Rég elmaradtam tőled, tőletek;
Bölcsődre most száz éves föllegedből
Dalommal, íme, búcsúfényt vetek.
Leszáll az éj, végkép elhallgat a dal:
Emelj föl engem a mennybe magaddal,
Hogy üdvözülten üdvözöljelek,
S ott is csodáljalak, szeresselek.

149

[27.]

TOMPA EMLÉKE

Születése százados évfordulójának ünnepén
[Elhangzott 1917. szeptember 28-án Gömör-Kishont vármegye
centenáriumi Tompa Mihály-emlékünnepélyén]
Két csillag gyúlt száz év előtt ez évben*
Borús egünkön egymáshoz közel:
Arany nevével tündökölt az egyik,
A másik a Tompáét vette fel.
Amaz: dicső tavasz csodás hirdetője;
Ez: a mélabús ősz bájos éneklője.
Énekesünk száz éves bölcsejénél
Ünnepeljük emlékét e napon:
Idézzük őt hozzánk a túlvilágról
Velünk együtt örülni szabadon.
Szobrát virágerdő ölelje most körül,
Érckeble tán attól megmozdul s felhevül.
Előttünk áll tükör gyanánt a pálya,
Melyet küzdve, remélve megfutott:
Az a rögös, homályos, árva kezdet,
Melyhez napfény szűk réseken jutott;
De felemelte őt az isteni múzsa,
Hogy legyen a nemzet fennkölt koszorúsa.
A szárnyas képzelet tündér-világa
Megnyílt előtte, s ajka dalra kelt.
Hangjára már a tisztább, enyhe légben
Kecsegtető, nyájas visszhang felelt:
Ébredő pacsirta, mely a rögök közül
Reggeli dalával az ég felé röpül.
A természet ölelte őt magához,
Dajkáló anyja, hű testvére lett;
Előtte apró titkait kitárta,
S adott hozzá teremtő ihletet:
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Zengeni bűbájjal, amit érzett s látott,
Örökéletűvé tenni a virágot.
Népének atyjaként viselte gondját,
Éjet, napot javára szentele;
Híveiért isten szolgálatában
Múzsája is kezet fogott vele.
Vezérül az élet zord útvesztőin át
Egy könyvet hirdetett, egyet… a Bibliát.
Forrása is gazdag költészetének
Magyar népünk talajából fakadt:
Nyelvét, lelkét szeretettel művelve
Növelni ott erős, új sarjakat,
Hogy ez az ősmező soha ne pusztuljon,
De mindig a nemzet üdvére viruljon.
Az Isten, a természet s minden érzés
Szentté avatta a hazát neki;
Válhatlanul eggyé forrt az szívével,
S szívét, dalát folyvást melengeti:
Ha derült, ha borult a hon felett az ég,
A költő lelkén az mind visszatükrözék.
Óh, hogy’ felejtenénk azt a sötét kort,
Mely a végzet kezéből ránk szakadt…?
Midőn itthon „az elnyomott magyarnak
Magát kisírni sem volt már szabad”:
Az ő lantján zengett bátorító ének,
Élesztgetője a csüggedő reménynek.
Sebet gyógyíta, vigasztalt, kesergett,
Keservében is volt vigasztalás:
Egy-egy rejtett sugár villant belőle,
Hogy közelít már a feltámadás;
S élete alkonyán, hogy még egyszer lássa,
Feltűnt szabadságunk hajnalhasadása.
De fátyolt a végső gyötrelmes útra,
Melyen közelgetett a menny felé,
*

1817. március 2. és szeptember 28.
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Égen, földön mind hiában kereste,
A balzsamírt sehol fel nem lelé.
Alakja rég pihen: föld-rész a föld alatt;
De lényének nemes tartalma fennmaradt.
Él közöttünk, él a nemzet szívében
Erőt, gyönyört árasztó szelleme:
A romboló idő irigy hatalma
Eredmény nélkül harcol ellene.
Örök elfelejtést nem boríthat rája
A hanvai sírbolt örök éjszakája.
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JEGYZETEK

JEGYZETEK AZ EGYES SZÖVEGEKHEZ
1. VEZÉRHANG. PROLÓG KAZINCZY FERENC SZÜLETÉSÉNEK
ÉVSZÁZADOS EMLÉKÜNNEPÉN
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1859.
Egyéb szövegforrás: Vezérhang = Lévay 1860, 110–116.
Kommemorációs esemény
A miskolci Kazinczy-ünnepélyek (1859. október 27.) részletes krónikáját és szöveges dokumentumait közreadó – Lévay által összeállított – Kazinczy-Emlény így
foglalja össze az országos mozgalommá váló centenáriumi megemlékezés előtörténetét: „Azon kegyeletes eszme, hogy Kazinczy Ferenczre, születésének századik
évfordulati napján megemlékezzünk, az Erdélyi János szerkesztése alatt volt
Sárospataki füzetek czimű tudományos folyóiratban (1857.) láta először világot. Megpenditése, egy mellékesen odavetett jegyzetkének néhány igéiből állott
s azon eredménye lőn, hogy a folyóirat ismertetésével együtt a Pesti Naplóban
ismételteték. Elpendűlni látszott az, legalább pillanatilag, a nélkűl, hogy további
terjesztésére vagy létesitésére nézve buzgóság s igyekezet mutatkozott volna. Társadalmi körök még nem viszhangozák, a hirlapirodalom figyelme nem fordult
még reá teljes mértékben. Igy történt, hogy kivált ez utóbbi czél elérése végett Lévay József egy szivhez szólni akaró, terjedelmesb czikkben tére vissza a százados
ünnep eszméjére s ujabb érdekeket igyekezett az iránt költeni, midőn Kazinczy
dicső pályafutását élénk vonásokban rajzolgatá. E buzditó szózat, mely a Szelestey László által szerkesztett Szépirodalmi közlönyben (1857. Nov. 18.)
tétetett vala közzé, óhajtott viszhangra talált a hirlapirodalomban s az eszme, mint
egy partjától eloldott hajó, lengővé lett.” (Lévay 1860, 16–18.) A Kazinczy-Emlény
újraközli Lévay „buzditó szózat”-át (Lévay 1860, 18–37):
Nemzeti hála
Emlékezés Kazinczy Ferenczre
I.
Régi mese, hogy a költő elkésett az istenek osztozásáról. Eloszták vala már
ég és föld javait, s neki nem maradt egyéb, mint szabad társalgás az Istenekkel a
képzelet önteremtett mennyországában. Régi ugyan e mese, de a benne nyilatkozott igazságot folyton folyvást előnkbe tükrözi az élet.
S ha csupán maguk a választottak érzenék e rideg elhagyatást! ha csupán
azok fejére szállna minden közöny és részvétlenség, kik fensőbb hatalom által,
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magas eszmék hirdetőivé s mennyei érzelmek tolmácsivá jelöltetének! ha, midőn a dalnok, utolsó szivdobbanásával, zengeni megszűnt, legalább az eszme
ülne diadalt, melynek martyrkoszorúját oly nyugodt önérzettel hordozá!
De napjainkban még inkább, mint valaha, divattá kezd válni a hiedelem,
hogy egyedül azon tanulmány és foglalkozás érdemel kitűnő méltatást, mely
szembeötlő és kézzel fogható haszonnal van egybekötve. A természet fölséges
templomát mármár hideg tömeg gyanánt fogjuk tekinteni, s csak haszonlesésből keressük s bonczolgatjuk tulajdonait, de szépségein lelkesedni, nemesbűlni
nem tudunk. A klaszszikus világ örök időkre szóló szellemi művei mind sürübb
homályba borulnak előttünk; részint mert közvetlen anyagi haszonnal nem kinálnak, részint mert nem szivesen látott eszmék szülemlésére szolgálhatnának
alkalmul. Közelegni látszik a kor, midőn csupán kenyér után kiált a sokaság s a
cirkus játékait elengedi.
Ám boldogitsák e tulzó reálistákat, ha szellemük minden követelését kielégitik, a vasút-hálózatok, gyárak, telepitvények s gép-találmányok; de a nemzet,
mely sohasem válhatik üzérek s börzejátékosok tömegévé, nem feledheti el, mivel tartozik a tisztán szellemi érdekek bajnokainak.
„Hol bölcs törvények s szabad institutiok védelme alatt a miveltség minden
virága erőteljesen fejlődik, ott a békés versenyben a szellem egyik törekvése
nem fog károsan hatni a másikra. Mindenik meghozza a nemzet számára saját,
különfajú gyümölcseit: egyik a táplálókat, melyek az embernek jólétet nyujtanak, másik a teremtő képzelem gyümölcseit, melyek maradandóbbak,
mint maga e jólét, s a késő világ előtt is hirdetik a népek dicső hirnevét.” Ezt nem költő mondja, hanem a természet egyik legnagyobb magyarázója: Humboldt.
És nemzetünk vajjon mikép teljesité eddig a tartozó hála kötelességeit ama
jelesek iránt, kik előtte a müveltség zászlaját lobogtaták? Hol a pantheon, melyet
„nagy fiainak emelt a hálás haza?” Hol a közérzelem, mely mint villanyszikra
futná keresztül a kebleket jobbjaink nevének hallatára?!
Vannak, tagadhatlanul vannak jelei a nemes részvétnek, melyet a hiv küzdők
iránt tanusitánk, a közelmultban szintugy, mint napjainkban. Ha önmagukkal
nem éreztetők szeretetünk melegét, legalább holtuk után áldoztunk emlékezetüknek. Ha idejekorán elfeledtük méltatni fáradozásukat, később talán hódolatunkat nyilvánitók az eszme iránt, mely őket lelkesité. Fölismertük, hogy az ut,
melyen ők jártak, emelkedésünk s dicsőségünk utja. Megtanultuk nyelvünk s
irodalmunk erőteljes kifejtésében keresni nemzetiségünk legbiztosb zálogát. –
Csokonai kevesektől méltatva, mostoha viszonyok közt szálla sirjába; de alig
három évtized mulva, tartós érczemlékkel jelölte hamvait a buzgó maradék;
Kisfaludy Károly nevének s szellemének irodalmi társulat létesitésével, nyugvó porainak márványszoborral áldozott a barátság és közrészvét; Berzsenyi
temetőjén most jelent meg a hódolat, melyet e magas röptü dalnok, nemzeténél
örökre biztosított; Kisfaludy Sándor nevét parányi, de szép emlékben őrzi a
Himfy-lant, hölgyeink nemes érzésinek eme szóló tanuja. –
És nem sietett-e adakozó részvétét nyilvánitani a nemzet, midőn pár évvel
ezelőtt Garay elhunytával, az árván maradt család sorsáról értesült?… s nem
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tizszeres mértékben mutatta-e e részvétet, midőn közelebb Vörösmarty szellemének hozá meg az áldozatot?!... Napjainkban ephemerbecsü iróegyeniség sem
távozhatik az élet szinpadáról a nélkűl, hogy legalább a hirlapok ne tartanának
fölötte ünnepélyes gyászrequiemet, ne ajánlanák arczképét, s ne inditványoznának sirjára közköltségen siroszlopot!...
S im a jelenkor zsibongó népe között, ő, a nagyok nagyja, egy új korszak
teremtője, ki életét adta váltságul magas eszméjeért, jeltelenűl s feledve nyugszik
Széphalom földjében! Avvagy elég jutalma volt-e, hogy megláthatá az igéret
főldjét, mely felé népét annyi akadálylyal küzdve vezeté?... Elfeledjük az őrtornyot, mely sötétben világita nekünk a habok fölött, elfeledjük, midőn partra jutánk! Müvelt nyelvünk kényelmes eszközeül szolgál gondolatink kifejezésének;
költőink zengeményében a szép hangzat és erőtelj, a könnyüség és szabatosság,
mint égi harmónia beszél lelkünkhöz, – s arról, ki bennünket e harmóniához
csodaerővel s kitartással segitett, megfeledkezni látszunk!
Emlegessük, emlegessük Kazinczy Ferenczet! a nemzeti hála kötelessége
int, s jelentős alkalom kinálkozik, hogy emlegessük.
II.
„A föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta; sötétség vala a mélység szinén, s az úr lelke lebegett a vizek fölött.” Nyelvünk s irodalmunk állapota egy
század előtt. Fensőbb köreink német és franczia jellemet öltének nem csupán
külviseletre, de szellemre nézve is. Tanintézeteink – a jövendő ezen veteményes
kertjei – megfeledkezének hivatásukról. A helyett, hogy nemzetiségünk ébresztését s ápolását eszközölték volna, latinos nevelésben részesiték az ifjuságot.
Kihalt római nyelven szólott a tudomány. A magyar nyelv idegenné lőn saját
honában, s mint megvetett bujdosó, a közép és alsó rend tüzhelyénél keresett
biztos menedéket. Kimerült s alélt beteg gyanánt látszott szendergeni a nemzet.
Lassanként tűnni kezde a zsibbasztó álom. Ébresztő szózatok zengtek a hazában, s a végcsapás, mely nemzetiségünkre vala mérve, föltámadás, ujjászületés
teremtője lőn. – Kazinczy Ferencz már eme kor küzdelmeiben az elsők között foglalt helyet. Gyönge ifjuságában lépe az irodalom küzdhomokjára. Hévvel
csügge lelke Bessenyei s Báróczy törekvésein. Érzette, hogy a nemzeti szellem
kifejtésére s fentartására legbiztosabb ut az irodalom. Ez eszmének élt. Ez volt
éjnapi gondja. Ez virasztott vele hét éven keresztül a börtön éjszakáján, honában
s honán kivűl. Ez édesité hosszúra terjedt élte szenvedéseit.
Az irodalmi nyelv, mely Pázmán korában, a hitviták küzdelmei közt, némi
fejlődésnek indult, a 17. századdal teljesen aláhanyatlott. A következő 18-ik század még szomorúbb s parlagabb állapotra sülyeszté azt. – Fölfogni az elejtett
fonalat, viritó ligetet alkotni a kopárból, csínnal s izléssel biró irodalmi nyelvet
teremteni ott, hol megrögzött szokás s vérré vált előitéletek szálltak védelmére
a régi formáknak, – e reformátori nagy munkát Kazinczy Ferencz részére
tartották fen a végzetek.
S ha óriási volt a vállalat, valóban csaknem félisten volt az ember is, ki ezt merte s véghez vitte. – Roppant szellemtehetség, fölkészülve a tudományok minden
gazdagságával. Vért s lelket átható erős meggyőződés, mely, bár körülte a világ

156

megrendűl és összeomlik, ingatlan hittel tekint czélja felé. Veleszületett, rendkivül
finom érzéke a szépnek, természettől kapott s gondos tanúlmány által nemesitett
izlés, mely mint őrangyal vezeté minden lépten. – A merre fordult, a merre szava zengett, uj élet s elevenség támada ott. Nem hirnöke volt a tavasznak, hanem
maga a tavasz. Előtte s utána ébresztőleg lengedezett a megifjulás éltető fuvalma.
Szemlátomást nemesbült s gazdagodott a nyelv. Ujdon szavak s kifejezések nyertek fölavatást az irodalomban. A költői formák szokatlan csín és változatossághoz
jutottak. És mig a legkeserübb harcz folyt ez ugynevezett nyelvrontás, ez ősök
árnyéka elleni bűn, e vakmerő szófaragás ellen: maga e küzdelem is harczosokat toborzott az irodalom szülemlő uj korszakának. – Sürün pattogott a mérges
nyil a nagy reformátor mellére; kétségbeesett viadalban izzadtak ellene a Füredi
Vidák, Somogyi Gedeonok és debreceni Társak: s Kazinczy, mint egy lángoszlop
álla előttük a sötétben, mutatva nekik, hogy nem tudják, mit cselekesznek. – Valóban prófétai ihlet lakozék vele, mely lankadni soha nem engedé. Egymásután
gyülekeztek oldalánál elvtársai s azok között oly ragyogó tehetségek, kik mintegy
bűverővel vonzák magukhoz a közönség részvevő figyelmét. Náluk volt a tudomány, az izlés s az ifju kebel lángbuzgalma. Küzdve bár, de biztosan haladtak a
diadal felé. Berzsenyi, Szemere Pál, Kölcsey, Kisfaludy nyujták a gyözelmi koszorút az ősz vezérnek s Vörösmarty hőskölteményeiben elragadó bájjal
zendült diadalénekre a kimivelt magyar irodalmi nyelv.
S ki fogja valaha feledni ama mindent átölelő figyelmet, éber gondot s lekötelező varázst, melyből Kazinczy egy hosszu küzdelmes időszak irói viszonyait,
ugy szólván, teremtette?! Mindenütt ott volt ő, mint az isteni gondviselés. Ébresztője a tehetségnek, buzditója a bátortalannak, vezére s barátja a kezdőnek,
nyájas üdvözlője bármi parányi értékű irodalmi jelenségnek. Nem várta, hogy
fölkeressék a tanítványok: maga keresé föl azokat. Éles szeme már a tanodák
falai közt felfödözte a muzsák kedveltjeit s előzve nyujta nekik kezet. Főleg benne folytak össze az irodalmi élet szálai, s mint gyujtó üveg által a napsugarak,
erősbek s hatékonyabbak lőnek azok az ő szellemétől.
Nincs itt helye, rendkivüli munkásságának eredményét részletesen elősorolnom. Annak csak mennyisége is bámulatra ragad. Sokat irt és sokfélét, irodalmi
levelezéseivel együtt bizonyosan többet ő maga, mint születése előtt ama félszázad. Eredeti s forditott müveiben, korát meghaladó a csín és szabatosság. Kön�nyüvé tette a nehezet. Mi csak kiváló lángelméknek sikerül: müvelt irodalmi stílt
használt, müvelt irodalom nélkül. – S vajjon szükség-e párhuzamot vonnom
napjaink aprólék törekvései s e mindent átölelő, egészre ható működés között?
A kicsi Ámor alakját állítsam-e Apolló szobra mellé, hogy nagyobbnak tünjék
föl a nagy s kisebbnek a kicsiny?
Tövisek között járdalt a nyilvános pályatéren. Nyugtalanitók s fájdalmasan
vérzők e tövisek. De fulánkját veszti a fájdalom s megenyhülnek a szenvedések, ha boldogitó nyugalom vár bennünket a magánélet tüzhelyénél. – Őt oda
is kisérték bokros szerencsétlenségei. Az önzés, részvétlenség, félreismerés,
előitéletek, melyek irodalmi törekvésének utját állták, mindennapi kenyerét is
megkeseriték. – Perfer et obdura; multo graviora tulisti! kiálta fel a latin
költővel s utána tevé: „de én annyi graviákat szenvedtem már, hogy meg nem
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mondhatom, melyik volt közöttük a gravius és gravissimum!” Nemcsak bajnoka vala egy nagy eszmének, hanem vértanuja is. Megszaporodtak vállain az
évek; de a késő vénség, az élet komoly tele, nem hoza neki ohajtott nyugalmat.
Nem előbb pihent meg, mint midőn szemeit lezárta egy jóltevő, örökös álom.
És ennyi érdem után, hol az engesztelő áldozat, melyet az elköltözött nagy
szellemnek nyujtottunk? Késik a kor csak azzal is, hogy képét hiven, tárgyhoz illőn rajzolva hagyná fön a maradék számára. S ki tudja, meddig hallgat még bennünk a lelkiismeret szózata, e korszakot teremtő pályafutás emlegetésénél! Nem
válik diszünkre, megtagadni a multat s részvétlenül fordulni el annak képeitől.
Ki hinné, hogy az, mit mi siető kézzel homokba irunk, kiállja az idők viharját,
midőn utánunk, az égfelé magasló pyramisok leomlanak!?
III.
Nem rég közlé egyik tudományos folyóiratunk, hogy Kazinczy Ferencz
egyik utóda kölcsönt kért és kapott a sárospataki főiskola pénzalapjából, a zálogban heverő Széphalom kiváltására. Szomoruan értesülvén a felől – mond a
hivatalos jegyzőkönyv, – hogy azon nagy férfinak, Kazinczy Ferencznek, – ki
a magyar nyelv ujjászületésének s jelen tökélyre jutásának, ugy szólván, kezdeményezője s egyik legfőbb tényezője volt, – egykori laka, melyben nemzetünk nyelvügyeért annyi éjen át virasztott, jelenleg idegenek birtokában van: a
kért összeg, a történeti emlékü laknak, melynek kertjében a nagy halott hamvai
nyugszanak, s a hozzá tartozó birtokoknak kiváltására, megadatni rendeltetik!!...
S hozzá teszi a közlő: „ez a nagy ember 1759. okt. 27-én született: maholnap száz
esztendeje. – Külföldön ilyenkor már zeng a szó mindenfelé. Vajjon nem rezeg-e
bennünk a kegyelet intő szava, hogy két év mulva százados ünnepet szenteljünk
születése napjának”!?
Ohajtva vártuk a viszhangot a nyilvánosság előtt mondott szép ötletre. Vártuk a hirlapok tömeges rokonszenvét s az irók meleg buzgalmát, melyben termékeny földre találand az elejtett mag. De az ébresztő hang, ugy látszik, kiáltó
szó vala a pusztában. Semmi jele a mozgalomnak, semmi lendület az eszme
valósitására. S vajjon nem teszek-e én is hasonlón hiábavaló fáradságot, midőn
Kazinczy Ferenczet emlegetvén, a százados ünnep eszméjét ujra fölmelegítem?! Ugy látszik, hogy csakugyan illő alkalom lenne az a nemzeti hála kifejezésére, nemzetiségünk egyik legnagyobb bajnoka iránt. S ha szabad következtetnünk ama feltünő érdekeltetésből, melyet napjainkban sokkal csekélyebb
fontosságu irodalmi ügyben is tanusit a közönség: hiu lenne-e a remény, melyet
Kazinczy Ferencz emlékénél, a nemzeti közrészvétbe helyezünk!?
Nem vélem rámtartozónak, körvonalozni az eszme létesitését. Ohajtom,
hogy tekintélyek tegyék azt, kikre örömest hallgat a jobb rész s kiknek már nevük is zászló, mely buzdit s tettre ösztönöz. Pompás oszlop, mely a nagy halott
hamvait feledéstől óvja, vagy jól szervezett irodalmi társulat, mely Kazinczy
összes munkáinak kiadásával kezdje müködését, vagy más valami, ezektől különböző legyen-e a nemzeti hála nyilatkozata? mindezt könnyen dönthetnék el
azok, kik a szép eszme kivitelére kezet fognak.
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Bizonynyal sietve jőnének ifjak és öregek, gazdagok és szegények s minnyájan, kik örömest vallják magukat magyaroknak, résztveendők a százados emlékünnepélyben, mely nem annyira egy személynek, mint egy diadalra jutott
nagy nemzeti eszmének lenne dicsőitése. S mint Hafiz halmára Shirász leányai a virágokat, meghoznák áldozatjukat hazám hölgyei azon szellem számára,
kit nekünk, mig irodalmunkban szép nyelvünk él, felednünk nem szabad.

E „buzditó szózat” visszhangra találását jelzi például a Vasárnapi Ujság 1857. december 6-i vezércikke: „Vajjon megrendülünk-é mi most száz év után azon kegyeletes szavakra, mellyeket egyik legszebb tehetségü költőnk Lévai József csak
imént fölelevenitett: »százados ünnepet Kazinczy születése napjának.«” (Székely
1857, 530.) Arany János is megjegyzi Tompa Mihálynak 1857. december 29-én
írott levelében, hogy Lévay „felszólalása a Kazinczy-emlék ügyében igen szép
volt”. (Arany 2004, 142.) A Nemzeti hálának tehát jelentős szerepe van abban,
hogy „az egyszer fölmerült s ujra hangoztatott eszme iránt szembetünővé lett az
érdekeltetés mind nyilvános, mind magán körökben” (Lévay 1860, 37–38), hogy
1858. november 22-én a Magyar Tudós Társaság egyhangúlag fogadja el Toldy Ferenc titoknoki előterjesztését „Kazinczy megdicsőítése tárgyában”. (Az akadémiai
megemlékezés és az országos ünnepségsorozat szerveződéséről lásd Dávidházi
2004, 259–262; Kováts 2009, 183–185. Lásd még Toldy 1860. január 31-én kelt
levelét Kazinczy Gáborhoz: Jakab 1879, 244.) Lévay jogos önérzettel állapíthatja meg Visszatekintés című önéletrajzában: „Kazinczy Ferenc születésnapjának
évszázados fordulója megünneplésére én hívtam fel nyomatékosabban először a
közfigyelmet egyik szépirodalmi lapban közzétett meleghangú cikkem által.” (Lévay 1935, 34.)
Lévay nem csupán kezdeményezője a Kazinczy-centenárium országos megünneplésének, de az impozáns, városi közünneppé váló miskolci emléknapnak is ő
a szertartásmestere. Ahogy a Feljegyzések életemről című (második) önéletrajzában írja: „Az ünnepély eszméjének létrehozásában s a miskolczinak rendezésében
nekem volt főrészem.” (Lévay 1919, 12.) A Kazinczy-Emlény így foglalja össze a
miskolci eseményeket (Lévay 1860, 44–47):
Miskolczon a Kazinczy-ünnepély 1859-ik év Oct. 27. négy különböző helyen és alkalommal, de mindenütt kitelhető fénynyel és ünnepélyességgel tartaték. Csak a hely és alkalom volt különböző, de nem volt különböző a buzgóság
és érzelem, mely az ünneplők keblét mindenütt általhatotta. Meghozá szivbeli
áldozatát ki-ki s nemcsak a város, de a közel vidék s általában a megye lelkes
hölgyei és fiai sereglének össze, résztveendők e nemzeti közünnep örömében.
Dicsőitő hódolatának bemutatásában legelső volt a helybeli helv. hitv.
főgymnasium, melynek számos tanuló ifjusága, az ügy mellett lelkesült tanárok vezérlete alatt, egyházi és világi előljárók jelenlétében s diszes közönségtől
koszoruzva, zengedezte Kazinczy érdemeit.
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Ezután a nemzeti szinházi ünnepélyes előadás vonta magához a közönséget, mint legnyilvánosabb s legszembeötlőbb kifejezése az emlékezetes
nap jelentékeny voltának s a sokszorosan hangoztatott eszme fontosságának.
A nemes czélok melletti buzgóságáról kedvezőleg ismert szinigazgató Molnár
György, valamint szorgalmas szintársulata általában, minden intézkedést megtőn arra nézve, hogy az előadás az ünnepelt név emlékéhez méltó és érdekes
legyen. Változatos és tartalmas programm állapittaték meg jó eleve s annak mellékleteül, nyomatott felhivások küldetének a haza különböző vidékire.
A minden tekintetben kitünőleg sikerült szini előadást népes és jólrendezett
diszlakoma követé a szinház-épületben szállásoló nemzeti casino teremeiben.
Mintegy 300 teriték mellett ürite poharat e közáldomásban a részvényes közönség s élvezé azon zene-, ének- és szavalati előadást, melynek részletei, nyomatott programmokban, előlegesen megállapittattak.
Végre hogy a város becsülésre méltó iparos polgársága szabad folyást
engedjen nemzeti érzelme alkalomszerű nyilatkozásának, a nemes magyar
timárczéh középületében tartaték lélekemelő vég felvonása azon nagy fontosságu nemzeti diszünnepélynek, melyet közérzelem szült, lelkesedés rendezett
s hazafiui tett-erő és áldozatkészség koszoruzott.

Lévaynak több kommemorációs szövege („buzditó szózat”, emlékóda, emlékbeszéd, pohárköszöntő) is elhangzik a fenti eseményeken: a református főgimnázium dicsőítő hódolatán a Nemzeti hálát olvassa fel Lipcsey Pál tanuló; Vezérhang
című Kazinczy-ódáját a színházban rendezett díszelőadás prológusaként szavalja
el Molnár György színtársulati igazgató; a díszlakomán aztán maga is a publikum
elé áll, hogy „szónoki előadásával” és két tósztjával adjon hangot „azon eszmék és
érzelmeknek, melyek e napon az egész nemzetet átvillanyozó hatásban nyilatkoztanak”. [→ 2]
A díszelőadás lefolyásáról és a Vezérhang fogadtatásáról így számol be a Kazinczy-Emlény (Lévay 1860, 108–117):
Estveli hat órakor pontban kezdetét vette az előadás oly rendben, mint a
szinlap előre hirdette volt. Föllebenvén t. i. a függöny, a szinésztársulat összes
személyzete, magyar diszköntösben, kört alakitva éneklé a Szózatot Vörösmartytól. Háromszor kellett ismételniök a vérpezsditő nemzeti dalt s többször félbe
szakasztaniok éneklésöket a közönség ujra meg ujra kitörő lelkesedése miatt. –
A Szózat elzengése után Molnár György szinigazgató, ugyanazon összes
szinházi személyzet környezetében, mely a Szózat éneklését imént végezte be,
Lévay József alkalmi költeményét olvasá föl. E költemény egyenesen a szini
előadás bevezetéseül vagy prologusául iraték s mint egyébb törekvései, ugy e
versezete által is legörömestebb járult a szerző az emlékünnep létesitéséhez s
változatosságának emeléséhez. Lévay József költeménye, mind a mellett, –
hogy annak előadása, valóban csak egyszerü felolvasás volt, kitüntető vagy jellemző szinezése nélkül a különböző árnyalatok és fordulatoknak, – folyvást a legáltalánosb figyelemben részesült. Ez vala a legelső műdarab az előadás részletei
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között, mely közvetlenül az ünnep tárgyára vonatkozék s igy az ujdonság érdeke
is közre működött annak szives fogadtatásában. […]
A felolvasott Vezérhang, föllebbentvén mintegy a fátyolt az ünneplés tárgyának szellemi arczképéről, riadó lelkesedésre és tapsokra buzditá a nagy közönséget. Nem a vers szerzőjének méltatását, hanem sokkalinkább az ünnepelt
eszme diadalát s magasztaló éltetését szerettük szemlélni a harsány örvendezés
azon hangjaiban, melyektől e pillanatban Thália temploma viszhangozék. – A
függöny legördült. A szinházi zenekar komoly magyar dallamokat kezde játszani, melyet e zenekar egyik tagja, Rácz Fábián, Kazinczy-emlék czim alatt ez
alkalomra szerkesztett. E dallam játszása közben az emlitett Vezérhang több
ezer példányban nyomatva röpdesett a fölvillanyozott közönség sürü rendei
közzé, s befejezé első szakaszát az ünnepélyes szini előadásnak.

A röpívet lásd: Lévay 1859. (Megjegyzendő, hogy Összes költeményeibe [Lévay
1881] ezt az ódát nem veszi fel a szerző.) A Vezérhang szerzőjeként a Kazinczy-Emlény szerkesztője azt persze már nem örökítheti meg, hogy a zenemű előadása
„abbahagyatott”, mivel a fellelkesedett közönség „a tapsviharral elárasztott Lévay
József kihivásával – mit azonban ő szokott szerénységénél fogva el nem fogadott
–, s az ezen alkalomra kinyomatott s szétszórt Vezérhangjának kapdosásával volt
elfoglalva”. (Filep 1859, 546.) Ezt a jelenetet – a díszelőadást Lévayval közös páholyból szemlélő Tompa Mihály iránti hódolatot is érzékeltetve – Szűcs Sámuel is
feljegyzi naplójába: „Lévay Jósef, és Tompa Mihály irányába a’ közönség egészen
el lévén ragadtatva, megjelenésöket kíváná, ’s Molnár György jelenté, a’ színfalak
közt jelen nem léttöket. Comicai vólt látni, hogy a’ páholyokban, milly szerényen
vonúltak-meg, a’ jeles költők, midőn a’ közönség, színpadoni megjelenésöket
óhajtá.” (Szűcs 2003, I, 298.) A Tompa felé irányuló rajongó elismerés elsősorban
annak szól, hogy a díszelőadás „tulajdonképeni főpontja”-ként Molnár György
felolvassa a hanvai poéta centenáriumi Kazinczy-ódáját. (Lévay 1860, 123–124.
A Kazinczy emlékezete című, „az Akadémia által kitűzött pályakoszorút” elnyert
költeményt lásd: Lévay 1860, 125–131.) Lévay és Tompa emlékódái mellett Kisfaludy Károly Kemény Simon című szomorújátéka, Kazinczy Történet című költeménye és Lendvay Márton Szívhangok című „hattyudala” hangzik el a műsorban.
A színházi ünnepély „záradékául Kazinczy dicsöitésének allegóriai ábrázolata adaték” (Lévay 1860, 118–123, 132–134), majd a közönség jelentős része
átvonul a díszlakomára. [→ 2]
Magyarázatok
-rombolt s építe újólag: Lásd Kazinczy A nyelvrontók című epigrammájának
nyitósorait: „Rontott, mert építeni akart, Palládió, benne / Csak rontót látál; vad
kora, jó ideig.” (Kazinczy 1998, 124.)
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2. [KAZINCZY FERENC EMLÉKEZETE]
Szövegforrás
Alapszöveg: [cím nélkül] = Lévay 1860, 144–162.
Kommemorációs esemény
1859. október 27-én Lévay nem csupán a református főgimnáziumban egy
diák által felolvasott „buzditó szózat”-ával és a színházi díszelőadás prológjaként
a színtársulat igazgatója által elszavalt emlékódájával járul hozzá a Kazinczy-centenárium miskolci megünnepléséhez [→ 1], de „a szinház-épületben szállásoló
nemzeti casino teremeiben” rendezett „közáldomáson” maga is a szónoki emelvényre lép. A Kazinczy-Emlény című emlékfüzet, melyet Lévay állított össze és
rendezett sajtó alá, így örökíti meg a díszlakomán történteket: „A szinházi előadás
bevégeztével tehát a közönség nagy része egyenest a diszlakomára sietett. […] A
diszes vendégkoszoru száma közel járt a háromszázhoz. […] A hymnus ismételt
elzengését Lévay József szónoki előadása váltotta fel. Az emelvényre lépvén, következőleg igyekezett hangot adni azon eszmék és érzelmeknek, melyek e napon
az egész nemzetet átvillanyozó hatásban nyilatkoztanak. […] Ezen rövid szónoki
előadás, melyben Lévay József alkalmilag s futólagos vonásokkal rajzolta Kazinczy Ferencz nagyszerü s eredménydus pályafutását, ohajtott lelkesedésre
lobbantá a közönséget. Nem a szónok iránt ittott táplálhatott rokonszenv, nem is a
mondott beszéd lehető ékességeinek hatása, hanem a képviselt eszmék fontossága
s az azoktól ébresztett élénk nemzeti érzelmek árasztották el a kebleket ama pillanatban. Mindenki annak világos öntudatával jött e közáldomásra, hogy a magyar
nyelv, irodalom és nemzetiség ügye mellett emel őszinte hangos szózatot akkor,
midőn e szent ügy egyik hiv apostolának dicsőitő emlékünnepélyén megjelenik.”
A beszéd végeztével a dalárda „az ünnepelt nagy embernek egyik régi és közkedvességü dalát” (Bor mellett) zengi el, majd a Garay János költeménye, a Magyar
költők apotheozisa hangzik el színészi tolmácsolásban. „Az apotheozisra még
a dalárdának egy pár gyönyörü énekrészlete következék s ezzel a lelkes hölgyek
érkezése által folyvást élénkülő diszes társaság, lakomához ülvén, a szinházi zenekar és az emlitett dalárda fölváltó zengedezése mellett, vidám kedélylyel mulatott.
Fűszerezői voltak a közáldomásnak, a lakoma folytán mind sürübbé vált pohárköszöntések”. (Lévay 1860, 140–170.)
Lévay két tósztot is mond a díszlakomán. Az elsőt, mellyel „az ünnepély magasztos czéljára” kívánja irányozni „ujolag is az elméket”, így rögzíti a Kazinczy-Emlény (Lévay 1860, 171–173):
Kétségtelenül önmagát tiszteli meg a nemzet, midőn nagy fiainak érdemét
méltó hálával emlegeti; s erkölcsi értékéről teszen bizonyságot, midőn elhunyt
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jeleseinek képét szemlélgetvén, gondolatokba mélyed, avvagy fellelkesűl. – Szent
áhitattal zengi ajkunk ama dicsők nevét, kik törhetlen hűséggel vitték áldozataikat a haza oltárára s gyakran vértanui dicsőség lőn jutalmuk, mig elhintheték
a magot, melynek teljes fölvirultát ők talán meg nem érték, de melyből gazdag
aratást nyert a jövendő.
Sokszoros érdekkel függ szemünk az ő képeiken, éppen most, éppen a jelenlét hullámzásai között. Hiszen mikor a rideg éj elteriti sötét fátyolát a hallgatag
világ felett: örömest fordul tekintetünk ama kék magasság felé, mely tündöklő
csillagszemeivel hitet és reményt mosolyog reánk!
Azon férfiu, kinek érdemeit hirdeti e fényes emlékünnepély, nyelvünk s irodalmunk fölvirágoztatója, sőt megváltója volt. Pedig nyelv nélkül nincs nemzet,
irodalom nélkül nincs mívelt nemzet. – Hiven küzdött egy nagy eszmeért, ugy
hogy életét is csekélybe vette annak zászlói alatt s örökségül hagyá reánk e salakjaitól megtisztitott nyelvet, mely erőt s kellemet kölcsönöz ajkink szózatának,
s kitünő voltát önmaga harsogja a többi nyelvek sorában.
Ne felejtsük tehát Kazinczy Ferenczet most, midőn habzó poharat ád kezünkbe a szelid őröm, sőt emlegessük őt ujra meg ujra e nevezetes napon, melyen száz év előtt örvendve röpestek bölcseje körül a muzsák és a kellem nyájas
tündérei. Az ő szelleme lengjen közöttünk, az ő dicsőitése hangozzék dalainkban, szavaink zengzetében, midőn a nyelv, irodalom s nemzetiség oltári mellett
igy lelkesülünk. És mig tisztes arcza kiengesztelődve s elégűlt érzéssel látszik
letekinteni im e falakról, mintha mondaná: tiétek a jövő; hiven, mind a sirig rendületlenűl! emeljünk poharat emlékére, s igyunk nevéért, igyunk szelleméért,
mely közöttünk örökké éljen!

Az emlékfüzet a „pohárszózat” fogadtatásáról is beszámol: „Az összes közönség
viharos lelkesedéssel viszhangzá a felköszöntés által tolmácsolt érzelmet. Festőivé tette a pillanatot azon körülmény is, hogy az ottkünn borongó éjszakából a
haragos ég, mintegy jósjeleket adva, meg-megvillámlott s rárádördült a szónok
beszéde és a közönség harsány éljenzései alatt.” (Lévay 1860, 173–174.) Második
tósztjában Lévay – Garay János Magyar hölgy című költeményének nyitósorait
idézve – „választott gyönyörü thémájáról imigy szóla” (Lévay 1860, 185–187):
Mikor Vénus, a hitrege szerint, a tenger habjaiból legelsőben szárazra lépett,
azonnal megsebzé őt egy kaján tövis és a bájos istennő földre hulló vércseppjeiből piros rózsák születtenek. – Talán azóta van, vagy inkább kezdet óta ugy volt,
hogy rózsa virúl a szép, lelkes hölgyek nyomaiban még akkor is, midőn titkos,
nevezhetlen szent fájdalom viraszt szivök felett. –
Mindazt, a mi szép és nemes, mindazt a mi magasabb rendeltetésünk
eredménye vagy nyilvánulása, élénken viszhangoztatja az ő keblök, mint egy
napsugaraktól zengő Memnon-szobor. Avvagy nemzetiségünk, nyelvünk s
irodalmunk, melynek eszméi lobognak ez ünnepély örömtüzeiben, nyerhetett volna-e kifejlődést s virágozást, az ő gyöngéd, de annál mélyebbre ható
ápolásuk nélkül? Zengtek volna-e büvös lantjaikon a költők annyi vágygyal s
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annyi hévvel, ha az ő pillantásukban nem szemlélhetik a bátoritó méltánylás
érzelmeit?
A mit a müvész lelke hevében alkot, a mit a dalnok csendes magányában
elzeng: főleg az ő érzéseik által nyer életet s fölavatást a társadalomban. Mint a
napfény a virágoknak, ők adnak éltünknek színt és illatot. Édes szerelmök rózsalevelével takarják harczban vett sebeinket s ragaszkodásuk feláldozó melegével környeznek, mint testvértörzsét a vidám szinü folyondár.
Tisztelő hódolat azért a lelkes magyar hölgyeknek! a kik nyelvünk és irodalmunk sorsán lángoló szeretettel függnek s ajkuk édes zengésiben jobb jövendő
jós-igéit hangoztatják. Különösen e fényes hölgykoszorú, mely ez ünnepély méltánylásával is oly szívemelőn tanusitá, hogy érti s érzi mit a költő énekelt:
Magyar hölgynek születtél;
Áldd értte sorsodat,
Magyar hölgynek születni
Nagy és szép gondolat!
e fényes koszorú virágozzék s éljen sokáig!

Ez a pohárköszöntés sem marad hatás nélkül: „Gyöngéd méltánylása volt a szónok beszédének s az ünnepély körül tanusitott buzgalmának, hogy e pohárköszöntés után, lelkes hölgyeink a kezökben levő virágbokrétákat nyujták neki által
elimerésök jeléül.” (Lévay 1860, 187–188.)
Lévay azzal is hozzá kíván járulni Kazinczy emlékezetének méltó megőrzéséhez, hogy kezdeményezi „a miskolczi helv. hitv. főgymnasium” önképző társulatának újraindítását Kazinczy Kör néven, sőt vállalkozik az alapszabály elkészítésére
és a tanárelnöki tisztség betöltésére is. Az iskolatanács 1859. szeptember 3-án kelt
jegyzőkönyve szerint (MNL BAZML VIII-55 6. dob.):
Lévay József tanár úr indítványozá miszerint az ifjúság képezése szempontjából üdvös vólna, a már régebben fen állott „önképző társúlatot” ifjaink közt újra
feleleveníteni melynek feladata lenne: szavalás, öndolgozatok készítése, megbírálása, felolvasás, az elolvasott könyvekből készített kivonatok által ifjaink fokozatos, jozan irányú szellemi fejlődését elősegíteni, s az irálybani csinosbulást
eszközölni, s e társulatot a nyelv újitás- és mivelés halhatlan érdemű bajnokának
Kazinczy Ferencznek emlékére „Kazinczy Körnek” nevezni.
A tanári kar örömmel fogadá ez indítványt, s az üdvös eszme életbeléptetésével Lévay József tanár urat bízá meg, elhatároztatván egyszersmind az is hogy
a régi „önképző társulat[”] alapszabályai nézettessenek át s a jelen idők kívánataihoz idomíttassanak át.

Ehhez lásd még: Lévay 1860, 229; Lévay 1935, 34. A Kazinczy Kör működéséhez
lásd: Kovács G. 1885, 214–218.
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Magyarázatok
-Crescit sub pondere palma: Teher alatt nő a pálma (közmondás).
-„a széphalmi romok között”: Lásd Kölcsey Ferenc emlékbeszédét Kazinczy felett: „Lenyugvék ősz fürteiben, a széphalmi lak romai közt” (Kölcsey 1960, I, 722).
-„nekem elég érdem volt […]”: Idézet Kazinczy Pályám emlékezete című memoárjából: Kazinczy 2009, 539. Ezt a szöveghelyet Gyulai Pál is idézi centenáriumi Kazinczy-emlékbeszédében: Gyulai 1902, I, 19.
-Sallustiust 30 évig tartogatá szekrényében: Kazinczy lefordítja Caius Crispus
Sallustius (i. e. 86–35) római történetíró munkáit. Sokszor átdolgozott fordításai
csak posztumusz kiadásban (Sallustius 1836) jelennek meg.
-„Nem elég – úgymond – csak egyszerűségre, francia simaságra, könnyűségre és józanságra törekednünk; a beszédben ez a főtörvény: apte dicere!”:
Idézet Kazinczy Pályám emlékezete című memoárjából: Kazinczy 2009, 540. A
latin kifejezés: illően mondani. Az illőség (retorikai) előírását lásd például Quintilianus Institutio oratoriájában: 11.2.2.
-„magyarul is csak az írhat szépen […]”: Idézet Kazinczy Pályám emlékezete
című memoárjából: Kazinczy 2009, 683.
-„Kedves anyanyelvem! […]”: Idézet – ahogy ezt a lábjegyzet is jelzi – Kazinczy Orpheus című folyóiratából. A Sóhajtás című Kazinczy-költeményt követő
szerkesztői Jegyzésekben fellelhető idézet pontos szövege: „kedves Anyai Nyelvünk! mikor fogják a’ mi Szépeink érzeni, hogy valósággal szép vagy? hogy véghetetlenűl felyűl-haladod a’ frantz persziflázst, a’ német mormogást?” (Orpheus
2001, 25.)
-,,Nem azt óhajtom […]”: Idézet Kazinczy Pályám emlékezete című memoárjából: Kazinczy 2009, 696.
-a litterátori pályára készülő ifjút szülői siratták, mint a veszni indultat:
Lásd Kölcsey Ferenc Kazinczy felett elmondott akadémiai emlékbeszédét: „Mert
volt idő, keserűen emlékezem vissza, midőn a literátori pályára készülő ifjat szülői
mint veszni indúltat siratták” (Kölcsey 1960, I, 718).
-„Nekem – így ír egy lemondó barátjához –, nekem az a halhatatlanság
egyetlen bálványom […]”: Idézet Kazinczy 1802. május 8-án kelt, Kis Jánosnak
írott leveléből: KazLev, II, 473.
-Ez önérzet adja meg a bűverőt, mely a földhöz sújtott Antéus idegeit annál inkább feszíti: Az anyaföld érintéséből erőt merítő Anteausra való utalás – a
(nemzeti) hagyományhoz való kapcsolódás értelmében – többször is felbukkan
az Arany-kör literátorainak szónoklataiban, így például Gyulai Pál Szigligeti- és
Arany-emlékbeszédeiben, valamint Szász Károly Arany-emlékbeszédében: Gyulai 1914, I, 158, 256; Szász 1891, 27–28.
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3. [SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETE]
Szövegforrás
Alapszöveg: Emlékbeszéd = Lévay 1860a, 15–30.
Kommemorációs esemény
Lévay minden bizonnyal a Kazinczy-centenárium miskolci eseményeinek sikeres szónokaként [→ 1–2] kap megbízást arra, hogy emlékbeszéddel újítsa fel
Széchenyi István emlékezetét a miskolci helvét hitvallású egyházközség „gyászünnepélyén”. Az avasi „nagy templomban” 1860. április 22-én rendezett ünnepély
lefolyását és a beszéd elhangzásának körülményeit így örökíti meg a Lévay által
összeállított, Széchenyi-gyász című emlékfüzet (Lévay 1860a, 4–9):
A mint a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István megrenditőleg
gyászos kimultát (1860. Apr 8.) az ujságlapok tudósitásai kétségtelenné tették:
azonnal mély bánatba merült kies, de búsongó Borsodunk tündére is. […]
A miskolczi helvét hitv. egyházközség volt első, mely még April 15-én
kelt egyháztanácsi határzatánál fogva, czélszerüen intézkedett arra nézve, hogy
a legnagyobb magyar honfi emléke, az avasi nagy templomban méltólag
megünnepeltessék. – A gyászünnepély idejéül April 22-ének délelőtti órái tüzetének ki. – E hazafias intézkedésnek, mindamellett, hogy nyomatott meghivó lapokban nem értesitteték arról a közönség, csakhamar hire futott a közel vidéken
s midőn a kitüzött vasárnap elérkezett, nemcsak Miskolcz város minden rendű,
rangú és felekezetű mivelt lakossága sereglett a fönnemlitett szent hajlék felé,
hanem valóban az egész megye szinejava, számos előkelő honfiak és honleányok
személyében lőn képviselve a gyászünnepélyen. –
Reggeli 9 órakor a város minden tornyában megszólalt a harangok ércznyelve, hirdetvén a mély bánatot, melylyel a gondviselés nemzetünket meglátogatá.
S mintha maga az ég is együttszomorgott volna velünk: hideg sohaját zugó szélben, könyeit permetező esőben küldé sötét földünkre. – Mire a harangok elnémultak, a tágas szentegyház minden helyisége annyira elfoglaltaték, hogy igen
számos érkező már csupán a templom tornáczában kaphatott helyet. Testületileg jelent meg mindkét casinó, számos iparosczéh, a reform. tanári kar s a nagy
számu tanulóifjuság. – Magában is megható volt ugyan végig tekinteni e roppant
számu ünnepélyes közönségen, mely ájtatos ének zengése által beszélgetett e pillanatban a Mindenhatóval; de mily magasztos vala hozzá gondolnunk, hogy ez
öszvesereglett gyülekezetet, egy nagy hazafi iránti utolsó hálaadónak lefizetése s
élénken lobogó nemzeti érzelem gyüjtötte egybe ez alkalommal! –
A közönséges ének végeztével, Kún Bertalan helybeli református lelkész
lépe a szószékbe […].
Életből meritett, élénk vonásokkal adta elő általában a nagy emberek hatását
s közjóra intézett működését; továbbá a kötelességeket melyekkel a valódi nagyoknak életökben és haláluk után tartozunk. – S végül kijelenté, hogy a legkö-
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zelebb megdicsőült nagy magyar hazafi, gróf Széchenyi István arczképét az
utána következő szónok fogja rajzolni. –
Most Lévay József, gymnásiumi tanár foglalta el a szószéket. Mielőtt
gyászbeszédét kezdette volna, az iskolai ifjuság öszhangzatos éneklőkara zengé
el megható alkalmi énekét s mintegy előkészité a kedélyeket a bekövetkező ellágyulásra. – A gyászbeszéd, – mely a nemzet halottjának képét költői keretben
s inkább szivrehatólag ohajtá feltüntetni, s melyet itt egész terjedelmében vesz
a szives olvasó, – fokonkint növelé a szónok ajkán csüggő közönség érdekét.
– A mint a szónok a korszakot teremtő pályafutás utolsó pházisaihoz és megdöbbentőleg gyászos végéhez ért, oly jelenetnek valánk tanúi, melyet, ha nem
minden tekintetben is, de nagy részint bizonnyal a tárgy és alkalom szivinditó
körülményeinek kell tulajdonitanunk. – Láttuk ugyanis könyben úszni magunk
körül a szemeket jobb és bal felől; hallánk zokogva sirni hölgyeket és edzett
férfiakat, komoly véneket és pezsgő vérü ifjakat, kik minnyájan valóban nem a
szónoki előadás zengelmének, de sokkal inkább a nemzet sorsa fölött aggódó
érzelem hatásának engedék át e pillanatban sziveiket.
A gyászbeszéd végeztével ismét az öszhangzatos éneklőkar zengé alkalmi
dalát s befejezésül, mintegy a megható gyászünnepély szent pecsétje gyanánt, a
Szózat életre serkentő hangjait zendité rá, melyet az egész roppant számú közönség tiszteletteljes fölállással fogadott s az éneklőkarral együtt énekelt.

Egy szem- és fültanú miskolci polgár, Szűcs Sámuel naplóbejegyzése megerősíti
a fentieket: „April 22-én néhai, gróf Széchenyi Istvánnak, hazánk’ legdicsőbb, ’s
legjelesb fiai’ eggyikének gyászünnepélye tartatott az avasi reformatus egyházban.
Ezen a’ protestansokra nézve, a’ múlt September 1-éni császári nyílt parancs következtén annyira válságos korszakban, a’ gyászünnepélynél, az egyház’ szabályai
a’ legszigorúbban megtartattak, ennél fogva, eggy csak közönséges vasárnapi isteni tisztelet vólt, elébb; mellynek szónoka nagy tiszteletű Kun Bertalan úr általában
szónokolt arról, hogy mi örökíti ’s teszi áldozattá köztünk a’ nagy emberek’ emlékezetét? ezt gyász énekek követték. Végül Lévai Jósef kőltő, és tanár tartott oratiót,
méltót, a’ nagyszerű tárgy’ fennségéhez, méltót, a’ szónok’ országszerte ismeretes
tehetségéhez. E’ gyászünnepélynek, nemcsak az elhangzott dicsőítő beszédek, és
éneke[k] tevék gyöngyeit; de, az általok előidézett hatás is, a’ fúlladásig megtőlt
téres egyházban nem vala szem, mellyben gyász könny nem ült vólna”. (Szűcs
2003, I, 303–304.) A Széchenyi-gyász a miskolci gyászünnepélyek „rövid rajza”
után Lévay orációját is közre adja. Kún Bertalan beszéde külön röpíven jelenik
meg: Kún 1860.
Szűcs Sámuel naplója Lévay második – szövegében nem ismert – Széchenyi-orációjáról is fontos adatokat rögzít: 1862. június 2-án „a’ miskólczi polgári
egylet huszonöt évektőli fennállását ünneplé, melly alkalommal, gróf Széchenyi
István’ arcképe lelepleztetett, az elnök Kraudy Antal, Szántó János evangelicus
tanár, Lévay Jósef református tanár-, és költő urak alkalmi beszédeket tartottak,
az ünnepély’ szellemi részét közebéd követé”. (Szűcs 2003, I, 324.) A Vasárnapi
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Ujság részletesebben is beszámol az ünnepélyről: „A miskolczi polgári kaszinó
folyó hó 2-án szivemelő ünnepélyt tartott a kaszinó 25 éves fennállásának emlékére. A kapu fölött, valamint az udvaron az épület főbejárása fölött nagy nemzeti
zászlók lobogtak. Az udvaron huzott ponyvasátor környezete zöld lombokkal volt
ékesitve. Benn az egyszerü csinnal diszitett teremben, a főhelyen függött gróf Széchenyi István nagy arczképe, finom lepellel bevonva. A terem egyik szögletében
a dalárda tagjai foglaltak helyet. Mindenekelőtt az elnök Kraudy Antal üdvözlé
tartalmas beszédével a nagyszámu közönséget, mely után Szánthó János evang.
tanár s kaszinói könyvtárnok felolvasá a kaszinó 25 évi pályafutásának részletes
történetét. A terjedelmes felolvasás után a dalárda Kölcsey »Hymnuszát« érzelemmel és szabatosan éneklé. Most két régi alapitó-polgár lépett Széchenyinek
leleplezendő arczképéhez; e pillanatban Lévay József előlépett s alkalmi beszéddel
ajánlá a legnagyobb magyar szent emlékét a társulat figyelmébe és kegyeletes buzgóságába. A jeles beszéd után Széchenyi arczképe lelepleztetett, mialatt a dalárda
a »Széchenyi-emléket« zengé; ezután az elnök zárszavai az ünnepélyt befejezettnek nyilvániták.” (Kaszinói ünnepély Miskolczon, VU, 1862/24, 286.)
Magyarázatok
-a római lantos lelkesítő önbiztatása: „non omnis moriar!” nem halok meg
egészen!: Lásd Quintus Horatius Flaccus római költő Melpomenéhez címzett ódáját: Carm., III, 30, 6. (Magyar fordítását lásd: Horatius 1961, 259.)
-az oltár zsámolyán összeroskadt főpásztor: Apostol Pál miskolci ev. ref. püspök 1860. március 14-én hunyt el.
-e szent hajlék árnyában domboruló sírhalmát: Apostol Pált az avasi templom mellett fekvő református temetőben helyezik örök nyugalomra.
-a szavakat, melyeket, Scipio temetéséhez készülvén, az öreg Metellus intézett fiaihoz: „menjetek el, fiaim […]”: Publius Cornelius Scipio Aemilianus
Africanus Minor Numantinus római politikus és hadvezér i. e. 129-ben halt meg
Rómában. Quintus Caecilius Metellus Macedonicus († i. e. 115) azzal fejezi ki
tiszteletét elhunyt nagy politikai ellenfele iránt, hogy fiait – az idősebb Plinius
által megörökített – méltató szavakkal küldi el temetésére: Naturalis Historia, VII,
144. (Magyar fordítását lásd: Plinius 2012, 79.)
-„A törvények törvénye, úgymond egy kitűnő francia író, a lelkiismeret
[…]”: Feltehetően Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) francia filozófus és író
tanaira való hivatkozás. Lásd például a szavojai káplán hitvallásának vonatkozó
részét – Győry János fordításában – az Emil vagy a nevelésről negyedik könyvében: „a lelkiismeret makacsul ragaszkodik a természet rendjéhez az emberek valamennyi törvényének ellenében.” (Rousseau 1978, 235.)
-A téboly álmezébe öltözött okos és elszánt Brutus, elburkolt szelleme mivoltát jelképezendő, durva fába rejtett aranypálcát visz ajándékul Apollónak,
s a jósdától visszatérőben Róma határának szent földét csókolja meg: Az eszes
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és elővigyázatos L. Iunius Brutus történetét Titus Livius római történetíró beszéli
el: Ab Urbe condita, I, 56. (Magyar fordítását lásd: Livius 1986, 299–300.) Brutus
Róma királyának, Tarquiniusnak az unokaöccse. Azért, hogy a zsarnoki uralkodó
gyanakvását, hatalomféltését eloszlassa és életét megóvhassa, együgyűnek tetteti
magát. Amikor Tarquinius két fiát kell elkísérnie a delphoi jósdába, ő is visz Apollónak ajándékot: jelleme jelképeként egy kivájt somfabotba rejtett aranypálcát. A
jósdában arra a kérdésre, hogy ki lesz majd Róma uralkodója, a következő válasz
érkezik: „Róma fölött a legfőbb hatalom azé lesz, aki közületek, ifjak, elsőnek csókolja meg az anyját.” A két királyfi abban állapodik meg, hogy otthon sorhúzással
döntik el, ki csókolhatja meg először édesanyjukat. A jóslatot azonban Brutus értelmezi helyesen: a visszaúton úgy tesz, mintha elesne, és eközben megcsókolja az
anyaföldet.
-ámult gyermek módjára szivárvány után futottál: Utalás Arany János A
gyermek és szivárvány című allegóriájára: Arany 1951, 139–143.
-a lipcsei nap Blüchernek, a watterlói pedig a Vasherceg Wellingtonnak
személyes ismeretsége s becsülésébe juttatá: A „népek csatájának” nevezett lipcsei csatában (1813. október 16–19.) Gebhard Leberecht von Blücher tábornagy
(1792–1819) vezetésével harcol Napóleon ellen a porosz királyi haderő. A waterlooi csatában (1815. június 18.) az egyesített Napóleon-ellenes hadsereg egyik
irányítója Wellington herceg (Arthur Wellesley 1769–1852), a politikai habitusa
miatt Vashercegként emlegetett brit hadvezér. Széchenyi a lipcsei csata napjaiban sikerrel végrehajtott futártiszti megbízatásainak elismeréséül első osztályú
kapitányi rangot kap, és elnyeri az orosz Szent Vlagyimir-rend IV. osztályának
lovagkeresztjét. A waterlooi csata idején Széchenyit Bécsben gyógykezelik. (Lásd:
Viszota 1942, 146–155, 359.)
-a szentírásbeli tó: A Biblia nevezetes tavának névváltozatai: Genezáreti tó,
Tibériás tava, Kinneret, Galileai tenger.
-egy egyszerű huszárkapitány azon nyilatkozata: Széchenyi 1825. november
3-án teszi meg nevezetes felajánlását a pozsonyi országgyűlés egyik kerületi ülésén. A diéta az 1827. évi XI. törvénycikkben rendelkezik a Magyar Tudós Társaság
– a későbbi Magyar Tudományos Akadémia – megalapításáról. (Lásd: Somorjai
1997, 43–44.)
-„Mióta annyi polgári erényekkel fénylő atyám […]”: A hosszú (pontatlanul
átvett) idézet lelőhelye: Széchenyi 1841, 10, 22.
-„Magyarország nem volt, hanem lesz!”: Lásd a Hitel zárlatát („Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; – én azt szeretném hinni: lesz!”) és A’ kelet népe nyitófejezetét („a’ magyar még »lesz«”): Széchenyi 1830, 270; Széchenyi 1841, 14.
-Nyíltan kijelenté, hogy […]: Az 1844. október 3-i felsőházi ülésen Pozsonyban tartott felszólalásának vonatkozó helye: „nyerhessem bár a világnak minden
élvezeteit, minden kincseit, én minden kifejlődést, mely nem magyar, lelkemből
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gyülölök; előttem a nemzetiséghezi hűség, magyarországhozi tántoríthatatlan hűség, alapja mindennek!” (Széchenyi 1887, 358.)
-„s míg a reménnyel szövetkezhetett […]”: Kemény Zsigmond Széchenyi István című „politicai jellemrajzának” – Lévay által pontatlanul idézett – szöveghelye: „előbb nemtővé lőn és mig a reménynyel szövetkezhetett, szárnyainak suhogásával ótalmazta kedveltjét a csalálmoktól, midőn pedig a reménytől megvált
furiává alakult, égő kanóczával meggyujtotta a szivet, és saskörmeivel széttépte
azon agy idegeit, mellyben fogantatott.” (Kemény 1851, 414–415.)
-„mily kínos epedések közt […]”: Ez az idézőjelek közé helyezett szövegrész
Széchenyi híres akadémiai beszédének (1842. november 27.) alábbi szöveghelyét
idézi fel: „Milly kinos epedések közt nézek én ennélfogva nemzetünk jövő sorsának eleibe, kiki elértheti, ki fajtámhozi hűségemben bizik, minthogy vérünk egy
részét nemzeti ügyünk fölött még mindig halálos fagyban szenderegni látom, és
esküdni mernék, hogy bizony ez, sem megmenteni sem magasbra emelni nem
fogja a’ hazát; midőn más részrül azon irtózatos kép áll előttem – és itt lelkemet
merném rákötni, hogy e’ kép nem tünemény, hanem valóság – mihezképest mind
azon gyönyörű érzelem és szent lelkesedés, melly hazánknak, hála az ég, számra mindig növekedő hű fiaiban buzog, ’s mi a’ legnagyobbnak, legdicsőbbnek,
lehetne apadhatlan forrása, nemcsak nem fogja magasbra emelni, de még csak
biztosítni sem a’ hont, sőt egyenesen meggyilkolni azt előbb, mint gondolnók”.
(Széchenyi 1842, 22.)
-„nagy látkörű, de kevés alapú térrel”: Idézet Kemény Zsigmond Széchenyi
István című „politicai jellemrajzából”: Kemény 1851, 503.
-a nagy látnok 1848-ban révedezve adott hangot titkos sugallatának, mondván, hogy „minden csepp vérében azt sejti […]”: Az idézet jóval korábbi, hiszen
A’ kelet népe című vitairatban olvasható: „minden csepp véremben azt sejtém, lelkem legbelsőbb mélyében tisztán azt érzém – nem akarnám egyesek’ érdemeit
ez által legkisebbé is csonkítni – hogy láthatatlan hatalmak vezetnek, ’s köztünk
a’ legnagyobb sem sokkal egyéb már mint engedelmes eszköz, magasb kézben.”
(Széchenyi 1841, 36.)
-Ah! az én füstbe ment életem! így sóhajta föl a szétdúlt romok felett: A
megrendült Széchenyi szavait Kemény Zsigmond jegyzi fel „politicai jellemrajzában”: „Én a csillagokból olvasok, kiáltott könyezve föl. Vér és vér mindenütt. A
testvér a testvért, a népfaj a népfajt fogja mészárolni engesztelhetetlenül és őrülten. Keresztet rajzolnak vérből a házakra, mellyeket le kell égetni. Pest oda van.
Száguldó csapatok dulnak szét mindent, mit épiténk. Ah! az én füstbe ment életem! Az ég boltozatán lángbetükkel vonul végig a Kossuth neve, – flagellum dei!”
(Kemény 1851, 511.)
-döblingi bús magányában: Széchenyi életének utolsó tizenkét évét a Bécshez
közeli Döbling elmegyógyintézetében tölti. Erről lásd például: Kosáry 1981.
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-titokszerűn adta vissza önmagát a teremtő kezébe: Utalás Széchenyi halálának (1860. április 8.) tisztázatlan körülményeire. Erről lásd például: Viszota
1933.
-csendesen alusszák az örökálmot áldott hamvai a cenki sírbolt setét üregében: Széchenyit a nagycenki családi mauzóleumban helyezik örök nyugalomra
1860. április 11-én.
-Miként ama tengertúli világ félistene, Washington egyszerű sírhalmához
Mount-Vernon völgyében elvándorolnak Amerika szabad polgárai: George
Washingtont, az Egyesült Államok első elnökét a virginiai Mount Vernon néven
ismert családi birtokon található sírboltba temetik.
-a Széchenyi-címer, ím e tündöklő jelszavaival: ha isten velünk, kicsoda ellenünk! nem fordíttatott még befelé a cenki sírbolt ajtajánál: A befelé (vagy
fejjel lefelé) fordított címer a (fő)nemesi család kihalását jelzi. A Széchényi család
latin nyelvű jelmondata: Si Deus pro nobis quis contra nos.
4. EMLÉKBESZÉD KAZINCZY GÁBOR FÖLÖTT
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1869.
Egyéb szövegforrás: Emlékbeszéd Kazinczy Gábor felett = PN, 1865. febr. 10.,
11. és 12.
Kommemorációs esemény
Dicsszónokként Lévay 1865. február 6-án lép ki először szűkebb, „borsod-miskolczi” pátriájából: az 1864. április 18-án elhunyt Kazinczy Gábor felett mond
emlékbeszédet a Kisfaludy Társaság – Fáy András és Kazinczy Gábor emlékezetének szentelt – ünnepélyes közülésén. A kegyeletes feladatra való felkérését
több körülmény is magyarázza. Egyrészt az a szándék, hogy az 1862. január 30-án
taggá választott miskolci költő-professzort bevonják a Társaság munkájába. (Taggá választásáról lásd: Greguss 1868, 30–31. Székfoglalóját 1863. február 6-án
tartja meg A szép nyilvánulása című értekezésének felolvasásával: Lévay 1868.)
Másrészt az a bensőséges barátság, amely a szabadságharc bukása után a borsodi
Bánfalvára visszavonuló Kazinczyhoz fűzi. (Erről lásd: Porkoláb 2017, 95–96.)
Harmadrészt pedig egyre terjedő szónoki hírneve [→ 1–2, 3]. A Greguss Ágost
titkár által közvetített felkérést azonban – ahogy ez az Arany Jánossal folytatott
levelezéséből kiderül – csak hosszú töprengés után fogadja el: „A Kazinczy Gábor
felett mondandó emlékbeszéddel, mire Gr.[eguss] felszólit, nem tudom, mit tegyek. Bajos dolog az egész emberről szóllani: csak az irót emlegetni benne, kevés.
Pedig szeretnék s érzem is hogy tartozom az ő emlékezetének” – fogalmazza meg
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(minden bizonnyal politikai vonatkozású) kétségeit 1864. július 4-én; „Talán irtam ís már, hogy Greguss – gondolom tudtoddal – felszólitott emlékbeszédet tartani Kazinczy Gábor felett a K.[isfaludy] társ.[aság] közelebbi nagy gyűlésén. Hajlandó vagyok elfogadni a kényes természetű megbízatást – de tán nincs még itt az
ideje, hogy határozott s végleges választ adjak e tárgyban” – írja 1864. szeptember
3-án; „A Kazinczy Gábor felett tartandó emlékbeszédre elhatároztam magamat.
Bejelentheted a Kisf.[aludy] társaságnak” – tudatja döntését 1864. szeptember 23án kelt levelében. (Arany 2014, 448–449, 490, 501.)
A Nemzeti Múzeum dísztermében tartott társasági közülést Eötvös József nyitja meg. Az „elnöki beszéd”-et (lásd: PN, 1865. febr. 7.) Greguss Ágost „titkári
előadás”-a (lásd: PN, 1865. febr. 7.) követi, amelyről a Fővárosi Lapok korántsem
az elismerés hangján tudósít: „Greguss Ágost titoknok, a társulat évi müködését
adá elő, nem tudjuk egészen helyeselni, hogy a társulat szellemi veszteségének
kimutatásában nagyon is részletes volt, s bár röviden, de még is jellemezni igyekezett Fáyt is és Kázinczy Gábort, kiknek ismertetésével a társaság egy egy külön
szónokot bizott meg, s miután később Tóth Lőrincz és Lévay is ezzel foglalkoztak – e sok gyászos reflexió némi egyhanguságot kölcsönzött e közgyülésnek”. (A
Kisfaludy-társaság nagygyülése (Febr. 6-kán), FL, 1865. febr. 7.) Lévay Tóth Lőrinc
Fáy-emlékbeszéde (lásd: PN, 1865. febr. 8. és 9.) és Dobsa Lajos felolvasása után
lép a szónoki emelvényre. A Pesti Napló így értékeli a miskolci költő orátori produkcióját: „Uj szónok lépett fel, mert az emlékbeszéd felolvasás kétszeresen a szónoklathoz tartozik. Lévay József olvasá fel Kazinczy Gábor felett irt emlékbeszédét. Ez volt – ugyszolván – az ülés legnagyobb érdekü eseménye. A többi felolvasó
már ismeretes volt e téren – de Lévayban uj tehetség tünt fel. Maga az emlékbeszéd, amelyet közölni fogunk, a világosság és szabatosság mellett költői lélekkel, a
melegség mellett izléssel és csinnal van irva. Szerzője érti az emlékbeszéd alkotás
müvészetét. – Az életrajzi adatok bő ismeret-kincséből nem vett fel annyit, hogy
száraz adatokkal legyen elhalmozva valamely rész, hanem csak annyiban használta fel azokat, a mennyiben a jellemrajz elevensége megkivánta, s a mennyiben
bele olvasztható azon érzelembe, melynek az egészet át kell lengenie. – Jeles ezen
emlékbeszéd az által is, hogy a dicsőitendő férfiu iránti lelkesülés mellett nem magasztalja oly oldalakról is, melyekről nem kívánt ragyogni. A dicsőitéssel egyesitni
tudta a jellemrajz hüségét. Hozzá kell tennünk, hogy a felolvasás maga is a jelesek
közé tartozott. Lévay a legegyszerübben, nemcsak minden legkisebb actió, hanem
a hanghordozásban is minden szónoki fogás nélkül olvasott. De a tiszta hang,
mely által minden egyes szavát érthetővé tette, s épen az a nagy önmérséklet annál
átlátszóbbá tette előadását. Maga a felolvasó mintegy láttatlanná lett, hogy szavain, mint tiszta üvegen át, annál zavartalanabbul lássuk magát az előadás tárgyát.
– A hatás, melyet tett, élénken nyilatkozott a bevégzésnél önkénytelenül kitört
zajos éljenzésekben.” (A Kisfaludy-Társaság 1865-iki közgyülése, PN, 1865. febr.
7.) Az emlékbeszéd előadását a Fővárosi Lapok is dicséri: „Lévay József beszéde
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Kazinczy Gábor fölött jeles volt, mind müvészi szerkezete, tartalma, mind pedig
azon kitünő előadás által, mely e kedvelt költőnek oly kiváló sajátja. Férfiak tapsa,
nők könnyei jutalmazták e szép előadást.” (A Kisfaludy-társaság nagygyülése (Febr.
6-kán), FL, 1865. febr. 7.)
A beszéd ugyan „zajos” sikert arat, ám Lévay nem teljesen elégedett. Greguss
méltánytalan eljárása bántja – olyannyira, hogy sérelmét csaknem két évtized elteltével is felemlegeti: „Mikor Kazinczy Gábor felett emlékbeszédet tartottam a
Kisf. társaságban, Greguss, mint titkár, titkári beszédében, véletlenül majd mind
azokat elmondotta, a mik az én beszédemben is foglaltattak.” (Lévay – Gyulai
Pálnak, Miskolc, 1883. október 1. = Gyulai–T. Szabó, 258.) A „titkári előadás”
Lévay által kifogásolt része:
tisztem szomoru kötelességemmé teszi, hogy a társaság történetébe a gyászeseményeket is bejegyezzem.
Az elköltözők sorát Kazinczy Gábor nyitja meg (april 18-dikán). – Méltó
rokona és növendéke Ferencznek, lelkileg is rokon vele irói sokoldalusága s a
müvészi szépség tisztelete által. Csakhogy Ferencznek a hosszu pályán, megtörhetlen bizalma szárnyakat füzött lábára, Gábor lépteit pedig, szinte három
évtizeddel rövidebb pályáján is, egyre akadályozta, hátráltatta örökös aggodalma. Bizott ő is az ügyben, melyet oly hiven szolgált, de nem eléggé bizott magában. Ez az önbizalmatlanság tette őt kétkedővé az ügy terén is, s míg Ferencz
mindenkor remélt, Gábor néha csüggedett. Épen oly szent hévvel füzte sorsát
irodalmunk sorsához, melyet nemzeti fennmaradásunk legbiztosabb zálogának
tekintett; épen oly áldozatosan küzdött, épen ugy lelkesült, miként nagybátyja,
csakhogy Ferencz lelkesedése csendes, de folyton égő világ volt, az övé oltártüz,
melyet ünnepnapon gyujtanak meg, midőn ezrek tódulnak a szent helyekre.
Nem a magányos szoba, hanem a népes terem volt eleme; társalgási lángész volt
ő; nem az irás, hanem a szólás mestere. – Az irást csak tanulta, szónoknak született. Mihelyest leteszi a tollat, melylyel többet törült, mint jegyzett, mihelyest
elveti irói töprengéseit és emberek közé lép, a félénk iró egyszerre a legbátrabb
szónok lesz: nincs benne semmi tünődés többé, semmi habozás; minden mozdulata, minden szava biztos és találó; s annál biztosabb, annál találóbb, minél
rögtönösb. S épen a miben oly egyetlen volt, kedves társalgása és korlátlan hatalma a szivek felett, utánozhatlan utánzásai, tragikus komikuma s kedélyes gunya, szóval, az a megszemélyesült szónoklat, elméje legragyogóbb nyilatkozása:
végkép elveszett, – s a ki fennmaradt beszédeit olvassa, nem is sejtheti roppant
hatásukat, mikor ő elmondta. Irodalmi hagyományai csakugyan csekélyek azon
nagysághoz képest, melyben a szónok állott előttünk; de csak szónoklata fénye
mellett halványulnak el, s magukban oly tündöklők, mint kiválóbb iróinknak
is ritka müvei. Az a gond, csin és erő, mely mind müforditásait, mind eredeti
dolgozatait jellemzi, magas helyet biztosit nevének irodalmunk történetében,
irodalmi és történeti kincseink lekiismeretes gyűjtése által pedig örök hálára
kötelezi az utókor buvárait. Nagybecsü hagyományai, melyek mégis oly kis töredékei szellemének, mutatják legjobban, mily sokat vesztettünk benne.
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Utolsó diadalát most esztendeje ünnepelte, midőn az akadémia közgyűlésén
Szemere Pál emlékezetének áldozott ragyogó szónoklattal épen ezen a helyen,
hol jelenleg én emlékezem ő róla, egyszerüen és ragyogvány nélkül, a mint a
gyászhoz igen is illik, de az ő érdemeihez nem. Érdemeit azonban még ez órában egy jeles tagtársam fogja kellő fényökben előtüntetni; s nekem annál inkább
el lehet hallgatnom.

A Kazinczy Gábor-emlékbeszéd sikerét az is jelzi, hogy Lévay hamarosan újabb
emlékszónoki megbízatást kap a Kisfaludy Társaságtól [→ 5], és hogy a beszéd
néhány részlete bekerül a közhasználatú kommemorációs formulák közé. Első két
bekezdését például – forrásmegjelölés nélkül – szó szerint veszi át Mandel Edére
emlékezve a Nyírvidék című lap (1899/43, 3).
Magyarázatok
-„sem gyászolni, sem keseregni nem szabad”: Lévay itt feltehetően a közismert horatiusi imperatívuszt citálja: „Absint inani funere neniae / Iuctusque turpes et querimoniae” (Carm., II, 20, 21–22). Kardos László fordításában: „Nincs kit
temetned, hagyd el a gyászoló, / a csúf jajongást, felzokogó panaszt” (Horatius
1961, 177). Lásd még Seneca Luciliushoz írott 63. levelének vonatkozó szöveghelyét: Epistulae morales, VII, 63, 2.
-már a régi kor bölcse (Seneca) mondá: Lévay nem csupán bensőségesen ismeri, de fordítja is Lucius Annaeus Seneca műveit: Seneca 1874; Seneca 1893.
-exorietur adhuc aliquis ex ossibus ultor: Lásd a vergiliusi szöveghelyet:
„Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor” (Aeneis, IV, 625). Lakatos István fordításában: „kelj, Bosszú Szelleme, csontom hamvaiból” (Vergilius 1967, 181).
-mint ama mesés királyi hölgy, kinek büszkesége tárgyát, gyermekeit, egymás után verték le a haragvó istennő nyílvesszői: Utalás a görög mitológia Létó
istenasszonnyal vetélkedő Niobéjére, aki szörnyen megbűnhődik merészségéért:
hat fiát Apollón, hat leányát Artemisz nyilazza halálra. (Lásd például: Kerényi K.
1977, 146–147.)
-s elmorzsolván szemünkben a bánat könyűit: Lásd Arany Széchenyi emlékezete című ódájának vonatkozó sorait: „Koszorút elő!... morzsoljuk el könyűnket:
/ Az istenülés percei már ezek! / Borítsa ünneplő mirtusz fejünket: / Reménnyé
váljon az emlékezet.” (Arany 1951, 295.)
-fényes szónoklata irodalmunk egyik dicsőült Nesztora felett: A Magyar Tudományos Akadémia Kazinczy Gábort kéri fel az 1861. március 14-én elhunyt, a
magyar írók Nesztoraként tisztelt Szemere Pál emlékezetének felújítására. Akadémiai emlékbeszédét Kazinczy – utolsó nyilvános fellépéseként – a Nemzeti Múzeum dísztermében 1864. január 25-én rendezett ülésen tartja meg. Az emlékbeszéd
teljes szövegét Gyulai Pál adja ki az Olcsó Könyvtár című sorozatban: Kazinczy
G. 1885.
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-Mikor illyent teremt az Ég […]: Lásd Kisfaludy Sándor Gyula’ szerelme című
regéje V. énekének 14. strófáját (Kisfaludy S. 1893, II, 437). Éppen ezeket a sorokat idézi Toldy Ferenc is Kisfaludy Károly megszületésével összefüggésben: Toldy 1841, 31.
-s.-pataki iskola falai között: Kazinczy Gábor hét éves korában kezdi el tanulmányait a sárospataki ref. kollégiumban. A pataki alma matert 1835-ben hagyja
el. Erről lásd: Csorba 1994, 8–16; Erdmann 2004, 315–316.
-A szülői gondnak kellett, mint Agricolánál, közbe lépnie, hogy túlzó hevét
mérsékelje, és „retineret, quod est difficillimum, in sapientia modum”: Tacitus
Agricola-életrajzának vonatkozó szöveghelye (Julii Agricolae vita, 4) Borzsák István fordításában: „Emlékszem, nemegyszer beszélt arról, hogy ifjúkorában mohóbban – a római embernek és senatornak megengedett mértéken túl – szívta
volna magába a filozófiát, ha anyjának előrelátása féken nem tartja lángra lobbant
és izzó lelkét. A fennkölt és magasra törő szellem nyilván több hévvel, mint óvatossággal igyekezett a nagy és kiemelkedő dicsőség szép eszményét elérni. Később
lecsillapította az értelem és a kor, s megtartotta a legnehezebbet: a bölcsességből
a mértéket.”(Tacitus 2001, 8.) A szöveghely zárlata pontosan: „retinuitque, quod
est difficillimum, ex sapientia modum.”
-a széphalmi halhatatlan: Kazinczy Ferenc (1759–1831) író, költő, szerkesztő.
Kazinczy Gábor másod-unokaöccse a széphalmi mesternek.
-„Tíz éves gyermek […]”: Lásd Kazinczy Gábor előszavát Kazinczy Ferenc
Verseinek általa sajtó alá rendezett kiadásában: Kazinczy 1890, 15.
-Engel és Fessler magyar históriái: Engel János Keresztély (1770–1814) és
Fessler Ignác Aurél (1756–1839) német nyelvű történeti munkáit lásd: Engel
1797–1804; Fessler 1815–1825.
-a pataki nyelvmívelő társaság Parthenon című zsebkönyve, főleg az ő sürgetései következtén nyomatva, közölte tőle lelkéhez oly rokon hangon beszélő Ossián egy költeményét, Komálát, közlött novellát és verseket: A S. Pataki
Magyar-nyelvmívi Társaság 1934. évi zsebkönyvében Kazinczy Gábornak három
munkája jelenik meg: a Dölyf és szerelem. Novella a tizenharmadik századból című
elbeszélése, a Hozzá című költeménye, valamint a Komála. Oisián színi-költeménye című fordítása (Parthenon 1834, 21–54, 74–75, 171–184.)
-s közölte egyéb munkálatait a kassai Magyar Minerva: A Kassán megjelenő
Felső Magyar-országi Minerva című folyóiratban Kazinczy Gábor az Aráb költészet Mohammed előtt című fordításával van jelen (1834/3, 527–542).
-Galeottot már 1833-ban kezdé fordítni, valamint egy töredéket Goethe Iphigeniájából; a következő évben Goethe Tassóját és Moliéretől George
Dandint: Kazinczy Gábor Galeotto Marzio-fordítását Martius Galeot könyve Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásairól és tetteiről címmel lásd: Kazinczy G.
1863, 1–72. Tasso-fordításából az Új Magyar Muzeum közöl mutatványt: Kazin-
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czy G. 1853. Az általa fordított Dandin György a Kisfaludy Társaság Molière-kiadásának (Molière 1863–1874) második kötetében jelenik meg 1863-ban.
-egy füzetke verset nyomatott még Patakon, Szerelem könnyei cím alatt: A
kötetet lásd: Kazinczy G. 1835.
-Pozsonyba sietett, a még akkor együtt tanácskozó nevezetes országgyűlésre: Az első ún. reformországgyűlés 1832-től 1836-ig ülésezett Pozsonyban.
Legnagyobb hatású szónokai – többek között – Wesselényi Miklós és Kölcsey Ferenc. A jurátus Kazinczy Gábor 1835 novemberéről 1836 májusáig tartózkodik
Pozsonyban. Erről lásd: Csorba 1994, 17–18; Erdmann 2004, 316.
-Munkássága eredményét mind sűrűbben közlék az akkori folyóiratok és
gyűjtemények: Publikációinak tételes listáját lásd: Jakab 1880, 12–16.
-csakhamar egy lelkes ifjú kör csoportosult oldalához: Erről lásd: T. Erdélyi
1965, 86–99; Erdmann 2004, 316–321.
-Ezeregy óranegyed: A kötetet lásd: Kazinczy G. 1838.
-Népbarát, Őr, Ellenőr, Holmi: Kazinczy lapalapítási kísérleteit sorra akadályozza meg a cenzúrahivatal. Erről lásd: T. Erdélyi 1965, 65–72; Csorba 1994,
30–34.
-Műcsarnok, Dús és szegény, Souvestre után, 1840: Kazinczy Gábor Műcsarnok című sorozatának csupán az első füzete (Souvestre 1840) jelenik meg.
-Béla herceg: A balladát lásd: Kazinczy G. 1841.
-Hymen láncait egy lobogni siető érzelem zaklatottságával vette magára:
Kazinczy Gábor tizenkilenc éves korában házasodik meg. Fáy Emmával kötött
házassága azonban – Arthur fiúk születése ellenére – hamar megromlik, így a
házaspár különváltan él. Házasságuk felbontására 1850-ben kerül sor. Erről lásd:
T. Erdélyi 1965, 33; Csorba 1994, 29, 74.
-Zemplén megyébe, ősi fészkére vonult: A módos nemesi család kúriája és
birtoka Berettőn található. Kazinczy Gábor itt született 1818. július 21-én.
-Az irodalom terét, mint önmaga többször megjegyzé, csak műkedvelésből
látogatta ezután: Lásd például 1851. október 20-án Toldy Ferenchez írott levelét:
„Ön a leghasznosabb ember irodalmunkban s az eféle henye dilettánsok, mint jó
magam, kik hónapokon keresztül sem vesznek kezeikbe tollat, sem okosabbat,
sem becsületesebbet nem tehetnek, mint ha kedvtöltésül gyűjtött szerzelékeiket a
tudósnak és művésznek adják rendelkezésére.” (Jakab 1879, 324. A levél lelőhelye: MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r. 73. sz.) Hasonlóan fogalmaz abban a nyílt levelében is, amelyet az Új Magyar Muzeumot megindító Toldynak címez: „Dilettans
embertől, s kinek még ahoz »boltját bezárták«, elég, ha a részvét figyelmével kiséri
a szakférfiak törekvését, s egy-egy adalékkal járul, ha bír, hozzá. Kívántad, s én e
lapokat nem foglalhatom el helyesebben, mint ha koronként, gazdag gyüjteményem irodalomtörténeti részének közlönyévé teszem.”(Kazinczy G. 1852a, 440.)
Ez az öndefiníció 1861. július 10-én Egressy Gáborhoz írott levelében is megjelenik: „Én nem vagyok író; vagyok dilettans gyüjtő, ki elfeledett, elásott, vagy
176

elhányt reliquiákat szedeget össze, azon reményben, hogy minden magnak joga
van az élethez, – s azon pietásból, mellyel – multnak embere – a mult iránt viseltetem.” (Molnár L. 1908, 19.) Lásd még Molière-fordításainak 1863. július 18-án
kelt előszavát: „Ádáz idők üldöző benyomásai elől gyakran menekvém Molière
mosolygó világába. A művészség emel, vígasztal, még az oly csapások között is.
A nagy költő szeretet és tanulmányozás tárgya lőn számomra. A mennyiben tudnillik egy dilettáns privát passiója a tanúlmányozás komoly czímét megérdemli.”
(Molière 1881–1886, I, V.)
-„Én – úgymond – nem készültem, nem akartam lenni író soha […]”: Kazinczy Gábor Toldy Ferencnek írott levele levele a következő rájegyzéssel: „Vettem
1863. dec. 5.” (MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r. 75. sz.) Lásd még a Toldyhoz 1853.
május 30-án és 1857. május 25-én érkezett leveleit: „Ambitiomnak tárgyát nem
keresve soha az irodalomban, meglehet, hogy oly apró dolgokra nincs szemem,
miket más téren meglátnék” (MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r. 73. sz.); „Sem tehetségem, sem akaratom, sem kitartásom, sem ambitiom iró lenni” (MTAKK Magy.
Irod. Lev. 4.-r. 74. sz.).
-„Számot vetve magammal […]”: Kazinczy Gábor Toldy Ferencnek írott levele a következő rájegyzéssel: „Vettem 1863. dec. 5.” (MTAKK Magy. Irod. Lev.
4.-r. 75. sz.)
-„humeri recusent”: Utalás a horatiusi intelemre: „Sumite materiam vestris,
qui scribitis, aequam / viribus, et versate diu, quid ferre recusent, /quid valeant
umeri.” (Ars poetica, 38–40.) Muraközy Gyula fordításában: „Tárgyat erőtökhöz
képest válasszatok, írók! / Fontolgassa soká ki-ki, hogy mit bír meg a válla / és mit
nem.” (Horatius 1961, 577.)
-„A királyok és geniusok […]”: A citátum lelőhelye: Előszó = Molière 1881–
1886, I, VII.
-Molière három vígjátékát, mellyel Társaságunk kiadásait ékesíté, ötször
dolgozta át: Kazinczy Gábor Tartuffe-, A fösvény- és Dandin György-fordításai
többször is megjelennek a Kisfaludy Társaság Molière-kiadásaiban (Molière
1863–1874; Molière 1881–1886).
-Galeott történeti művét még gyermekkorában fordítá, s csak pár év előtt
érlelte meg a kiadásra: Galeotto Marzio-fordítását lásd: Kazinczy G. 1863, 1–72.
-Goethe Tassójához mint serdülő ifjú fogott, s azt, valamint Werthert,
Krazsinszky lengyel költő Nem istenies komédiáját és Cicero, Tacitus és Pliniusból tett fordítmányait élte fogytáig fáradatlan műgonddal simítgatá: Az
itt felsorolt fordítások közül néhányat az Új Magyar Muzeum ad közre (többnyire mutatványként): Kazinczy G. 1853; Kazinczy G. 1858; Kazinczy G. 1860a.
Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia (Istentelen komédia) című színpadi műve
1835-ben jelenik meg Párizsban.
-„az irodalomnak, hogy valóban s ne csak névleg legyen […]”: A citátum
lelőhelye: Előszó = Molière 1881–1886, I, VII.
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-Nézete szerint „a hív fordítás […]”: A nem szó szerint idézett szöveghelyet
lásd Kazinczy Gábor Lévaynak írott (keltezetlen) levelében: Gulyás 1931, 357–358.
-„Amiért én dolgozom és tanulok […]”: Kazinczy Gábor Toldy Ferencnek
írott levele a következő rájegyzéssel: „feladatott 1854. febr. 21.” (MTAKK Magy.
Irod. Lev. 4.-r. 73. sz.)
-„sok tekintetben kedve volt ellentétben mutatni magát a vulgussal”: A szöveghelyet lásd Kazinczy Gábor 1863. január 25-én Orbán Józsefnek írott levelében: „Nekem gyakran passióm van ellentétbe mutatni magam a vulgussal”. Idézi:
T. Erdélyi 1965, 37.
-Nem egyedül a vérség, de a szellem kapcsai fűzték őt Kazinczy Ferenchez:
Ehhez lásd Toldy Ferenchez 1859. július 22-én érkezett levelét: „15 esztendős korom
óta egyetlen eszmém az irodalom országában, K. Ferencz volt. Csodáltam, mielőtt
fogalmam volt volna nagyságáról, tanúltam, mielőtt sejtelmem volt értékéről, s aztán mély, pirító fájdalom borított el, elgondolva azon szenvedéseit, miket jólétben
élő rokonai minden áldozat, sőt megerőltetés nélkűl enyhíthettek sőt megszűntethettek volna. Életem feladatává tettem azt, a mi, utólag, tőlem telik, megtenni érette.
Igy vettem meg 25 év előtt könyvtárát, írásait. Tehetségem szűk mértékének érzete s
a külső körülmények távol tartának az irodalmi khorustól, de az eszme megmaradt
lelkemben, egygyé nőtt vele.” (MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r. 74. sz.)
-csak levelezéseinek néhány kötetét adhatá a közönség kezébe: E levelezésköteteket lásd: Kazinczy G. 1860; Kazinczy G. 1860b; Kazinczy G. 1860–1864.
-„Kik többet nem nyújthatunk […]”: A citátum lelőhelye: Bevezetés = Kazinczy G. 1860, IX.
-„Tán egy bevégezetlen épület / Lesz életem munkája […]”: Az idézet Petőfi Sándor Szemere Pálhoz című költeményének 39–44. sora. (Lásd: Petőfi 2003,
88.) Lásd még Toldy Ferenchez 1853. május 30-án érkezett levelét: „Az én végzetem az, hogy életem töredék maradjon.” (MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r. 73. sz.)
-Zrínyi és Cserey, Mikó Ferenc és Illésházy, Apor és Szamosközi: Kazinczy
Gábor szövegkiadásait lásd: Zrínyi 1852; Zrínyi 1853; Kazinczy G. 1852; Kazinczy G. 1863a; Kazinczy G. 1863b. Szamosközy István erdélyi történetíró magyar
nyelvű emlékiratainak Kazinczy Gábor által tervezett kiadásáról lásd: Szilágyi S.
1880, V–VI.
-„Én az íróságot – úgymond – túlságos öntagadással nem ambitionáltam
soha […]”: A Toldy Ferenchez írott levél lelőhelye: MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r.
73. sz.
-keskeny vonal húzódik a capitól és a tarpéji szikla között: A toposz eredetéhez lásd Róma hősének, M. Manlius Capitolinusnak – Titus Livius által elbeszélt – élettörténetét, aki megvédelmezi a Capitoliumot a gallusok támadásától,
ám később a köztársaság elleni szervezkedés vádjával halálra ítélik, és letaszítják a
Capitolium délkeleti oldalát képező tarpeji szikláról (Ab urbe condita libri, V, 47,
VI, 10). A toposz Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau-nak abból a beszédéből
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kerül át hazai közhasználatba, amelyet 1790. május 22-én tart a francia forradalmi
alkotmányozó gyűlésben: „Et moi aussi: on vouloit, il y a peu de jours, me porter
en triomphe, et maintenant, on crie dans les rues: LA GRANDE TRAHISON DU
COMTE DE MIRABEAU… Je n’avois pas besoin de cette leçon pour savoir qu’il
est peu de distance du Capitole à la roche Tarpéienne”. (Mirabeau 1792, 356.) A
beszédet Szalay László közli Státusférfiak’ és szónokok’ könyve című gyűjteményében: „Ah! engem is, engem is akartak kevés napokkal ezelőtt diadalban körülhordozni, ’s most kiáltják utczáról utczára: »gróf Mirabeaunak nagy árulása«…
Nem volt szükségem e’ leczkére, hogy tudjam: miszerint csekély távolságra van a’
tarpeji sziklától a’ capitólium”. (Mirabeau = Szalay 1846, 238.) Petőfi Sándor ezt
a mirabeau-i szöveghelyet aktualizálja Pest, május 27. 1848. című hírlapi cikkében
(Életképek, 1848. jún. 11.): „Tény, hogy még a márciusi napokban is a magyar
nemzet egyik kedvence voltam… néhány hét, s ime egyike vagyok a leggyülöltebb
embereknek. […] A népszerűség a tarpeji szikla, mellynek tetejére nem azért viszik föl az embert, hogy ott a magasban uralkodjék, hanem hogy lehajitsák”. (Erről
lásd: Fekete 1989, 205–206.) A mirabeau-i locus persze ennél korábban feltűnik
a (nyomtatott) nyilvánosságban, így például Erdélyi János Deák Ferenc előtt tisztelgő beszédében (Pest, 1841. november 28.): „Ki pusztán a közvélemény karjaiba
vetné magát, emlékezzék meg Mirabeau szavaira: miképen a capitoliumtól egy lépés van csak a tarpeji szikláig.” (Deák Ferencz-adomák, Pest, 1871, 118–119. – lásd
még: Áldor 1876, 87.) A toposzt később Pulszky Ferenc is alkalmazza Deák-jellemrajzában: „a dicsőség poharában is meg van a keserű üröm, a Capitoliumot
csak kevés lépés választja el a tarpéji sziklától”. (Pulszky 1876, 16.) Didaktikus
felhasználásáról lásd Fáy András Oskolai és házi növendék élet című munkáját: „A
triumphátorok, a dicsőség legfőbb polczán, pompa-menettel vitettek a Capitoliumba; de a Capitolium oldalában állott a híres tarpéji szikla is, melynek tetejéről
taszíttattak le a gonosztevők, vagy más nagy vétség miatt elitéltettek. Innen intésűl
azokra nézve, kik nagy szerencséjökben, hatalmukban, dicsőségökben elbizakodni hajlók, szokták mondani: ne feledd, hogy a Capitolium mellett a tarpéji
szikla áll! mi annyit tesz, hogy a ki ma magasan áll, holnap könnyen alábukhatik.” (Fáy 1860, 177.) Közhasználatúságát jelzi Pados János útleírása is: „Aki
a Capitoliumon volt, el nem hagyhatja azt anélkül, hogy egyszersmind a tarpeji
sziklát meg ne tekíntse; mellyről M. Manlius, a Capitolium hősi védelmezője, és
Roma szabadítója letaszíttatott; hogy ő itt nyakát szegvén, intő példáúl szolgálna,
miszerint a dicsőség legfőbb fokát, a szerencsétlenség legmélyebb örvényétől, csak
egy lépés választja el”. (Pados 1863, 89.)
-Sokszor monda, hogy nyilvánosan szereplő vagy csak beszélő egyénre
nincs nagyobb csapás, mint az elpendülés: Lásd például Lévayhoz írott (keltezetlen) leveleit: „csomókat szül a sajtó s vesz át a legkegyetlenebb halál, tudnillik:
a nyomtalan elpendülés”; „egész életemben csak az elpendüléstől féltem ha már
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reá adám fejemet, hogy valamely térre kiszálljak”; „az elpendült versnél nincs szánalmasb semmi” (Gulyás 1931, 337, 353, 464).
-„A forradalom – úgymond – tönkretett reám nézve mindent […]”: Kazinczy Gábor Toldy Ferencnek írott levele a következő rájegyzéssel: „Vettem 1863.
dec. 5.” (MTAKK Magy. Irod. Lev. 4.-r. 75. sz.)
-önmagát igazolja: Az országgyűlési képviselő Kazinczy Gábort a szabadságharc bukása után letartóztatják, és haditörvényszék elé állítják. Később szabadlábon védekezhet. Ekkor írja meg Pesten Szerepem a forradalomban című védőiratát (újabb kiadását lásd: Hermann 2000, 296–314). Az eljárást 1850. június 20-án
szüntetik meg ellene. Erről lásd: Csorba 1994, 69–70.
-a bánfalvi magány lőn zaklatott lelkének menedéke: Perének lezárultával Kazinczy Gábor a borsodi Bánfalvára, a Vladár-kastélyba vonul vissza, ahol Lónyay Sarolta
(Karolina) társaságában él haláláig. A bánfalvai évekről lásd: Csorba 1994, 73–116.
-Szemere feletti szónoklatát: A Szemere Pál felett 1864. január 25-én elmondott akadémiai emlékbeszédét lásd: Kazinczy G. 1885.
-satis vixi vel naturae, vel gloriae: Cicero Marcellus érdekében mondott beszédének pontos szöveghelye: „satis diu vel naturae vixi, vel gloriae” (Pro Marcello,
8.) Boronkai Iván fordításában: „Én életemmel eleget tettem már a természetnek
is, meg a dicsőségnek is.” (Cicero 1987, 148.)
5. EMLÉKBESZÉD TOMPA MIHÁLY FÖLÖTT
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1870.
Egyéb szövegforrás: Emlékbeszéd Tompa Mihály felett. Olvastatott a Kisfaludy-Társaság ünnepélyes közülésén Pesten 1869. Febr. 14., Miskolczon, 1869; Tompa
Mihály fölött (Emlékbeszéd.) = FL, 1869. febr. 17., febr. 18., febr. 19.; Emlékbeszéd
Tompa Mihály felett = Borsod, 1869. márc. 18., márc. 25., ápr. 1., ápr. 8.; [cím nélkül] = BSz, 13 (1869), 137–144; Emlékbeszéd. (Olvastatott 1869. február 14-én a
Kisfaludy-társaságban.) = Lévay 1906, 3–22.
Kommemorációs esemény
Az 1868. július 30-án elhunyt Tompa Mihály emlékezetének felújítására a Kisfaludy Társaság Lévay Józsefet kéri fel. A Társaság 1868. november 25-i ülésén
hivatalosan is bejelentik, hogy a jövő évi nagygyűlésen „a dicsőült költő” felett
Lévay tartja az emlékbeszédet. (A Kisfaludy-Társaság havi ülése, FL, 1868. nov.
27.) Lévay felkérése nem csupán azért tekinthető kézenfekvő döntésnek, mert
szoros baráti viszonyban áll Tompával (olyannyira, hogy a halálra készülő hanvai költő-pap benne látja azt az odaadó és lelkiismeretes pályatársat, akire rábíz180

hatja „irodalmi elintézendőit” – erről lásd: Lévay 1890; Porkoláb 2017, 94–95;
198–200), hanem azért is, mert néhány évvel korábban – Kazinczy Gábor felett
elmondott emlékbeszédével – sikeres dicsszónokként mutatkozik be a Társaságban [→ 4]. Lévay – ahogy ez 1868. augusztus 17-én Gyulai Pálnak írott leveléből
kiderül – maga is szívesen vállalkozik a feladatra: „Mind az akademiában, mind
a Kisf. társaságban olyanra kell azt bíznotok, a kit a személyes vonzalom melege
is hevít. Semmi sincs unalmasabb, mint dicsőitő emlékbeszéd czíme alatt egy darab, lelketlen száraz irodalomtörténet. Vagy te, vagy Arany, vagy Szász tartoztok e
hódolattal a költészetnek, e végáldozattal a barátságnak. Eötvös, Jókai, Kemény rá
sem érnének talán a haza jobb és bal ügyei miatt. Utolsó menedékül, ha ti, jobbak
vonakodnátok, én is felajánlom magamat, – de előbb hallani akarnám akkor mentő okaitokat.” (Gyulai–T. Szabó, 5.)
A Tompára is emlékező nagygyűlést 1869. február 5-re hívják össze a Magyar
Tudományos Akadémia nagytermébe. Az Akadémia épületében február 3-án keletkezett tűzvész (erről lásd: Az akadémia palotája ég!, FL, 1869. febr. 5.) miatt
azonban az ülést február 14-re halasztják – ahogy ez a Greguss Ágost titkár által kibocsátott, február 4-én kelt közleményből (lásd: PN, 1869. febr. 5.) kiderül.
A halasztás következtében Lévay szónoki fellépése bizonytalanná válik: „Lévay
József ismert költőnk már tegnap előtt körünkbe érkezett, hogy Tompa Mihály
fölötti emlékbeszédét maga adja elő. A közbejött baleset folytán azonban nem
bizonyos, hogy most már maga olvassa-é föl, vagy másra fogja bízni.” (FL, 1869.
febr. 5.) Két nappal később a Fővárosi Lapok már az alábbi hírt közli: „Lévay Józsefet, kit – mint borsodmegyei főjegyzőt – hivatalos ügyei haza szólítanak, lapunk szerkesztőjét kérte föl emlékbeszédének fölolvasására a Kisfaludy-Társaság
nagygyűlésén.” (FL, 1869. febr. 7.)
Az 1869. február 14-i közülés az elnöki nyitóbeszéddel (Toldy Ferencz elnöki beszéde a Kisfaludy-társaság nagy gyűlésén, PN, 1869. febr. 16.) veszi kezdetét, majd
a titkári beszámolót (Greguss Ágost titkári jelentése, PN, 1869. febr. 17.) hallgatja
meg a közönség. Ezt követően Vadnay Károly – a sajtótudósítások szerint – nagy
sikerrel olvassa fel Lévay emlékbeszédét: „Az emlékbeszéd egészben igen szépen,
bensőséggel és jellemzetesen van irva. A társaság szerencsés választást tett, midőn
megirását Lévayra bizta.” (A Kisfaludy-társaság XIX. közgyülése, febr. 14-én, VU,
1869/8, 104.) „Az egész közönség nagy érdeklődéssel hallgatta e jeles művet […]
Zajos tapsok hirdeték a közönség véleményét, hogy ez emlékbeszéd teljesen méltó
az elhúnyt kitűnő költőhöz.” (A Kisfaludy-Társaság közülése, FL, 1869. febr. 16.)
Az emlékbeszéd szövege a Kisfaludy Társaság hivatalos közlönye mellett több
fővárosi és miskolci lapban (Fővárosi Lapok, Budapesti Szemle, Borsod), sőt
röpíven is megjelenik. Lévay évtizedek múlva a Tompa Mihályról. 1874. című
emlékezésével (Lévay 1890) együtt teszi közzé a Magyar Könyvtár 443. füzeteként: Lévay 1906.
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Magyarázatok
-„ércnél tartósabb emlékül”: Utalás a közismert horatiusi szöveghelyre: „Exegi monumentum aere perennius” (Carm., III, 30, 1). Devecseri Gábor fordításában: „Áll ércnél maradóbb művem” (Horatius 1961, 257).
-„Megértem én korán az árvaságot […]”: Az idézett sorokat lásd Tompa Nyilt
levél egy hölgyhöz. 1844 című költeményének ötödik strófájában: Tompa 1902–
1905, I, 90.
-a sáros-pataki főiskola növendékei közé soroztathaték: Tompa életpályája
– megszakításokkal ugyan, de – tizennégy éven át (1832 őszétől 1846 nyaráig)
kapcsolódik össze a pataki református kollégiummal. Erről az időszakról lásd:
Miklós–Kováts 1991, 12–21. Lásd még: Lévay 1902a, 8–10.
-„Multa tulit […]”: A horatiusi szöveghely (Epist., II, 3 [Ars poetica], 413)
Muraközy Gyula fordításában: „már mint gyermek tűrt, izzadt, gyakorolt” (Horatius 1961, 597).
-„isten lakozik keblében”: Lásd az ovidiusi szöveghelyet: „est deus in nobis,
agitante calescimus illo” (Fasti, VI, 5). Gaál László fordításában: „Isten van bennünk! Felgyúlunk, hogyha akarja” (Ovidius 1896, 116).
-egyik tanítójának a korhoz nem illő méltatlan bánása: Csoma Mihály professzor falopásért megvesszőzteti Tompát: Miklós–Kováts 1991, 14. Lásd még:
Lévay 1902a, 9.
-Kerényi és Petőfi személyes barátsága s költői versenye: Kerényi Frigyes, Petőfi Sándor és Tompa 1845 áprilisában Eperjesen vívott költői versenyének tárgya:
Az erdei lak. A három költemény a Pesti Divatlap 1845. július 17-i számában jelenik meg a következő jegyzés kíséretében: „Eperjes mellett van egy erdei házacska.
Ennek környékén járván mind a hárman: elhatároztuk, nem szorosan ezt fösteni
le, csak körülbelül ollyanforma tájképet adni. K. P., T.” A költői versenyről lásd a
Petőfi-kritikai kiadás vonatkozó jegyzetanyagát: Petőfi 1997, 492–497. Lásd még
Tompa Fekete könyvének 72. bejegyzését (Tompa 1918, 117–119).
-gyűjteménye 1846-ban Pesten jelent meg: A kötetet lásd: Tompa 1846.
-verseinek első füzete: A kötetet lásd: Tompa 1847.
-„Lant és biblia […]”: A Levél Pogány Karolinához. Beje, decz. 24. 1846. című
költemény idézett sorai pontosan: „Lant és biblia, e két szent barát / Karján ringatja boldogan magát.” (Tompa 1902–1905, I, 110.)
-Petőfi büszke lantja is megzendült: A „TOLDI irójához elküldöm lelkemet”-kezdetű költeményt lásd: Arany Jánoshoz = Petőfi 2008, 22–23.
-Tompa is versenyzett Szuhay Mátyás című költői beszélyével: A Kisfaludy
Társaság 1846. évi pályázati kiírása: „Készíttessék költői beszély, versben, melynek hőse valamely, a nép ajkán élő történeti személy, például Mátyás király, Toldi
Miklós, Kádár vitéz stb. Forma és szellem népies legyen.” (Kéky 1936, 92.) Arany
János „koszorúzott” Toldi és Tompa „dicsérettel kitüntetett” Szuhay Mátyás című
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költői beszélyeit – Garay János „koszorúzott” Bosnyák Zsófia című legendájával
együtt – meg is jelenteti a Társaság: Költői pályaművek 1847.
-e napokban alkotta Regéit, beszélyeit: A kötetet lásd: Tompa 1852.
-Virágregéiben: A nagysikerű Virágregéknek rövid idő alatt négy kiadása is
megjelenik: Tompa 1854; Tompa 1856; Tompa 1863; Tompa 1868.
-„Mondd meg nekik […]”: A gólyához című költemény Lévay által kontaminált két strófája: „Csak vissza, vissza! dél szigetje vár; / Te boldogabb vagy, mint
mi, jó madár. / Neked két hazát adott végzeted; / Nekünk csak egy – volt! az is elveszett! // Repülj, repülj! és délen valahol / A bujdosókkal ha találkozol: / Mondd
meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, / Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!”
(Tompa 1902–1905, II, 8.)
-az Akadémia által koszorúzott Kazinczy Ferenc emlékezete: A Magyar Tudományos Akadémia Kazinczy-ódapályázatának díjnyertes költeményét Toldy
Ferenc olvassa fel az Akadémia centenáriumi Kazinczy-ünnepélyén (1859. október 27.). Megjelent: Hymnus Kazinczy Ferencz százados ünnepén = Akademiai emlékkönyv 1859, 55–62. Lásd még: Kempelen 1860, 83–86. A szerző által korrigált
és jóváhagyott szövegváltozatot a Lévay által szerkesztett Kazinczy-Emlény közli:
Kazinczy emlékezete = Lévay 1860, 125–131. Az emlékóda keletkezési körülményeiről lásd: Porkoláb 2005, 139–149.
-A gólyához írott verséért Kassára idéztetvén: Az eljárásról lásd Tompa Fekete könyvének 18. bejegyzését (Tompa 1918, 88–89). Lásd még: Miklós–Kováts
1991, 54–56.
-Egyházi beszédei, Halotti emlékbeszédei, valamint Olajág című buzgó elmélkedései: Tompának ezeket a „papi dolgozatait” lásd: Tompa 1859–1864; Tompa 1867; Tompa 1867a.
-„Midőn estennen megtérvén haza […]”: Az idézet a Levél Pogány Karolinához című költeményből (1846) származik: Tompa 1902–1905, I, 110.
-„A virág, mihelyt kinyilatkozik […]”: A bibliai szöveghelyet lásd: Jób 14.2.
-„Sume superbiam […]”: A horatiusi idézet lelőhelye: Carm., III, 30, 14–16.
-Az utolsó egypár év lassú, kínos haldoklás Tompa életében: Tompa szenvedéstörténetét Lévay később többször is elbeszéli: Lévay 1890; Lévay 1902a.
-„beteg szobájából hallgatta már a polgári ünnep víg zaját”: Utalás a Novemberben. 1865 (Horváth Lajos képviselőnek, barátomnak) című költemény első két
sorára: „A polgár-ünnep víg zaját benn, / Beteg-szobámból hallgatom” (Tompa
1902–1905, II, 141).
-kiadja versei legújabb füzetét, majd az Olajágat és Virágregéit, amazt egy
mély érzelmű búcsúkölteménnyel nőjének ajánlva: E köteteket lásd: Tompa
1867b; Tompa 1867a; Tompa 1868. Az Olajág előszavaként olvasható költeményt
Nőmnek címmel lásd: Tompa 1902–1905, II, 191–193.
-ismét „kedves nőjének” ajánlja utolsó verseit: Az Utolsó verseim. Kedves
nőmnek című versciklust lásd: Tompa 1902–1905, II, 193–197.
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-„Mit keresnél, mért mulatnál […]”: A szöveghely az Utolsó verseim. Kedves nőmnek című ciklus második költeményének – pontatlanul idézett – zárlata:
Tompa 1902–1905, II, 196.
-Az Akadémia […] a múlt év tavaszán 200 aranyos nagy jutalmával koszorúzza: A Magyar Tudományos Akadémia XXVIII. nagygyűlése 1868. március
17-én dönt arról, hogy „az 1861–1866. évkörre szóló költői nagy jutalmat Tompa
Mihály hét kötetnyi összes költeményeiből az 1863-ban megjelent VI. kötetnek”
rendeli kiadatni. A nagygyűlési jegyzőkönyv rögzíti: „e kötet érdemes, hogy egy
kitünő tehetséggel kezdett s méltó népszerüséggel futott 25 éves költői pálya tetőzetéül tekintve, az Akadémia nagy jutalmával ékesíttessék.” (AÉ, 1868, 91.)
-mint a haldokló Tasso homlokára az elkésett babér: Torquato Tasso (1544–
1595) itáliai költőt VIII. Kelemen pápa 1594-ben Rómába invitálja, hogy Itália
költőfejedelmévé koszorúzza. A súlyosan beteg költő nem sokkal az ünnepély
előtt hal meg Rómában.
6. PALÓCZY LÁSZLÓ SÍREMLÉKÉNÉL
Szövegforrás
Alapszöveg: [cím nélkül] = MNL BAZML IV. 754. 3. köt. 651/1869.
Egyéb szövegforrás: [cím nélkül] = Borsod, 1869. aug. 5.; Palóczy László siremlékénél (Miskolc aug. 2-dikán), FL, 1869. aug. 12.; [cím nélkül] = Cs. Vladár 1869
[részletek].
Kommemorációs esemény
Miskolc városa 1861 tavaszán a köztiszteletben álló Palóczy Lászlót (1783–1861)
választja országgyűlési képviselőjévé. Az agg politikus Pestre való utazása előtt az
alábbi kéréssel fordul szülővárosának választópolgáraihoz: „én felmegyek; tudom,
hogy ott meghalok, de kérlek, hozassátok vissza poraimat: köztetek akarok pihenni!” (Palóczy László, VU, 1861/18, 211.) A képviselőház korelnökét valóban Pesten
éri a halál 1861. április 27-én. Borsod vármegye „bizottmányi kisgyűlése” még aznap
összeül, hogy kifejezze megrendülését (MNL BAZML IV. 753. 2. köt. 743/1861):
Elnöklő első Alispánunk megilletődött szívvel jelenté azon mindnyájunkra
nézve szomorító körülményt, mely jelen kigyűlésünknek halasztást nem szenvedhető egybehívására alkalmúl szolgált vala. – Ez előtt egy pár órával érkezett,
ugyan is, hozza Pestről a’ nemzeti képviselőház elnöke Ghiczÿ Kálmántól, azon
távirati sürgöny, melyben megyénk érdemekben megőszült Nesztorának, Miskólcz város országgyűlési képviselőjének, fájdalom ma reggel óta már csak néhai
Palóczy Lászlónak a’ képviselőház által f. hó 29én d. u. 3. órakor Pesten tartandó
temetési gyásztisztességére meghivatunk.
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Egész mértékben érezzük mi a’ veszteséget, mely nagy polgártársunk elhunytával nemzetünk éppen jelen válságos körülményei között, midőn a’ higgadt
megfontolásra, ’s hosszú tapasztalások által támogatott böltsességre olly kiváló
szükségünk van, az öszves hazát is ugyan, de legkülönösebben megyénket érte.
– Több mint fél századon keresztül vólt a’ megdicsőült Borsod vármegye rendeinek munkás, lankodni nem tudó bajtársa, majd bölts előharczosa és dísze,
kiről az egész magyar hazára jótékony fénysúgár terjedett. – A’ nemzet fejlődési
történetével szorosabban egybeforrott nevek között fogja az ő nevét említeni
a’ késő maradék, ’s munkásságát hirdetik megyénk öszves levéltára és jegyzőkönyvei, mellyeket tollával egészen a legújabb időkig előszeretettel gyarapított.
– Ha a’ nemzet sorsának intézése végett jelenleg együtt munkálkodó országos
képviselők testülete közegyetértéssel jegyzőkönyvbe igtathatta nagy polgártársunkról, mint korelnökéről, ama minden dicsőítést felülmúló elismerést, hogy
„Palóczy László a’ ház köszönetét és a’ haza háláját kiérdemelte” kétszeres köszönet és hála fűződhetik részünkről az ő emlékéhez, mint a’ kinek közhasznú élete
kiválóan Borsod megye szolgálatára rendelteték!
Addig is, míg közgyűlésünk a’ tartozó hála és kegyelet érzéseinek illő kifejezést adhatna, felszólítá elnöklő első Alispánunk a’ gyűlés jelenlévő tagjait, hogy
megdicsőült polgártársunknak a’ képviselő ház által Pesten f. hó 29én délutánni
3. órakor tartandó temetési gyásztisztességre, megyénk részéről minél számosabban siessenek, ’s a’ mennyiben az ott megjelenést részint az idő rövidsége,
részint egyébb körülmények többeknél akadályozhatnák, – miután a felejthetetlen hazafi hamvai végakarat szerint, az őt mindig különösen kegyelő Miskolcz
város keblében fognak örök nyugalomra tétetni, – nehány nap múlva itt tartandó gyászünnepélynél adjuk meg minnyájan a’ végtisztelet azon adóját, melyet
Palóczy László emléke minnyájunktól a’ legméltóbban megérdemel.

Palóczy László koporsóját – a Nemzeti Múzeumban április 29-én megtartott
gyászszertartást követően – különvonat szállítja Miskolcra, ahol május 1-én nagyszabású gyászünnepélyen búcsúzik tőle a város és Borsod vármegye közönsége.
(Erről lásd: Palóczy László temetése, PN, 1861. máj. 1.; Szűcs 2003, I, 313–314;
Szováti 1861, 235–236; Szendrei 1911, 241–244.) Az avasi református templomban rendezett szertartás egyik szónoka Lévay József. Beszédének szövege
ugyan nem maradt fenn (a gyászünnepélyen elhangzott szónoklatokat – Palóczy
életrajzával együtt – egy Lévay által összeállítandó Emlékkönyvben jelentette volna meg a vármegye, a kegyeletes terv azonban végül nem valósul meg), de több
forrás is következtetni enged nagy hatására. A jelenlévő miskolci polgár, Szűcs Sámuel az alábbiakat jegyzi naplójába: „Az avasi egyházban Lévay Jósef költő, tanár,
’s jelenleg már megyénk’ első aljegyzője, tartott gyászbeszédet, méltót nem csak a’
dicsőített nagy férfiúhoz; de méltót önnön fényes tehetségéhez is”. (Szűcs 2003, I,
314.) A Vasárnapi Újság így számol be Lévay szónoki fellépéséről: „Az elhangzott
imaének után: Lévay József, jeles költőnk lépett, a beszélő számára külön készitett,
diszes szószékre. Lelkesen festé a dicsőült nagy férfiu hazaszolgálatban szerzett
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érdemeit; ragyogó hasonlatokban állitá elő az ős római jellemeket, – s mellettök a
dicsőült férfiuéit. »Elment ő«, igy szólt többek közt, »elment, hogy a haza oltárára
legnagyobb kincsét vigye áldozatul, mit ember adhat: – életét!« Megható, költői
szép volt e beszéd.” (Szováti 1861, 235.)
Lévaynak egyébként nem ez az első Palóczyt magasztaló beszéde. Még 1860.
október 14-én ő köszönti a miskolci polgárok nevében a 77. életévét betöltő „agg
bajnokot” (Palóczy László, VU, 1860/44, 530):
Érdemekben megőszült hazafi!
A legmélyebb tisztelet, hála és öröm érzései vezéreltek bennünket e pillanatban csendes hajlékodba. Hálánk s tiszteletünk adóját hoztuk meg a szeplőtlen fénynyel ragyogó polgárerénynek, mely fürteid haváról felénk tündökől.
Szivbeli örömünk leplezetlen nyilvánitását hoztuk meg a fölött, hogy az isteni
bölcs gondviselés tetszéséből, e mai nappal ismét egy nevezetes szakára jutottál
hosszura terjedt pályafutásodnak. – Hetvenhét év! egész tengere a sebesen rohanó időnek, melynek partját csak szerencsés választottak érhetik el, ennyi való
érdem s ily igaz dicsőség koszoruival.
Távol van tőlem a hizelgő magasztalás, sőt a szónoki ékességek virágait sem
keresem, midőn önkényt s majdnem véletlenül egybesereglett polgártársaim üdvözletét tolmácsolom előtted. Azonban nem mondok-e tiszta igazságot,
ha azt állitom, hogy midőn e pillanatban magasan tisztelt s tisztelve szeretett
személyiségedet ily ragaszkodás és hódolattal övedezzük, egyszersmind hazáért égő szeretetünknek s alkotmányos szabadságunk erős óhajtásának kivánjuk
némi jelét adni? Igenis, mert a te hosszu életed fáklyája imádott magyar hazánk
oltárin lobogott el; ifjuságod lángja, férfikorod ereje s hanyatlott éveid bölcsesége, az ősi szabad intézményeinek örvendő nemzet javára volt szentelve s magad vagy előttünk a honfiui erények ábrázolata. – A szélvészek, melyek gyakran
csapdostak a polgári élet hullámzásai között, le nem dönthették, sőt gyarapitották erőidet. A földi mulandó fény, hatalom és jólét csábitó tündérei, melyek
bübájos hangon zengedeztek csónakod körül, pillanatra sem tántorithatták el
nemes szivedet s csüggedetlenül haladtál választott csillagaid – a virtus és tiszta
honszeretet fénye után.
És most, ha körültekintünk e bús haza térein, már-már, mint Ossián borongó ködalakjai tünedeznek fel előttünk ama régi nagyok és hivek, kik halhatlan
betükkel jegyezték nevöket martirdicsőségünk évkönyveibe. – Sóhajtva nézünk
a sötét jelenből a derengő multakra s aggodalommal a kétes jövendő sivatag
vidékire. Ime eltöretének az oszlopok és a remekmivü szentegyház boltivei egybeomladoztak. – Te, mint egy épen maradt szobor, állasz még előttünk a romok
közt s a zaklatott sziv szent hitével pillantunk reád, elmult jobb idők harczosára,
kinek mig ősz fürteid békezászlóként nyugalomra intenek, ifju tüzü lelked vivni,
remélni tanit.
Fogadd, kérünk, szivesen ez előttünk örvendetes napon, legjobb kivánságaink kifejezését, melyeknek tolmácsolásába bizonynyal az egész hallgató haza rokonérzései vegyülnek. Koronázza az ég tartós vidámsággal nyugodt öregségedet;
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toldjon napjaidhoz napokat, éveidhez éveket. – A történet muzsája, mely kitűnő
kegygyel csókolta meg a te homlokodat, nem fog elfeledkezni bokros érdemeidről
s neveddel fog suttogni a szellő, hosszu idők során keresztül, szép Avashegyünk
ákáczlombjai között. Maradj még sokáig példaképe elöttünk a hazafiui erényeknek s mint az öreg Simeon csak akkor kérte elbocsáttatását az Urtól, midőn megpillanthatá azt, ki rég megigértetett, lássák meg szemeid ama napot:
Mit minden óhajt, s titkon esdve kér,
Mit a megtört sziv immár hinni fél,
Midőn dicsőbb életre kél a holt,
Ki egy rideg kor tetszhalottja volt!
Bennünket pedig, kik szeretet és büszkeség érzetével szemlélünk közöttünk,
tarts meg továbbra is nagybecsü kedvezéseidben. – Az Isten, a magyarok Istene
éltessen sokáig!

Az 1861. május 1-én rendezett miskolci gyászszertartás követően Palóczy koporsója mindaddig az avasi református templomban marad, amíg a vármegye
költségén ki nem alakítják a templom melletti díszsírhelyet. Erről – a hála és tisztelet kinyilvánítására irányuló alispáni indítványt támogatva – az 1861. május 6-i
„bizottmányi közgyűlés” rendelkezik (MNL BAZML IV. 753. 2. köt. 746/1861):
Hálás kegyelet érzelmeivel újítá fel közgyűlésünkben elnöklő első Alispánunk azon megdicsőült nagy hazánkfiának Palóczy Lászlónak emlékezetét, a’ ki
hosszú időkön át a’ szeretet gyöngéd testvéri kötelékeivel csatoltatván hozzánk,
jobb létre költözése által a’ mi szívünkben okozott legérzékenyebb fájdalmat.
– A’ milly hévvel ’s önáldozó buzgalommal sietett ősz polgártársunk, kedves
szülő várossának bizodalmából a’ nemzet képviselőinek gyűlésébe: olly hamar
egyberoskadott nagy lelkének törékeny sátora, mindjárt a küzdelem első napjaiban. Önzés nélkül ’s egész odaadással csüggött a’ haza bóldogságán, úgy hogy
végre életét is szívesen vitte áldozatúl annak óltárira. – Itt élt, itt munkálkodott
ő közöttünk annyi évek során keresztül, ’s tanácstermünk vólt kedvelt politikai
szentegyháza, melly a’ közjó, szabadság és jog érdekében szózatától annyiszor ’s
oly örömest viszhangozott.
A’ nemzet méltó dicsőséggel halmozá sírja szélén hív és nagy polgárának halantékait, ’s koporsójára – melly mintegy lelkesítő diadal pompával szállíttaték
hozzánk az ország szívéből – maga a’ hálás haza tevé az elismerés érdemkoszorúit. Mit adjon még a’ megtiszteltetés illy fényes jeleihez a’ busongó édes anya?
a’ nagy fia elhúnytában dicsőségét, büszkeségét gyászoló Borsod? – Méllyen érzi
’s örökre megőrzendi ugyan szívében Palóczy László emlékezetét, azonban részint az ő iránta viseltető kegyelet tettleges kifejezése, részint hogy a’ megdicsőült nagy hazafiak példája által a’ késő utód is haza szeretetre ’s nemes tettekre
buzdítassék, indítványozza Első Alispánunk hogy:
1. Fejeztessék ki jegyzőkönyvileg azon közfájdalom, mellyet Borsodmegye az
ő legnagyobb fiának Palóczy Lászlónak elvesztése fölött érez.
2. Készíttessék az ő hamvai számára olly alapból, mellyhez a megye minden
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polgára filléreivel járúl, ’s mivel illy alap csak a’ közpénztár, tehát a’ megye közpénztárából az avasi temetőben egy díszes, és e’ megye tekintélyének is megfelelő sírbólt, hogy midőn a’ nemzet – mint ez már a képviselőháznál kilátásba is
helyeztetett – a’ nagy hazánkfia nevét örökítendő síremléket elkészíttetendi, az a’
mi hálás kegyeletünkből emelt ezen sírbólton, mint alapon nyugodjék!
3. Értesítessenek a’ testvér törvényhatóságok köztollal, méltó gyászunk és
fájdalmunkról, ahhoz mellékelvén a’ megdicsőültnek rövid vonásokban rajzolt
pályaképét.
4. Nyilvánítassék a’ legszívesebb hálás köszönet az országgyűlésnek, azon kegyeletes részvéttéért, mellyel Borsod nagy fiának végtisztességét nemzeti önérzetünket erősbítő hazai gyászünepéllyé emelte.
5. Hogy megdicsőült polgártársunknak arczvonásait szemlélve, példája követésére a’ késő maradék is buzdúljon, életnagyságú olajfestmény arczképe tanátskozási termünkben függesztessék föl.
Mély megilletődéssel fogadván igen népes közgyűlésünk az ekkép tolmácsolt érzelmeket, az indítvány minden pontját a’ legöszhangzóbb egyetértéssel
határozattá emelte, ’s az indítványozott sírbólt és arczkép készíttetése körüli intézkedések tételével Méltóságos időssb Szathmáry Király József elnöklete alatt
Losonczy Károly, Jekelfalusy Lajos, Kun Bertalan, Kun István, Szathmáry Pál
főmérnök, Czakó Lajos mérnök, Lévay József c. aljegyző, Kraudy József, Bató
István és Tóth János bízatnak meg, tudósítások beváratván.

Palóczy koporsóját 1861. november 12-én helyezik el a sírboltban. (Erről lásd:
Szűcs 2003, I, 319.) Később e sírbolt mellett temetik el – Lévay főjegyzői szónoklatával – Szemere Bertalan hamvait is. [→ 8] A harmadik „borsod-miskolczi”
közférfiú, aki avasi díszsírhelyet kap: Horváth Lajos (1824–1911) ügyvéd, politikus, Miskolc országgyűlési képviselője.
A Palóczy-sírbolt reprezentatív síremlékének elkészíttetéséről – ahogy ez Lévay avatóbeszédéből is kiderül – 1867. május 6-án rendelkezik a vármegye. 1868
januárjában kijelölik a síremlék ügyeit intéző „állandó küldöttséget” is, amelyet
Mocsáry Lajos alispán elnököl. A szürke gránitobeliszk Anton Wasserburger kőfaragó bécsi műhelyében készül, az emlékoszlop Palóczy-domborműve pedig ifj.
báró Vay Miklós szobrász munkája. (A fehér márvány tondóról lásd: Gyulai É.
2015, 402–403.) A Borsod című „miskolczi szemle” így foglalja össze a leleplezés
előtt álló emlékjel elkészítésének és felállításának a körülményeit: „Maga az emlékkő piramis alakú, nagyszerű a maga nemében, a legszebb s tisztább gránitból
Bécsben Wasserburger udvari kőfaragó készité; három ölnél magasabb s mintegy
600 mázsa sulyu s szállítás nélkül melyet a vaspálya társulatok leszállitott áron
eszközöltek 3000 forintba került. Az elhunytnak arczát ábrázoló s az emlékkőbe foglalt dombor művet karrarai márványból ifj. báró Vay Miklós készité, nem
fogadván el érte semmi dijazást; ugy szintén a diszes vasrácsozathoz szükségelt
vasat is az ozdi vasgyár ingyen szolgáltatta. Az 5000 forint, melyből mindez fedeztetett, beleértvén azon arczképet is mely a megye termét disziti, a kormány által
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utalványoztatott, s igy az nem megyei hanem országos alapból épült; történtek
azonban oly kiadások is, melyek talán mellőzhetőek lettek volna, minek folytán
mintegy 700 forint fedezetlen maradt, s mely hiány alkalmat fog nyitni Borsodmegye közönségének arra: hogy megmutassa, miszerint nem csak szóval de tettekkel is tud lelkesülni a haza nagy fiának, egykori nevezetes főjegyzőjének emléke iránt.” (Borsod, 1869. júl. 29. A költségek fedezéséről lásd még: MNL BAZML
IV. 754. 3. köt. 669/1869 és 965/1869.)
Mivel a Mocsáry alispán által benyújtott jelentés szerint a síremlék ügye látványos előrehaladást mutat, a „bizottmányi kisgyűlés” 1869. július 5-én az alábbi
határozatot hozza: „ezennel határoztatik, hogy a síremlék ünnepélyes leleplezése
e f. évi Augustus 2án tartandó közgyűlés alkalmával történjék, oly formán, hogy
e tárgy mindjárt a közgyűlés kezdetén jelentessék be az elnök által s hívassék fel
a jelen leendő közönség az ünnepélynek azonnal létesítésére. […] A sírboltnál
ünnepélyes alkalmi beszédben tolmácsolja főjegyzőnk a megye érzelmeit, mi alatt
a síremlékről az azt borító lepel levonatik s ezzel az emlék a közönség szemléletének átadatik”. (MNL BAZML IV 754. 3. köt. 603/1869.) Az ünnepélyről így
számol be a Fővárosi Lapok: „Miskolcon e hó 2-dikán a Palóczy-emlék leleplezése
igen fölemelő ünnepély volt. Ez emlék a kormány által utalványozott összegből
készűlt, s fényezett gránit gúla, közepén az agg hazafi mellszobrával. A megyei bizottság tagjai b. Vay Lajos főispán vezetése mellett vonúltak ki a megyeház gyűlésterméből az Avas hegyére, hol a sirbolt áll. A főispán megnyitó szavai után Lévay
József igen kitűnő emlékbeszédet tartott, melyet pártkülönbség nélkűl mindenki
zajosan éljenzett meg. A leleplezés után tovább folyt a megye gyűlése.” (FL, 1869.
aug. 6. Lásd még: Miskolcz, augustus 2. 1869., Borsod, 1869. aug. 5.; Cs. Vladár
1869.) Borsod vármegye az ünnepélyen elhangzott orációkat jegyzőkönyvbe iktatja (MNL BAZML IV. 754. 3. köt. 651/1869), és „jegyzőkönyvileg” fejezi ki köszönetét az ötezer forintot utalványozó magyar királyi belügyminisztériumnak, a
márvány domborművet „díj nélkül” készítő ifjabb báró Vay Miklósnak, a síremléket vaskorláttal csinosító ózdi vasgyár igazgatótanácsának, valamint az emlékkő
szállítását „igen csekély díjért” eszközlő vasúti igazgatóságnak (MNL BAZML IV.
754. 3. köt. 669/1869).
Magyarázatok
-Alig érkezett hozzánk 1861. évi april 27-én az akkor együtt tanácskozott
képviselőház elnökétől a gyász-sürgöny, hogy Palóczy László ugyanazon nap
hajnalán jobb létre szenderült: Palóczy halálhírét így jelentik be a képviselőház
XIII. országos ülésén (1861. április 27.): „Palóczy László ma éjjel, éjfél után fél
órakor, hörg-lob következtében beállott szélhüdés folytán, kimulása előtt néhány
perczczel végszavaiban áldást mondva e házra, csöndesen jobb létre szenderült!
(Megindulás.) Ős-régi római jellemü férfiu volt ő a Cincinnátusok korából, ki
honszeretettől ihletett lelki nagysággal meg tudta vetni a fényt és hatalmat, me189

lyet neki kitünő képességeinél és érdemeinél fogva nagy hivataloknak viselése
nyujthatott volna, – azon magasabb dicsőségért, hogy mint egyszerü honpolgár
függetlenül és igy annál sükeresebben szolgálhassa a hazát. Hat országgyülésen
volt ő jelen, mint hazánk legjelesebb megyéi egyikének követe, mint ékes tollu
jegyző, fáradhatatlan tevékeny, folyvást állhatatos és tántorithatlan hazafiui jellemmel. Tagja volt ő és sokat fáradozott kor-elnöke az l848-diki képviselőháznak;
részt vett ezen örökké nevezetes nemzetgyülésnek minden eseményeiben, s az
ország jogáért és törvényeiért vivott küzdelmeiért, ernyedetlen lélekkel viselte a
rabság lánczait. Mindezekért magasztos öntudatán kívül csak egy jutalma volt,
de a legszebb, és legnemesebb, melyben szabad honpolgár részesülhet: – a nemzet
elismerése, melynek törvényesen egybegyült képviselői, halála előtt, rövid néhány
nappal ünnepélyes határozattal kijelentették, hogy Palóczy László a haza hálájára
érdemes! Halálának híre gyászhír lesz az egész hazában, és emléke a nemzet szivében örökké élni fog.” (Majnik 1861, 65.)
-alig adtunk kifejezést az ő elvesztése fölött érzett őszinte mély bánatunknak: Lásd az 1861. április 27-i „bizottmányi kisgyűlés” – fent idézett – jegyzőkönyvét: MNL BAZML IV. 753. 2. köt. 743/1861.
-a május 6-án tartott közgyűlésben szórul szóra ezen határozatot hozta a
vármegye közönsége: Lásd a „bizottmányi közgyűlés – fent idézett – jegyzőkönyvét: MNL BAZML IV. 753. 2. köt. 746/1861.
-„Életrajza, a felette elmondott gyászbeszédekkel együtt egy Emlékkönyvben kinyomatván […]”: Az Emlékkönyv megszerkesztésére Lévay kap megbízást.
Erről lásd például levélváltását Kazinczy Gáborral. Barátja és censor honestusa így
figyelmezteti egy (keltezetlen) levelében: „Igen szeretném önnel a Palóczy-Albumot megbeszélni mielőtt sajtó alá menne. Az, ha kell, elmaradhat, de nem jelentékenynek lennie nem szabad. Legyen meggyőződve, hogy az Önre nézve is egy
elhatározó csata. Oly sokat csináltunk a jó öregből, hogy egy könyv, mit emlékül
egy megye ad ki, s Ön által szerkeszteti: megbuktatná Önt is, ha be nem töltené
azt a mit várat. […] S megvallom, hogy alig tudom képzelni, miként fog Ön egy
könyvet betölteni Palóczyról; mert hiszen itt könyvről van szó, s nem egy cikkelyről, mit Ön kétségtelenül, jól is szépen is irand meg. De ez könyv, és pedig emlékkönyv, és pedig egy oly emberről, kit az ország élni hagyott ugyan ahogy tudott, de
eltemetett mint egy királyt.” (Gulyás 1931, 353.) Az Emlékalbum végül – ahogy
erre később Lévay is utal beszédében –nem jelenik meg.
-„Palóczy László a képviselőház háláját és a haza köszönetét kiérdemelte”: Szűcs Miklós naplójából kiderül, hogy 1863 áprilisában „falaztatott-bé” az
avasi ref. templomban „azon emlék-kő, melyet az 1861-diki képviselői ház, Palóczy Lászlónak készített”. (Szűcs 2003, I, 327.) A Gerenday Antal műhelyében
készült emléktábla teljes szövege: „PALÓCZY LÁSZLÓ / AZ 1848. ÉS 1861 KI
ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐHÁZA KORELNÖKÉNEK / EMLÉKEÜL / Ki
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a képviselöház 1861 évi april hó 19 kelt határozata szerint: / »A HAZA HÁLÁJÁT KIÉRDEMELTE« / KÉPVISELÖ TÁRSAI.” Lásd: Palóczy László emléktáblája
Miskolczon, VU, 1865/8, 88–89.
-Palóczy László olajba festett életnagyságú arcképét: A képmás leleplezéséről
lásd az 1868. június 8-i „bizottmányi közgyűlés” jegyzőkönyvét: MNL BAZML IV.
754/a. 2. köt. 459/1868. A miskolci Herman Ottó Múzeumban őrzött festményről
(HOM KGy. 2011.9.) lásd: Pirint 2014, 348, Gyulai É. 2015, 401–402. Még Palóczy halálának az évében a Miskolczi Nemzeti Kaszinó is megfesteti Palóczy arcképét. Grimm Rezső alkotásáról (HOM KGy 53.3.1.) lásd: Gyulai É. 2015, 395–396.
-ifjabb báró Vay Miklós: Vay Miklós szobrász (1828–1886) Borsod vármegye
egyik legtekintélyesebb családjának, a Vay családnak a leszármazottja: báró Vay
Miklós korábbi főispán fia, és a főispáni tisztséget éppen betöltő báró Vay Lajos
unokaöccse. [→ 14] A szobrász Vay Miklósról lásd: Veres 2003, II, 1019.
-a haza szolgálatában őszült meg, mint annak áldozatkész, hű gyermeke;
de e vármegyéé volt ő legközelebbről, melynek közéletével több mint fél századon keresztül dísz gyanánt van együvé szőve Palóczy neve: Palóczy 1807-től
szolgálja Borsod vármegyét – hivatali karrierje egészen a főjegyzői, majd az alispáni tisztségig vezet. Több országgyűlésen (1832/36, 1839/40, 1843/44) is követe
a megyének. 1848/49-ben Miskolc képviselője az első népképviseleti országgyűlésen. 1861-ben pedig ismét Miskolcot képviseli a pesti országgyűlésen. Mindkét
alkalommal ő a képviselőház korelnöke. „Kétszeres nesztorságában valóban volt
valami jelképes: 1849-ben Aradon ő zárta be az utolsó országos gyűlést, 1861-ben
Pesten ő nyitotta meg az elsőt. Személyében, ideiglenes tisztségében is, a nemzet
jobb jövője felé mutató folytonosságot jelképezte.” (Ruszoly 1992, 21.) Életpályájáról lásd: Csorba 1994a, 72; Dobrossy 1994–2003, I, 106–108.
-emlékszünk elhagyatottsága bús napjaira: Utalás arra, hogy az országgyűlési képviselői mandátumát a detronizáció után is megtartó, 1849 nyarától az országgyűlés elnöki posztját is betöltő Palóczyt a szabadságharc bukása után perbe
fogják (1850. március 15-én kelt védőiratát lásd: Palóczy 1998, 215–227), halálra ítélik, majd kegyelemben részesítik, kényszerlakhelyül pedig szülővárosát,
Miskolcot jelölik ki számára. Palóczy 1848–1849. évi tevékenységéről és az 1850.
évi büntetőeljárásról lásd Fazekas Csaba Bevezetését (Palóczy 1998, 7–42) és
Ruszoly József értekezését (Ruszoly 1992, 5–37).
-Palóczy neve már szabadon „kitör a koporsóból és eget kér!”: Lásd Berzsenyi Dániel Felsőbüki Nagy Pálhoz, az Országgyülés alatt 1807 című ódájának
9–10. sorát: „A’ Derék nem fél az idők’ mohától: / A’ koporsóból kitör és eget kér”
(Berzsenyi 1979, 75).
-miként a gyermek Themisztoklesz sírt a dicsvágytól a marathoni győző
Miltiadesz szobra mellett: Az athéni politikus és hadvezér Themisztoklész gyermek- és ifjúkoráról, a nagy tettek, a hírnév utáni vágyakozásáról lásd: Plutarkhosz 2001, I, 221–224.
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7. SZEMERE BERTALAN EMLÉKEZETE
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1870a.
Egyéb szövegforrás: [cím nélkül] = MNL BAZML IV. 754. 4. köt. 985/1870;
Szemere Bertalan emlékezete. Borsodvármegye tanács-teremében a dicsőült honfi
arczképének ünnepélyes leleplezése alkalmával, az 1870-dik évi novemberhó 7-kén
tartott közgyűlésen = Borsod, 1870. nov. 17.
Kommemorációs esemény
Borsod vármegye többféle módon is meg kívánja örökíteni az 1869. január 18-án
Budán elhunyt Szemere Bertalan emlékezetét. A megyei közgyűlés február 8-án elrendeli „magas érdemeinek” jegyzőkönyvbe való iktatását, valamint határozatot hoz
arról, hogy „a megdicsőültnek arczképe a megyeháza nagy terme részére közadakozás útján” megszereztessék. (Borsod, 1869. febr. 11.) A közgyűlési jegyzőkönyvben
az alábbi bejegyzés olvasható (MNL BAZML IV. 754. 3. köt. 41/1869):
Fájdalmas részvéttel fogadta jelen bizottmányi közgyűlésünk ünnepélyes
jelentését annak hogy hazánk egyik legjelesebb fia megyénk szülötte Szemere
Bertalan nincs többé. A nagy lélek, mely az élet zivataraiban annyi részszel diadalmasan megküzdött, mely pár év ólta már a keserű számkivetésben, epesztő
honvágy, igaz honfi bú s nehéz családi veszteségek által meg törve csak vendégként tartózkodott porházában f. év Január 24-én vissza tért eredetéhez a menybe, a haza és az emberiség javáért oly forrón dobogó szív kihűlt!
Mély meg illetődéssel pillantánk vissza a földi nagyság és dicsőség mulandóságának ezen megrendítő képére, s újabban feleleveníténk keblünkben soha
nem halványúló emlékét, a nagy férfiúnak ki kezdetben e megye termében, később a politicai láthatáron is országos ügyeink legbonyolódottabb korszakában
mint első rendű csillag tündöklött, kit egyszerű megyei tisztviselőből fenkölt
lelke s a hazafiú bizodalom belügy miniszterré, sőt miniszter elnökké emelt fel,
s a polgári kitüntetés ezen legmagasabb polczáról a vihar – mely édes hazánkat
is csak nem vég veszélybe dönté – szám kivetésbe taszította, honnan csak meg
tört lélekkel térhetett vissza szeretett hazájába, elveszítvén a mi legfényesebb tulajdonsága vólt lényének: az elme világát.
Nem lehet czélunk érdemeit e helyen tüzetesen elősorolni! Feljegyzé azt ércz
táblájára soha nem múló betűkkel a történelem komoly muzsája, azon fényes
lapra melyre hazánk leg dicsőségesebb napjai vannak feljegyezve, mert neve és
személyisége az 1848. év történelmével van elválaszthatlanúl egybe fonódva.
Fényes elme tehetségéről tanúbizonyságot tesznek remek művei, válalkozó
erélyes szelleméről pedig az általa kezdeményezett s most is fönn álló intézetek. S midőn e sorokban Borsod megye méltánylásának s elismerésének jeléül
emlékét jegyzőkönyvünkbe igtatjuk – egy szerény virággal akarván gazdagítani
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az elismerés és tisztelet azon koszorúját, melyet a hálás haza ezen egyik legnagyobb fia ravatalára helyezett. Egyszersmind elhatározzuk, hogy az utó kornak
is lelkesítő példa gyanánt Szemere Bertalan élet nagyságu arcz képét megyénk
tanácskozási terme számára köz adakozás útján megszereztessék, s ennek eszközlésével „a Palóczy emlek” elkészítetése végett kiküldött bizottság ezennel
meg bízatik, jelentése elváratván.
Ezen határozatunkról az elhúnyt férfiúnak tisztelt családja jegyzőkönyvi kivonaton értesítetni rendeltetik.

A megszerzendő tanácstermi képmás ügyének lebonyolításával tehát azt a Mocsáry Lajos alispán által vezetett bizottságot bízzák meg, amely a Palóczy-síremlékkel
[→ 6] kapcsolatos szervezési feladatokat is ellátja. Február 15-én a bizottság az
alábbi Felhívást teszi közzé a képmás ügyében (Borsod, 1869. márc. 25.):
Borsod vármegye folyó évi február hó 8-án tartott közgyűlésében elhatározta, hogy dicsőült hazánkfia Szemere Bertalan emlékét nem csak jegyzőkönyve
lapjain örökiti, hanem tanácskozási teremünk számára, közadakozás utján, életnagyságú arczképét is megszerzendi. –
Midőn e végett a közönség részvétét igénybe vesszük, se szükségesnek, se
lehetőnek nem tartjuk e helyen feltüntetni Szemere fényes pályafutását s működését – Borsod szülötte révén, éveken át megyénk szolgált teréűl az ő közhasznú
tevékenységének. Mienknek tartottuk akkor is, midőn magasabb hatáskörbe,
az ország kórmánytanácsába, sőt kórmány elnökségére szólitották önérdemei
s a 48-iki nagyszerű események. Meghatva szemléltük később, mint borúlt be
ragyogó pályája, mint lőn annyi másokkal együtt a honszeretet martirja s midőn végre a hosszú száműzetésből hazájába visszatérhetett, mint lett közöttünk
elhomályosult lángelmével, megtörve sinlő élőhalott. –
Nyugodjanak csendesen hamvai a budai temetőben. Szenvedését, földi gyöngeségét takarja el a sir: de életének hatása s dicsősége maradjon fen minnyájunk
számára s arczképének szemlélése által buzduljon munkás honszeretetre a késő
maradék is. –
Ez arczkép megszerezhetése végett szives adakozásra kéretnek megyénk fiai
és hölgyei. – Az adományok, az első alispánhoz, mint az e tárgyban megbizott
megyei küldöttség elnökéhez lesznek juttatandók.

A pénzalap előteremtésével egy időben az alkalmas festőművész kiválasztása is
megtörténik. Ebben Lévay is közreműködik – ahogy ezt 1870. június 25-én Gyulai Pálnak írott levele is jelzi: „Köszönöm válaszodat a Szemere arczképe ügyében.
Sajnálom, hogy későn érkezett. Nehány nappal előbb már Klimkovicsnak adtuk
a megbízást. Ő maga személyesen jött le hozzánk, megnézte tanácstermünket s a
képeket, melyek sorába a Szemerét illeszteni akarjuk; mértéket vett a kép nagyságáról s meghallgatta irányadó nézeteinket. Alkut még nem kötöttünk, akkorra
hagytuk, midőn 2–4 hét mulva a vázlatot bemutatja. Legfölebb november 1sőre
kell a művet elkészítenie. Most száz forintot gyűjtöttünk összesen s ennél csak
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kevéssel adhatnánk többet bárkinek is. Nem tudom, vajjon Székely, vagy Kovács
készítettek volna ily árért egy magyar diszöltönyös, életnagyságu Szemerét tetőtől
talpig. Bárcsak 5–6 nappal előbb vehettem volna soraidat! Nekem Kovácshoz volt
bizodalmam. Láttam tőle több arczképet, különösen Kazinczy Gábort. Ő, tudom,
mesterileg megfelelt volna várakozásunknak. Most már csak azzal lehet biztatni
magunkat, hogy Klimkovics is világot látott festész, jól elkészítette a Kuria bíráit,
személyesen ismerte Szemerét s nem szerződünk vele, ha a vázlat ki nem elégít.
Őt különösen Melczer Gyula, főispánunk veje, ajánlá nekünk.” (Gyulai–T. Szabó, 15.)
A Klimkovics Ferenc által festett képmás leleplezésére 1870. november 7-én
– egy ünnepélyes közgyűlés keretében – kerül sor. (Erről lásd: Bistei 1991, 378.)
A ceremónia fő szónoka az a Lévay József, akit nem csupán kiemelkedő orátori
képességei tesznek alkalmassá a feladatra, de Szemere egykori országgyűlési írnokaként, majd a Szemere által létrehozott belügyminisztérium alkalmazottjaként
személyes ismeretség is köt a „dicsőült honfihoz”. (Erről lásd: Lévay 1935, 20–24.)
A helyi sajtó beszámolója szerint a közönség „áhitattal” hallgatja a „remek tollú”
főjegyző „nagyszerű” emlékbeszédét. (Borsod, 1870. nov. 10.) Az oráció végeztével lehull a lepel a festményről, a közgyűlés pedig az alábbi határozatot hozza
(MNL BAZML IV. 754. 4. köt. 985/1870; lásd még: Lévay 1870a, 8):
E beszéd után az arczképet boritó lepel levonatván, minnyájunk szívből fakadt éljenzése között tűnt fel előttünk Szemére Bertalan hív képmása, mely azon
időből ábrázolja őt, midőn köztünk férfi kora teljes erejében élt és munkálkodott
maradandó eredményekkel tette emlékezetessé működését. Ugy fogadjuk kebelünkbe, mint rég távol volt testvérünket, ki hosszu ideig tartott bujdosásából
édes övéihez ujra visszatért. – Most biztosb és állandóbb lakást veszen immár
közöttünk s tükrözni fogja egy későbbi nemzedék előtt is ama magasztos szellemet és honfiui erényeket, melyek őt folyvást lelkesítették.
Kegyeletes megemlékezésünk némi jelét kívánjuk pedig adni az által is, hogy
a dicsőült férfiu hátra hagyott családja részére valamint Miskolcz városa részére
is jelen jegyzőkönyvet egész terjedelmében kiadni, a főjegyzőnk által mondott
emlék beszédet szórul szóra jegyzőkönyvbe igtatni s a közönség közötti kiosztás
és a testvér törvényhatóságoknak meg küldés végett kétezer példányban házi
pénztárunk költségén kinyomtatni rendeltük.

A beszéd valóban bekerül a közgyűlési jegyzőkönyvbe (lásd: MNL BAZML IV.
754. 4. köt. 985/1870), és – címlapján a „Kinyomatott Borsodvármegye határozatából” formulával – röpíven is megjelenik (lásd: Lévay 1870a).
A leleplezett képmás egyébként nem arat osztatlan elismerést, sőt igencsak
megosztja a közönséget. Látványosan jelzi ezt a Borsod szokatlanul szigorú kritikája: „Szóljunk már a képről is valamit. – A kép nagyságra nézve tökéletes hasonmása a Barabás által készitett Palóczy Lászlóénak, hanem a mint utóbbi csak halvány ábrázolata az öreg puritánnak, ugy a Szemeréét sem mondhatjuk sikerült194

nek, hasonlatra nézve nem szólhatunk magunk, mert nem voltunk szerencsések
ismerhetni a nagy hazafit, azok azonban, kik ismerték kétféleképen nyilatkoznak,
egyek hűnek, mások pedig egészen hűtlennek állitják, megkritisálva még az arcszin, vagy hajfürtök visszaadását, mint az egy arczképnél rendesen szokott történni. – Nekünk az anatomiai szempontot tekintve, van kifogásunk a kép ellen, és ezt
osztja velünk minden ember, mert oly állást, minőt a festész adott alakjának, ép
testtől épen nem lehet várni; s miután a kép bepakolására sem fordittatott semmi
gond, ugy, hogy az egészen össze ázott, sőt ki is lyukadt, indokoltnak látnánk azt:
hogy a festész hivatnék fel, ugy a hibák, mint a kár kijavitására.” (Borsod, 1870.
nov. 10.) A Borsod vármegye panteonját katalogizáló Pirint Andrea megállapítása szerint: „Klimkovics nem csupán stílusában követte Friedrich von Amerling
(1803–1887) Széchenyi-képmását, de voltaképpen előképül használta fel. Átvette
a kép egész szerkezetét, a figura testtartását, kőpadlójának mintázatát. […] Szemere fejét Franz Eybl (1806–1880) 1843-as, jól ismert kőrajzáról »emelte át«. A
képmást tehát két közismert előkép felhasználásával montírozta össze.” (Pirint
2014, 349–350.) A festményt lásd: HOM KGy 63.10.
Borsod vármegye tanácstermének arcképgalériájában („pantheonjában”) később több reprezentatív képmást is Lévay-emlékbeszéddel lepleznek le: 1877. november 5-én Deák Ferenc arcképét [→ 9], 1893. június 12-én pedig a három báró
Vay főispán portréját [→ 14].
Magyarázatok
-ez kísérte hosszú ideig tartó száműzetésében, ez lebegett előtte még akkor
is, midőn végkép megtört s elhomályosult lélekkel a haza földjére élőhalottként visszatért: Szemere 1849 augusztusától 1865 januárjáig él külföldön. Az emigrációból már súlyos betegen, elborult elmével tér haza.
-Előbb a megye szerény tiszteletbeli, később legelső választott tisztviselője
s két országgyűlésen követe: Szemere 1834-től 1848-ig végigjárja a megyei közigazgatás lépcsőfokait: először aljegyzője, majd táblabírója, később főszolgabírója,
végül (másod) alispánja lesz Borsod vármegyének. Vármegyéjét követként is képviseli az 1843/44. és az 1847/48. évi országgyűléseken. Vármegyei tevékenységéről
lásd: Ruszoly 1991a.
-elég csak azon követjelentési beszédére utalnom: A beszéd először 1847ben Lipcsében jelent meg „egy gyorsiró” által kiadva: Szemere 1847. Lásd még:
Szemere 1873, 212–247.
-„Magyarország csak akkor lehet […]”: Az idézetet lásd: Szemere 1873, 221.
-Szemere nagy tehetségét szinte önkénytelenül ragadták a dolgok élére az
események: 1848–1849. évi tevékenységéről lásd: Szőcs 1991; Hermann 1991;
Takács P. 1991.
-Maga e megye is egyik közvetlen tanúja volt ekkor az ő gátat nem ismerő, lángoló munkásságának: Utalás arra, hogy Szemere 1848 decemberétől 1849
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májusáig felső-magyarországi kormánybiztosként tevékenykedik. Erről lásd:
Deák G. 1991.
-a nemzet, „ha törvényes jogai biztosságának érzetére jut […]”: A pontatlanul idézett szöveghelyet lásd Szemere Majláth Györgynek írott levelében (Párizs,
1861. július 6.): „Lehet, időbe telik miglen a nemzet teljesen el fogja szenvedéseit
felejteni, de jogai biztosságának visszatért érzetében ez idő hamarabb be fog következni mint sokan vélik, s örök alapot nyer azon kimaradhatlan meggyőződésben, hogy a dynastia s magyar nemzet belső szövetségre van hivatva a gondviselés
által.” (Szemere 1870, 137.)
-„isten óvjon attól […]”: A pontatlanul idézett szöveghelyet lásd Szemere Egy
száműzött nyilatkozata című cikkében (Pesti Hírnök, 1860. december 25.): „Isten
óvjon tehát, hogy ez utolsó eseményeket csak törvényes és nem politikai magasabb fontosságuk szerint fogjuk fel.” (Szemere 1869, II, 285.)
-Mintha bizony – miként ő maga oly helyesen mondja – nem két különböző
dolog volna […]: A szabadon idézett szöveghelyet lásd Szemere Majláth Györgynek írott levelében (Párizs, 1861. július 6.): „De két különböző dolog birni elvvel
mint gondolkodó ember, és mint hazafi tanácsolni a hazát; ott az elme szabadon
alkot, itt az értelemnek tényekhez s körülményekhez kell magát szabnia. Én e kettő között mindig tudtam különbséget tenni.” (Szemere 1870, 150.)
-útja közülünk a budai elmekór-intézetbe s onnan a budai temetőbe vezetett:
Szemerét Schwartzer Ferenc budai gyógyintezében kezelik, itt hal meg 1869. január
18-án. Másnap temetik el a budai sírkertben. Erről lásd: Bistei 1991, 375–377.
-„bárhol éljek […]”: A kontaminált idézet eredeti szöveghelye: „Pedig bár hol
éljek, nyugodni a haza földében szeretnék… Ott van a diós-győri völgyben egy
magas domb, azon völgyben, hol a templom is van. A mint a barlangos, szoros
helyen áltmenünk, balra van a nagy völgyben egy magas pázsitos, dombos hely,
a Jaj-hiddal általellenben. Ott vágytam nyugodni az élet után. Ott vágytam egy
templomot emelni a magánynak, fákkal körülültetve. A ki meglátogat ott megtalál; ha nem emlékezik reám a világ, annál csendesebben nyugszom. E dombot,
sőt e völgyet nevemről kivántam elneveztetni. Együgyü de kedves ohajtásom…”
(Szemere 1869, I, 50.)
-Nem volna-e alkalomszerű, hogy e szózatot velem együtt önök is figyelemre méltassák?: Lévay felhívása közgyűlési határozatot eredményez: „Az ennek folytán keletkezett inditvány következtében elhatároztatott, »hogy tekintve
azon érdemeket, melyek által Szemere Bertalan a maga nevét és emlékezetét szülőmegyéje Borsod kebelében feledhetlenné tette, – tekintve, hogy a dicsőültnek
világosan kifejezett óhajtása volt: végső nyughelyét e megye földjében találhatni
fel: Szemere Bertalannak a budai sirkertben nyugovó hamvait Borsodvármegye
közönsége, mintegy szűlői jogot tartva azokhoz, a maga kebelébe visszaszállittatja
s azoknak a megye székvárosában legalkalmasabb helyen és módon leendő elhelyezéséről kegyeletesen gondoskodni fog.«” (Lévay 1870a, 7.) [→8]
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8. [BESZÉD SZEMERE BERTALAN GYÁSZRAVATALÁNÁL]
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1871.
Egyéb szövegforrás: [cím nélkül] = VU 1871/19, 239–240 [részletek].
Kommemorációs esemény
Az 1869. január 18-án Budán elhunyt és másnap a budai sírkertben eltemetett
Szemere Bertalan hamvainak miskolci újratemetését Lévay József indítványozza abban a beszédében, amelyet „Borsodvármegye tanácsteremében” mond „a
dicsőült honfi arczképének ünnepélyes leleplezése alkalmával” 1870. november
7-én [→ 7]. A beszéd hatása alatt a közgyűlés – Horváth Lajos indítványára – az
alábbi határozatot hozza (MNL BAZML IV. 754. 4. köt. 986/1870; Lásd még: Lévay 1870a, 7; Borsod, 1870. nov. 10.):
Indítványba hozatott, hogy tekintve azon érdemeket, melyek által Szemere
Bertalan a maga nevét és emlékezetét, szülő megyéje Borsod kebelében feledhetlenné tette, – tekintve, hogy a dicsőültnek világosan kifejezett ohajtása vólt
végső nyughelyét szeretett Borsod megyéje földében találhatni fel: mondassék
ki határozatilag, miként Szemere Bertalannak a budai sírkertben nyugovó hamvait, Borsodvármegye közönsége, mintegy szülői jogot tartva azokhoz, a maga
kebelébe viszsza szállíttatni kívánja s azoknak a megye székvárosában leg alkalmasabb helyen és módon leendő elhelyezéséről kegyeletesen gondoskodik.
Ez indítvány közhelyesléssel fogadtatván, az annak létesítésére kívánható
közelebbi intézkedések meg tételével, s mindenek előtt a dicsőült honfi hátra
maradt családjától az erre okvetetlenül szükséglendő bele nyugvás kieszközlésével azon küldöttség bízatik meg, mely Szemere arczképének megszerzése végett
általunk kiküldve vólt; eljárásáról szóló jelentése minél előbb beváratván.

A kiküldött Szemere-bizottság elnöke, Bay Bertalan első alispán az 1871. április
4-i „kisgyűlésen” tesz jelentést „Szemere Bertalan hamvainak a budai sírkertből
megyénk székvárosába leendő szállítása és itt a folyó évi májusi közgyűlés első
napján ünnepélyesen eltakarítása iránt”. A jelentés tudatja, hogy „az avasi nagy
templom mellett Palóczy László sírhalma közelében Szemere hamvai részére az
alkalmas sírhely, a miskolczi reformált egyház elöljáróságával egyetértésben immár kijelölve van s egy, csupán Szemere koporsóját befogadható szilárd sírbolt
elkészítése végett az intézkedés már meg is tétetett”. A „kisgyűlés” helyesléssel veszi tudomásul, hogy Szemere végső nyughelye a másik nagy borsodi hazafi, Palóczy László síremléke [→ 6] mellett jelöltetett ki, majd felállítja azt a küldöttséget,
amelynek feladata a hamvak „ide szállításának eszközlése”. A „kisgyűlés” arról is
rendelkezik, hogy a miskolci vasúti indóháznál megtörténjen a „gyász koporsó”
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ceremoniális átvétele, hogy ünnepélyes menet kísérje „a dicsőült honfi” hamvait
az avasi sírbolthoz, és hogy a „díszes újrahantolás” Lévay főjegyzői beszédével
menjen végbe „az összes közgyűlés jelenlétében”. (MNL BAZML IV. 754. 5. köt.
470/1871. Lásd még: Borsod, 1871. ápr. 20. és 27.)
Az 1871. május 1-én rendezett újratemetési szertartásról így számol be a helyi
sajtó: „Dicsőült hazánkfia Szemere Bertalan hamvainak ünnepélyes áthelyezése
a mai napon történt meg, hiven azon igéhez, melyet a nagy száműzött távol hazájától hangoztatott. Szomorún lengő gyász lobogók, s az utczán hullámzó nép
sokasága várta a nagy halott porhüvelyét, mely két évig nyugodott Budaváros
egyik sírkertében, s melyet mint szentelt hamvakat, Buda város részéről kiküldött nyolcz tag kisért, s annak nevében, rövid ékes szavakkal dr. Peregrini városi
tanácsnok adott át, a megyei és városi fogadó küldöttségnek. Az átadó szavaira
megyénk főügyésze Szűcs János úr felelt s szivből fakadt szavai nem egy könyet
csaltak ki a gyászkiséret szemeiből. Átvétetvén a test, a megállapitott programm
szerint kisértetett be városunkba, a katonai zenekar, a czehek, sorkatonaság, testületek, honvédség, városi képviselet sorakozása mellett a megyeháza elé, hol a
menet megállapodván, ahoz az arra váró megyei tisztikar csatlakozott, főispán
ur ő méltósága vezérlete alatt. A menet ujra megindulván, csak is az avasi sírkertben állapodott meg, hol az ezrekre menő nép várta, s hol a test letétetvén, a
helybeli lyceum ifjusági énekkarának egy gyászdal elzengése után, Lévay József
megyénk ékesen szólló főjegyzője […] megható beszédet monda a gyászravatal
felett […] A megilletődés bús érzetét, melylyet a remek beszéd keltett, ismét egy
gyászdal elzengése követte, s ezzel véget ért az ünnepély, lerován a megye a kegyelet azon adóját, melylyel az elhunyt, hazája sorsán megtört, sokat szenvedett
halott hamvainak tartozott.” (Borsod, 1871. máj. 4.) Lévay szónoklatának kvalitásit a fővárosi lapok tudósításai és híradási is kiemelik: „Lévay József, főjegyző s
jeles költőnk tartott emelkedett szellemü beszédet, mely az alkalmi szónoklatok
szinvonalától messze kimagaslik, részleteiben ugy mint egész benyomásában.”
(Szemere Bertalan hamvainak áttétele, VU, 1871/19, 239.) „Lévay József pedig
meghatóan ékes búcsúbeszédet mondott.” (FL, 1871. máj. 3.) A beszédet dicséri
naplójában a szertartáson jelenlévő miskolci polgár, Szűcs Sámuel is: „A’ gyász
ünnepély gyöngyét Lévay Jósef megyei főjegyző, és költő remek beszéde képezé”. (Szűcs 2003, II, 50.) Az újratemetési szertatás után folytatódik a vármegye
közgyűlése, amely jegyzőkönyvileg örökíti meg a hamvak méltó áthelyezését.
(Bistei 1991, 379–380.)
A közgyűlés 1871. május 3-án még két határozatban foglalkozik Szemere emlékezetével: elrendeli annak a kulcsnak a levéltárban való elhelyezését, „melylyel
a Szemere Bertalan hamvait rejtő koporsó a küldöttség által Budán lezáratott”;
valamint kijelöli azt a bizottságot, amely „a Szemere nevét fentartandó díszes síremléknek közköltségen leendő készíttetéséről gondoskodni fog”. (MNL BAZML
IV. 754. 5. köt. 553–554/1871.) Az impozánsnak szánt obeliszk felállítása azonban
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egyre késik: az eredeti szerény fehér sírkövet – melynek babérkoszorúba foglalt
írótoll-szimbólumát Lévay azzal az indokkal faragtatja le, hogy Szemere politikus
volt, és nem író (Tóth K. 1925) – csak 1893-ban cserélik ki a „monumentális
pyramis”-ra. A méltatlan helyzetre a Borsodmegyei Lapok 1885. október 13-i számának vezércikke is felhívja a figyelmet: „A 70-es évek lelkesedése hazahozta a
nagy férfiu hamvait. Még jól emlékezünk a gyászmenetre, mely ünnepi pompa
mellett valóságos diadalmenet képében helyezte el a költő-miniszter hűlt tetemeit
a szülőföld édes otthonában az anyaföldbe. Azóta közel két évtized telt el, a lelkesedés szava elhangzott s a nagy ember sirürege eltörpülve áll Palóczy László
monumentális sir-emléke mellett. Az emlékezet szava ritkán keresi fel. Az idegennek is kutatnia kell, hogy ráakadjon a kidűlt-bedűlt sirhantok és a porlepte fű
között. Nem mondjuk, hogy ez hálátlanság, de a legszelidebb alakban nevezve
is, részvétlenség egy oly férfiu emlékével szemben, a kinek dicsősége visszfényt
vetett a szülőföld igénytelen hamvaira.” E nagyhatású felszólalás után még nyolc
év telik el tehát, mire a vármegye fel tudja állíttatni Szemere méltó síremlékét. A
fekete gránit obeliszk felirata: „SZEMERE / BERTALANNAK / BORSODMEGYE
/ KÖZÖNSÉGE / 1893. / SZÜLETETT / 1812. AUGUSZTUS 24. / MEGHALT /
1869. JANUÁR 18.”
Magyarázatok
-nagy fontosságú tevékenysége tetőpontján vett búcsút utószor Borsod határaitól: Utalás arra, hogy az 1848 decemberétől Miskolci székhellyel felső-magyarországi kormánybiztosként tevékenykedő Szemere (erről lásd: Deák G. 1991)
1849 májusában – miniszterelnöki megbízatása miatt – elhagyja szülővármegyéjét, ahová többé már nem térhet vissza.
-még életében meghalt és eltemettetett: Szemere 1865 januárjában már súlyos betegen, elborult elmével tér haza a tizenöt évig tartó emigrációból. Előbb
Batizfalvy Samu pesti vízgyógyító magánintézetében, majd Schwartzer Ferenc
budai elmegyógyintézetében kezelik. Itt hal meg 1869. január 18-án.
-midőn a budai sírkertbe általvitték: Szemerét 1869. január 19-én temetik el
a budai sírkertben. Erről lásd: Bistei 1991, 375–377.
-„Ott van a diósgyőri völgyben egy magas domb; ott vágytam nyugodni
az élet után.”: A kontaminált idézet eredeti szöveghelye: „Pedig bár hol éljek,
nyugodni a haza földében szeretnék… Ott van a diós-győri völgyben egy magas
domb, azon völgyben, hol a templom is van. A mint a barlangos, szoros helyen
áltmenünk, balra van a nagy völgyben egy magas pázsitos, dombos hely, a Jaj-hiddal általellenben. Ott vágytam nyugodni az élet után. Ott vágytam egy templomot
emelni a magánynak, fákkal körülültetve. A ki meglátogat ott megtalál; ha nem
emlékezik reám a világ, annál csendesebben nyugszom. E dombot, sőt e völgyet
nevemről kivántam elneveztetni. Együgyü de kedves ohajtásom…” (Szemere
1869, I, 50.)
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-De megbocsát szellemed, hogy a bérces Bikk hegység vadonja helyett ez
ódon szentegyház szelíden védő szárnya alatt jelöltünk számodra nyughelyet:
Naplójának fent idézett bejegyzésében Szemere „a diós-győri völgy” egyik dombját jelöli meg óhajtott végső nyughelyéül. Ugyanakkor a vármegyei határozat szerint a dicsőült honfit Miskolcon, az avasi református templom tövében helyezik
végső nyugalomra.
-Aludd itt álmodat az ősök csontjai között, agg bajtársad, a haza hálájától
kísért Palóczy közelében: Szemere avasi sírhelyét Palóczy László síremléke [→ 6]
mellett jelölik ki. Vármegyei pályafutását Szemere Palóczy „kisköveteként” kezdi az
1832-ben összehívott pozsonyi országgyűlésen, és később is szorosan összekapcsolódik köztisztviselői-képviselői pályafutásuk. Mindketten fontos szerepet töltenek
be a megyei közigazgatásban és közéletben, és mindketten Borsod vármegye reprezentánsai az országos politikai nyilvánosságban. Erről lásd: Ruszoly 1992.
-„kinek – mint egykor mondád – tiszteletben megőszült haja […]”: A pontatlanul idézett szöveghely: „A KK. és RR. gyönyörködni látszottak követtársam
előadásában, kinek tiszteletben megőszült hajai mint egy fehér zászló a békét jelentik; én úgy állok itt föl, mint e zászlónak fegyveres nyele, mely némileg háborút
hirdet, midőn hegyes vége lefuródik azon haza földébe, mely ép azoktól tiportatik
leggyalázatosabban, kik, fiai lévén, belőle teremtettek.” (Szemere 1873, 213.)
9. [BESZÉD DEÁK FERENC ARCKÉPÉNEK LELEPLEZÉSEKOR]
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1877.
Egyéb szövegforrás: [cím nélkül] = MNL BAZML IV. 803. 6. köt. 412/1877;
[cím nélkül] = Borsod, 1877. nov. 8.
Kommemorációs esemény
Deák Ferenc, „a haza bölcse” 1876. január 28-án hunyt el. A „dicsőült nagy
hazánkfia elvesztése fölötti fájdalmát” Borsod vármegye közgyűlése 1876. február
7-én így iktatja –jegyzőkönyvbe (1876. évi február hó 7-ik napján Borsodvármegye
részéről Miskolczon tartott bizottsági közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata, Borsod,
1876. febr. 17.):
Mint egy szivig ható jajkiáltás nyilallott keresztűl e gyászhir szózata az egész
nemzet kebelén. Önkénytelenül éreztük mindnyájan, hogy oda van közölünk a
legjobb s legbölcsebb vezér, a ki őrködött felettünk szenvedéseink éjjelén, s nem
hagyta kialudni előttünk a remény fáklyáját, midőn a közöny és csüggedés mármár elnyomott bennünket, – végre pedig megmutatta a diadal biztos útját akkor, midőn az alkalmat jogaink visszakövetelésére meghozta a kedvező pillanat.
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Borsodmegye közönsége nem képes a megvesztegethetlen történet múzsáját
versenyre hivni s méltóan dicsőiteni az érdemeket, melyekkel Deák Ferencz a
nemzetet hálára kötelezte, – nem képes jegyzőkönyve lapjain örökiteni azt az
egyszerűségben tündöklő jellemnagyságot, mellyel ő minden kor és időszakra
nézve, mig a földön az erény tiszteletben áll, egy követésre buzditó mintakép
marad.
De mély keservünkben, a hála és kegyelet legszentebb érzéseivel, némán borolunk le a haza bölcsének hamvai felett. Hiszen a megyék, az alkotmányért
vivott nehéz küzdelmeknek eme tisztes emlékoszlopai, szükség, hogy kétszeres
fénynyel ragyogják vissza Deák Ferencz nevét.
E névvel vannak összeforrva régibb reményeik, harczaik, legszebb diadalaik.
Ezek fűzték őt egykor kebelökre kivétel nélkül a szeretet és tisztelet kapcsaival,
– hogy minnyájan melegedjenek honszerelme csodás erejétől. – Ezek most is
élő tanúi annak, hogy nemzetünk szabadelvű békés haladása negyven év óta az
ő vezérzászlaját követte, hogy ő, a haza egyik igénytelen gyermeke, csupán az
igazság szellemi fegyverével harczolva, alkotmányunkat a hatalmas önkény s a
rövidlátó elfogultság bilincseiből felszabaditotta, s a megzavart bizalmat nemzet
és fejedelem között helyre állitotta!
Úgy halt meg, mint az ó világ ama hőse, a ki után sem vagyon, sem gyermek
nem maradt, csak dicső diadalok emléke; úgy mint Pericles, a kiről feljegyezte
Plutarch, hogy világi javakban egy fillérrel sem hagyott többet, mint a mennyit
apjától örökölt, s halála perczén is azt tartá legnagyobb dicsőségének, hogy »Athenében ő miatta senki sem őlte gyász ruhát«!
Fejedelmek könnyei és koszorúi boritották a mi bölcs vezérünk koporsóját.
– Azt az igen ritka, de dicső jelenetet értük meg, hogy népek és uralkodók igaz,
őszinte ragaszkodása egyesült egy valódi hazafiban, s korunkban is élhetett egy
igénytelen nagy polgár, a kit királyok bőkezűsége és hatalma sem volt képes
egyébbel ékesiteni, mint koporsójára ejtett könynyekkel és koszorúkkal.
Átadjuk őt mi is a honszeretet örökéletű ápolásának s jegyzőkönyvünk im
ezen lapjain teszünk tanúbizonyságot arról, hogy mi Deák Ferenczben az önzéstelen nagy hazafit, a nemzet bölcs vezérét, s az embert istenitő nemes erények
képviselőjét őszintén gyászoljuk s drága hamvai mellett lélekben felemelkedve
áldjuk a gondviselést, hogy őt magyar nemzetünk a magáénak, édes szülöttének
nevezhette.
Ily érzelmektől áthatva s azon ohajtástól vezéreltetve, hogy ne legyen e hazában egy szöglet, mely nevét nem viszhangozza, ne legyen magyar sziv, melyet
szelleme át nem hat, ezennel el rendeljük, hogy Deák Ferencz olajba festett, élet
nagyságú arczképe gyűléstermünk számára a házipénztár költségén megszereztessék s ennek foganatositásával alispánunkat megbizzuk.

Bay Bertalan alispán neki is lát e határozat megvalósításának, és megrendeli Barabás Miklós „képírónál” a reprezentatív portrét. (Ikonográfiai sajátosságairól
lásd: Pirint 2014, 350.) A képmás leleplezéséről az 1877. augusztus 6-i közgyűlés
rendelkezik – Lévayt bízva meg azzal, hogy „az ünnepélyhez alkalmazott beszéd201

del tolmácsolja a megye közönségének érzelmeit” (MNL BAZML IV. 803. 6. köt.
412/1877).
E dicsszónoki megbízatás nagyon is kézenfekvő fejlemény. Egyfelől azért,
mert az „aranytollú” főjegyző korábban többször is bizonyítja kivételes orátori
képességeit a vármegye kommemorációs ceremóniáin (például Szemere Bertalan képmásának leleplezési ünnepélyén, majd hamvainak újratemetési szertartásán [→ 7, 8]). Másfelől azért, mert már a kiegyezés idején egyik kezdeményezője Deák kibontakozó „borsod-miskolczi” kultuszának. Az ő „remek tolla alól”
kerül ki például az a „hódoló felirat”, amelyet a Miskolczi Polgár-Egylet intéz
„hazánk legnagyobb s önzetlen bölcs vezéréhez” (Borsod, 1867. márc. 21.; lásd
még: Borsod, 1867. márc. 7.):
Mélyen tisztelt nagy hazafi!
Hogy nemzetünk kétségbevont s eltiportnak vélt alkotmánya kivivja végre a
méltó diadalt, abban a főérdem az öszves nemzeté ugyan, mely rendületlen hittel és önmegtagadással hordozta szenvedése lánczait, s midőn a szabadúlás reménye föl-fölcsillámlott, nem engedé magát tévutakra vezettetni a vele született
józan okosság; de ezután Öné az összes nemzet hálája, mélyen tisztelt hazafi! a
ki nehéz körűlmények között tisztán látó bölcsessége és kitartó hűségével botlás
nélkűli biztos szelleme és önzetlen buzgóságával vezérünk és útmutatónk volt a
szabadság földje felé!
Azon őszinte hódolat és tisztelet nyilvánulásai között, mely a haza közel s
távol vidékéről oly méltán siet koszorút fűzni, az Ön dicső neve körűl, csekély
értékű leend talán ama nehány száz egyszerű magyar polgár üdvözlése és hálaszózata, kik e sorokban kivánják Ön iránt kifejezni legmélyebb tiszteletök és
ragaszkodásuk érzelmeit. Ámde minket a hazaszeretet is bensőleg ösztönöz annak nyilvánitására, hogy eleitől fogva osztatlan rokonszenvvel kisértük honfiui
nemes törekvéseit, s most egész lelkünkből méltányoljuk az általa kijelölt ösvényen immár kivivott eredményeket, valamint erősen megvagyunk győződve
a felől, hogy az ösvényen szabad alkotmányos nemzeti fejlődésünket biztosan
előmozditandjuk.
Nemcsak szóval méltányoljuk pedig az Ön elveit, eljárását és törekvéseit, hanem azoknak, saját körünkben, tehetségünk szerint életet adni s állandóságot
szerezni is óhajtunk, valamint szivesen iparkodunk elháritani minden akadályt,
mely az uj felelős magyar kormány alkotmányos működését közöttünk nehezitené.
Nem hivatásunk felsorolni az érdemeket melyek az Ön dicső pályafutását
jelölik. A történet el nem muló betűkkel jegyzi föl azokat nemzeti életünk egyik
legnevezetesebb korszakának rajzában. Nem czélunk magasztalni egyszerű,
gyémánt tiszta jellemét, melyet nem fog a gyanusitás fegyvere, mint nem a márványszobrot az a golyó, mely visszapattanva magát a lövészt ölte meg.
De midőn tiszteletre buzditó arczképét e napokban gyűléstermünk falára kifüggesztjük, azt óhajtjuk, hogy örökélete legyen köztünk a férfiu szellemének, kit
legsulyosabb időkben állitott nemzet vezérletére a gondviselés s ki e missionak
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hiven és eredménydúsan meg is felelt; azt ohajtjuk, hogy midőn reá tekint, büszke önérzetre gyuladjon példáján s igyekezzék nyomain haladni a késő maradék.
Fogadja tehát polgáregyletünktől szivesen, legforróbb szerencsekivánatunk
kifejezését, mely mellett buzgó imában kérjük az egek urát, hogy az Ön drága
életét dicsően kezdett műve teljes bevégzése s megszilárditására, hosszú időig
tartsa meg.
Kelt Miskolczon, 1867. Martius 3-án tartott közgyűlésünkből.

A „hódoló feliratban” említett arcképet 1867. április 28-án leleplezi le a Polgár-Egylet. Az ünnepélyen „a nemzet Mózesét” – éppen Lévay javaslatára – az
Egylet első tiszteletbeli tagjává is megválasztják. (Borsod, 1867. máj. 2.)
Borsod vármegye Deák-portréjának leleplezésére az 1877. november 5-i közgyűlésen kerül sor. A Borsod című lap így tudósít az ünnepélyes eseményről: „A
mai közgyűlésen a bizottság tagjai szokatlan szép számban jelentek meg, s a nagyterem karzatát városunk és megyénk hölgyei disziték, hogy ők is lássák, mint kell
hódolni az arra méltó nagyságnak, hogy hallják szavát annak, ki minden nyilvános fellépése alkalmával, költői magasztos szép szónoklatával, oly mély s oly elfelejthetetlen benyomást gyakorolt hallgatóira. Főispán úr ő méltósága megjelenvén, rövid szavakkal üdvözölte a bizottság tagjait, s jelezve az ünnepélyt, a gyűlést
megnyitotta. Ezután, mint első tárgy az alispán úr kimeritő évnegyedes jelentése
olvastatott fel, melynek tudomásul vétele után, megyénk főjegyzője emelkedett fel
s a néma csendben, az ő kiváló, szivet megragadó beszédmodorában, a következő alkalmi beszédet mondotta”. A lap a beszéd fogadtatásáról is beszámol: „Már
elhallgatott a szónok, de a közönség a beszéd varázshatásától mintegy megigézve
hallgatott tovább, s csak később tört ki taps és viharos éljenzésben, s boldognak
érezte magát mindaz, ki vele kezet szorithatott, s büszkének az, ki arra gondolt,
hogy megyénk főjegyzőjében ily lángnyelvü költőt bir.” (Miskolcz, 1877. novemberhó 5., Borsod, 1877. nov. 8.) A közgyűlés – csakúgy mint az első Szemere-beszéd
esetében [→ 7] – egyhangú határozatot hoz a nagyhatású oráció jegyzőkönyvbe
iktatásáról és kinyomtatásáról: „Az egybegyülekezett nagy közönség által buzgó
lelkesedéssel fogadott ezen beszéd egész terjedelmében jegyzőkönyvbe igtattatni
s oly számos példányban kinyomatni rendeltetett, hogy megyénk minden bizottsági tagjának s minden testvér hatóságnak egy egy példány megküldethessék.” (E
határozatot és a jegyzőkönyvbe iktatott beszédet lásd: MNL BAZML IV. 803. 6.
köt. 412/1877. A röpíves nyomtatványt lásd: Lévay 1877.)
Borsod vármegye tanácstermében egyébként nem csupán Szemere és Deák
képmásait, de a báró Vay főispánok portréit is Lévay főjegyzői beszédével leplezik
le. [→ 14] E vármegyei arcképgalériáról lásd: Pirint 2014.
Magyarázatok
-hirdette, hogy „amit a hatalom ront meg, az ismét feltámadhat; de amit a
nemzet könnyelműsége önként odavet, vagy gyávasága elhanyagol, azt vis�203

szaszerezni ritkán lehet”, ő mondotta, hogy „amely nemzet magát elhagyja,
sorsát megérdemli”; de ő mondotta azt is, és szerencsénkre egész életével bizonyította, hogy „kockáztathatunk a hazáért mindent, de magát a hazát kockáztatni semmiért sem szabad”: A közismert idézeteket Deák politikai beszédeiből
emeli ki Lévay: Deák F. 1903, I, 500, 501, III, 59. Ezek a citátumok feltűnnek a
Magyar Tudományos Akadémia Deák-emlékülésén (1877. január 28.) elhangzott
(verses) szónoklatokban is: Csengery Antal emlékbeszédében („Egyes mondatai
csaknem közmondásokká váltak, mint Mirabeau szavai egykor, a melyeket maiglan idéznek. Hányszor ismételték s ismétlik maig, hogy a mely nemzet önmagát
elhagyja, sorsát megérdemli; hogy a mit a hatalom ront meg, ismét föléledhet, de
a mit a nemzet könnyelműsége önként oda vet, vagy gyávasága elhanyagol, ritkán
lehet visszaszerezni!”), valamint Szász Károly emlékódájában („Bátran kimondá,
ég s föld hallatára: / »Minden lehet, a hon nem, alku tárgya, / Tedd érte ki élted,
becsületed, / De a hazát koczkára ki ne tedd!«”). (Deák Ferencz emlékezete 1877,
18, 87.) Lásd még az Akadémia 1876 áprilisában kiírt ódapályázatára beérkezett
többi Deák-költeményt (Deák Á. 2004, 941), valamint Gyulai Pál felolvasását az
Akadémia centenáriumi Deák-emlékülésén (1904. május 15.): „véssük elménkbe
és szívünkbe három jó tanácsát. Egyik ez volt: »Amit erő és hatalom elvesz, idő
és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, mindig kétséges.«
Második tanácsa ez: »A hazát jobban kell szeretnünk, mint gyűlölnünk ellenségeinket.« A harmadik ez: »A haza sorsát a szeretet óvatosságával kell őrizni; kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad.«” (Emlékezés
Deák Ferencre = Gyulai 1961, 261.)
-Ő is érezte a fájdalmat a feldúlt haza szemléletén, így írja szépen egyik
kitűnő jellemzője, s az elkeseredést azok ellen, akik itt annyi életet és örömet
semmivé tettek; „de érzem keblemben, úgymond, azt az erőt is, hogy jobban
tudom szeretni e hazát, mint gyűlölni ellenségeinket”: Lévay itt Csengery Antal
Deák-emlékbeszédét követi: „Ő is érezte mindazt, a mit minden magyar érzett
azok ellen, a kik annyi életet, életörömet, annyi boldogságot földúltak e hazában.
»De érzem – úgy monda – kebelemben azt az erőt is, hogy jobban tudom szeretni
e hazát, mint gyűlölni ellenségeinket.«” (Deák Ferencz emlékezete 1877, 75.) Lásd
még Szász Károly Deák-emlékódáját („Silány fegyverrel szent czélért se küzdött, /
Szomszédra bosszuból se doba üszköt, / Mert a hazát jobban szerette, mint / Gyülölni tudta ellenségeit!” Deák Ferencz emlékezete 1877, 87.), valamint az Akadémia 1876 áprilisában kiírt ódapályázatára beérkezett XXXVIII. számú költeményt
(Deák Á. 2004, 941). E Deák-citátum lelőhelye: Deák F. 1903, III, 59.
-de ő – mint jellemírója megjegyzi – közvélemény alatt mindig az igaz, a
józan, a tiszta közvéleményt értette: Emlékbeszédében Csengery Antal így fogalmaz: „Deák nem csak elismerte, hanem maga is elismerést követelt a közvéle-
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mény kivánatának, de soha nem mulasztotta el hozzátenni az »igazságos«, a »tiszta« és »józan« jelzőt”. (Deák Ferencz emlékezete 1877, 40.)
-„Dacolni, úgymond, senkivel sem szeretek […]”: Az idézet (Deák F. 1903,
II, 581) Csengery Antal Deák-emlékbeszédében is feltűnik: Deák Ferencz emlékezete 1877, 70.
-Valódi cátói jellem: A két Cato – Marcus Porcius Cato Maior (i. e. 234–149)
és dédunokája, Marcus Porcius Cato Minor (i. e. 95–46) – a régi Róma puritán
erkölcseit és köztársasági politikai hagyományait rigorózus elkötelezettséggel védelmező államférfiak, az ideális római jellem megtestesítői. Deák catói jellemként
való felmutatását lásd Csengery Antal Deák-emlékbeszédében: Deák Ferencz emlékezete 1877, 44.
-a szabadság, amint Guizot helyesen mondja, nem azon javak közé tartozik, amelyeket játszva nyerhetni vagy tarthatni meg: E tézis kifejtését lásd: Guizot 1851; Guizot 1866.
-Serit arbores in longinqua saecula, fákat ültetett a távol jövő számára: A
Statiusnak tulajdonított mondás Cicero által áthagyományozott változata: „serit
arbores quae alteri saeculo prosient” (Cato Maior de senectute, VII). Némethy
Géza fordításában: „fát ültet, mely gyümölcsöt más kornak terem” (Az idősebb
Cato vagy az öregségről = Cicero 1987, 355).
-Köztudomású, hogy a kiegyezés után Őfelségétől a királytól ennek emlékül ajánlott egyszerű arcképét sem fogadta el: E jelképes gesztust Csengery Antal is kiemeli Deák-emlékbeszédében: Deák Ferencz emlékezete 1877, 83.
-Éppen mint Periklész, aki azt tanácsolta művészbarátjának, Phidiásznak,
hogy Minerva isteni szobrát készítvén könnyen levehetőleg rakja arra a közhatóság által kimért dús aranydíszt, mert az athaenei nép gyanúja hamar fölébred, aminthogy föl is ébredt, s jó lesz akkor, ha Phidiász magát az arany
újramérésével igazolhatja: Az athéni Akropolisz újjáépítését elrendelő Periklész
(i. e. 495–429), illetve az építési és díszítési munkálatokat irányító, a Parthenon
monumentális Athéné-szobrát elkészítő Pheidiász (i. e. 500–430 körül) elleni vádakról lásd: Ritoók–Sarkady–Szilágyi 1984, 508–509.
-„Őfelsége valószínűleg túl fog engemet élni […]”: A Deáknak tulajdonított
mondatokat lásd: Deák Ferencz emlékezete 1877, 83.
-szent nyugalommal tekint reád itt az ősz József nádor: Borsod vármegye
–tanácstermét ékesítendő – XIX. század közepéig számos Habsburg-portrét festet
meg (rendszerint bécsi udvari festőkkel), köztük a József nádorét (1776–1847).
A később a miskolci múzeum gyűjteményében nyilvántartott festménynek a XX.
század közepén nyoma vész: Pirint 2014, 357.
-itt köszöntenek hírneves, de nálad kevésbé szerencsés bajnoktársaid, megyénk büszkeségei: Palóczy és Szemere: Borsod vármegye tanácstermi arcképcsarnokában („pantheonában”) a megye főtisztviselőinek és országgyűlési képviselőinek, közöttük Palóczy Lászlónak (1783–1861) és Szemere Bertalannak
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(1812–1869) a reprezentatív egészalakos képmásait is elhelyezik. Barabás Miklós
Palóczy-portréját 1868. június 8-án, Klimkovics Ferenc Szemere-portréját 1870.
november 7-én leplezik le ünnepélyes közgyűlés keretében [→ 7]. A miskolci
Herman Ottó Múzeumban őrzött festményekről (KGy 2011.9. és 63.10.) lásd: Pirint 2014, 348–350.
-azzal hunyva le szemét, hogy a szabad magyar alkotmány ígéretföldére
bepillanthatott: Utalás arra, hogy az 1861. április 27-én elhunyt Palóczy László
képviselője (és korelnöke) az 1861. április 2-án összeülő, a „kiegyezés” közjogi
megalapozásán munkálkodó pesti országgyűlésnek. [→ 6]
-a zilált lélek azon egy derengő vigaszát nyerve, hogy csontjai a szülőföld
kebelében fognak nyugodni: Utalás az 1869. január 18-án elhunyt és másnap
Budán eltemetett Szemere végakaratára (Szemere 1869, I, 50), amely 1871. május
1-én teljesül: ekkor helyezik a Borsod vármegye által hazahozatott hamvait végső
nyugalomba Miskolcon. [→ 8]
10. ARANY JÁNOS EMLÉKEZETE. ÓDA
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1885.
Egyéb szövegforrás: Arany János emlékezete = PN, 1883. okt. 29.; [cím nélkül]
= Egyetértés, 1883. okt. 29.; [cím nélkül] = FL, 1883. október 30.; [cím nélkül] =
VU, 1883/44, 715; Arany János emlékezete. (A Kisfaludy-Társaság közülésén 1883
okt. 28.) = Lévay 1897, 11–17; Arany János emlékezete. A Kisfaludytársaság közülésén 1883. okt. 28. = MTAKK Ms 5688/21, 5–7.
Kommemorációs esemény
A Kisfaludy Társaság az 1882. október 22-én elhunyt Arany János emlékezetének felújítására Gyulai Pált és Lévayt kéri fel. (Korábban mind Gyulai, mind
Lévay több alkalommal is nagy sikerrel teljesít ilyen szónoki feladatot a Társaság
kommemorációs ceremóniáin [→ 4, 5].) Lévay ugyan most nem emlékbeszéd, hanem emlékóda elkészítésére és felolvasására kap megbízást, de a miskolci poéta
számára nem ismeretlen ez a műfaj: a Kazinczy-centenárium miskolci eseményeit
az ő Vezérhang című ódája nyitja meg még 1859-ben [→ 1]. A költemény megírása
mindazonáltal egyáltalán nem megy könnyen – ahogy ez egy 1883. július 22-én
kelt, Vadnay Károlynak címzett leveléből kiderül: „»Ülnek vala pedig a zsidók,
kórok és betegek, a Betshajda tónak partján, várván, míg a tó megmozdulna.«
Holnap után lessz két hete, hogy a megyeházától elszökve, itt ülök a Hámorban
és várom, hogy az ihletés perczei megérkeznének s legalább Arany emlékezetét
itt írhassam meg. Azonban »currente rota urceus exit«. Eddig még hallgat az em206

lékezet”. (Kéky 1942, 176.) Az elkészült ódát 1883. október 1-én kelt levelében
küldi el a Kisfaludy Társaság elnökének, Gyulai Pálnak: „Ime itt küldöm az Arany
emlékezetére írott ódát, ha ugyan nem inkább elégia az, mint óda. Én is elmondom Zrínyivel: »írtam az mint tudtam, noha némely helyen jobban is tudhattam volna.« Nézd át, közöld Sz. Károlylyal is s ha e hó 25-én felmegyek hozzátok,
meghallom észrevételeiteket. Mikor Kazinczy Gábor felett emlékbeszédet tartottam a Kisf. társaságban, Greguss, mint titkár, titkári beszédében, véletlenül majd
mind azokat elmondotta, a mik az én beszédemben is foglaltattak. De te nem vagy
Greguss; meg aztán más a vers, más az emlékbeszéd.” (Gyulai–T. Szabó, 258.)
Lévay itt egy csaknem két évtizeddel korábban történt, kellemetlen esetre [→ 4]
figyelmezteti az emlékbeszéd megtartásával megbízott barátját.
Az Arany emlékének szentelt társasági közülésre 1883. október 28-án-kerül
sor. A Pesti Naplóban ifj. Ábrányi Kornél harangozza be a nevezetes eseményt: „az
Akadémia disztermében lefolyik az Arany-ünnep. A »Kerekasztal« három hőse,
Szász Károly, Gyulai Pál és Lévai József fogja elsiratni az eltünt vezért. Flos regum
Arturus! […] Lévay személyesen szavalja el az ódát, s igy nemcsak azt az érdeklődést elégiti ki, melyet a közönség az ódához köt, hanem azt is, mely a költőt magát
is látni óhajtja. […] Három évtized óta hires költő, – de ez idő alatt csak a közönség élvezte az ő költészetét, s nem pedig ő a saját hirnevét. És erről az oldaláról
nézve, senki sem volt illetékesebb megirni az Arany-ódát, mint ő. Mert nemcsak
lirai költészetük sok hangja, de ebben jellemük alapvonása is hasonlóvá teszi Lévayt Aranyhoz.” (Két ünnep, PN, 1883. okt. 28.) Az Egyetértés névtelen tudósítója
is azt hangsúlyozza, hogy a „Kisfaludy-társaság három kiváló tagja: Gyulay Pál,
Lévai József és Szász Károly, az eltünt vezér barátai és méltó követői” koszorúzzák
meg „Arany emlékét”. (A Kisfaludy-társaság Arany-ünnepe, Egyetértés, 1883. okt.
29.) Az ünnepély nagyságrendjét jól érzékelteti a Fővárosi Lapok beszámolója: „S
ez ünnepet a társasággal együtt megülni oly nagy közönség gyűlt össze, a mennyi
csak befért az akadémia tágas dísztermébe. A csak kissé későn érkező nők számára nem győztek elég széket behordani. Sok hölgy, ki uri kényelemhez van szokva,
kénytelen volt harmadfél órán át állni; sok kitünő férfi, ki országos intézetek vagy
egyletek ülésein első helyet foglal el, ezúttal nem kaphatott már széket. Tömve volt
minden zug, kivált a karzaton s a terem falainál éllel állt a fiatalság, mely ezuttal
egész életre szóló benyomásokat kapott. Lenn az első széksorokat uri nők koszorúja lepte el sűrün, valamint az akadémiai emelvény egyik felét is. Képviselve volt
minden művelt osztály, még az irodalmi ünnepektől következetesen távol maradó
főranguság is – az egy báró Eötvös József özvegye által. Az emelvényen meggyszín
kárpitozat és délszaki növények keretében Arany János arcképe volt kitéve. Ettől
oldalt ültek sűrű sorokban a Kisfaludy-Társaság tagjai, majdnem valamennyien,
a kik fővárosunkban laknak, s vendégeik: köztük Trefort miniszter, Tanárky Gedeon államtitkár, számos akadémikus, Fraknói Vilmos főtitkárral, az irodalom
sok érdemes veteránja és reményteljes ifja, főhivatalnokok, irodalombarátok.”
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(Az Arany János ünnepe. A Kisfaludy-Társaság 36-dik közülése, FL, 1883. október
30.) Az emlékülést Szász Károly másodalelnök nyitja meg Arany és a Kisfaludy
Társaság kapcsolatát áttekintő beszédével (lásd: Szász 1885; PN, 1883. okt. 29.;
Egyetértés, 1883. okt. 29. [kivonatosan]), majd Lévay olvassa fel költeményét. Fellépéséről így tudósítanak a lapok: „Utána egyszerü magyar ruhában a közönség
nagy része előtt csak hiréből ismert Lévai József lépett a zöld selyemtakaróval boritott asztalhoz és kissé elfogódott, de világosan érthető hangon szavalta el Arany
emlékére irt ódáját. A Kisfaludy-társaság nem tehetett jobb választást, mint midőn Lévay Józsefet, a költőt, Borsodmegye főjegyzőjét bizta meg az óda megirásával.” (A Kisfaludy-társaság Arany-ünnepe, Egyetértés, 1883. okt. 29.) „Következett
az ünnepi költemény, mely teljesen méltó volt az alkalomhoz s nagy és általános hatást tett. Lévay József maga olvasta fel, lágy, érzéstől átmelegülő, komoly
hangon. […] Nagyon élénk hatása volt e költeménynek, melyben elégia és óda
nemes összhangban párosulnak. A közönség tapsolt s a tagok kezet szorítottak a
költővel, ki verseiben oly kitünőn tudta jellemezni Aranyt, mint a mily meghatóan fejezte ki az utána fájó gyászt.” (Az Arany János ünnepe. A Kisfaludy-Társaság
36-dik közülése, FL, 1883. október 30.) „Ezután Lévay József olvasta fel a lapunk
tárczarovatában közölt szép költeményét, mely mélyen meghatotta a közönséget.
Valóban méltó költemény volt Arany Jánoshoz. A kitünő költemény mély hatást
tett a hallgatóságra. A csöndes bánat árnya borong a szép óda minden során s az
igaz fájdalom hangzik ki belőle. Fenkölt gondolás és költői képei megrezgették a
szivben az érzés hurját s alig volt szem, a melybe könyeket nem csalt volna.” (Az
Arany-ünnepély, PN, 1883. okt. 29.) Az emlékódát Gyulai Pál emlékbeszéde (lásd:
Gyulai 1885; PN, 1883. okt. 29. [melléklet]; Egyetértés, 1883. okt. 29.) és Szász
Károly zárszava követi, majd „a közülés szónokai és ünnepi költője fölkeresték
lakásán (mert az ünnepélyen nem volt jelen) Arany János özvegyét”. (Az Arany
János ünnepe. A Kisfaludy-Társaság 36-dik közülése, FL, 1883. október 30.)
Lévay fővárosi fellépése jelentős társasági esemény. Jelzi ezt, hogy az ünnepélyes közülés másnapján mind a Kisfaludy Társaság, mind pedig az Akadémia
alkalmat talál arra, hogy kifejezésre juttassa a miskolci poéta iránti nagyrabecsülését: „A Kisfaludy-társaság tagjai, vagy huszan, tegnap d. u. két órakor lakomára
gyűltek össze a Szikszai-vendéglő emeleti termében. Az alkalmat az adta rá, hogy
az Arany-ünnep alkalmából Lévay Józsefet körükben üdvözölhetik. A kitünő
menűvel biró lakomán a toasztok sorát ifj. Ábrányi Kornél (mint rendező) nyitá
meg, poharat emelve az irói körökben oly szivesen látott Lévayra, az Arany-korszak egyik jeles költőjére. Ugyanőt éltették Vadnai Károly, mint a költőnek e
körben legrégibb, még algimnazista kori ismerőse; Bercsényi Béla, mint szintén
miskolci fi; Ágai Adolf és mások. […] Este az akadémia összes ülése után Lévay
József a Fraknói Vilmos főtitkár vendége volt, számos akadémikussal együtt. Itt,
mint ott, élénken nyilvánult a közohajtás, hogy Borsódmegye ékestollú főjegyző-
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je, mint költő ezentul többször látogassa meg a főváros irói köreit, hol őt szeretik
és nagyrabecsülik.” (Irói lakoma, FL, 1883. október 30.)
Lévay később többször is szerepel költeménnyel, beszéddel vagy értekezéssel az
Arany-kommemoráció különféle eseményein: 1885. június 6-án a szalontai gimnáziumban kialakított emlékszoba megnyitása alkalmából szónokol [→ 11]; 1893.
május 14-én a a pesti szobor leleplezési ünnepélyét megelőző akadémiai díszülésen olvassa fel Arany lyrája című értekezését (Lévay 1893); 1899. augusztus 27-én
a szalontai Csonka-toronyban berendezett emlékmúzeum nyitóünnepélyén adja
elő alkalmi költeményét [→ 20]; 1917. február 11-én pedig az ő ódájával ünnepli a
Kisfaludy Társaság Arany születésének századik évfordulóját [→ 26].
Magyarázatok
-Emlékszünk ah! lelkünk szebb álmaképpen, / Hogy lantjával először meglepett: Utalás a Toldi (1846) fogadtatására. Ehhez lásd Lévay Arany lyrája című
akadémiai értekezésének (1893) vonatkozó sorait: „Emlékezünk még – én jól emlékezem – mily csodálatos érzés fogott el bennünket, midőn a Kisfaludy-társaság
által kitüntetett költemény olvasásába, mindjárt annak megjelenése után elmerültünk. Olyanforma volt az az érzés, mint mikor a fiatal szív valamely benne régóta
derengett ábrándkép valósulásával találkozik. Gyermekségünk óta lelkünkben
éltek azok a vonások, azok a képek, az a nyelv, az az egész világ, mely itt előttünk
feltárult, s kimondhatatlan gyönyörrel töltött el, hogy ime itt van az, a ki ennek a
bennünk rejlő világnak kifejezést adott.” (Lévay 1893, 318.)
-Két láng-szellem: Arany és Petőfi.
-És elmorzsoljuk a könyűt szemünkben: Lásd Arany Széchenyi emlékezete
című ódájának vonatkozó sorait: „Koszorút elő!... morzsoljuk el könyűnket: / Az
istenülés percei már ezek! / Borítsa ünneplő mirtusz fejünket: / Reménnyé váljon
az emlékezet.” (Arany 1951, 295.)
11. BESZÉD AZ ARANY-EMLÉKSZOBA MEGNYITÁSI ÜNNEPÉLYÉN
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1887.
Egyéb szövegforrás: Beszéd az Arany-emlékszoba megnyitási ünnepélyén.
Nagy-Szalontán, 1885 Junius 6án = MTAKK Ms 5690/8.
Kommemorációs esemény.
1882. november 12-én – Arany János halála után alig egy hónappal – Nagyszalontán megalakul az Arany Emlékbizottság, amelynek fő célja, hogy emlékszoba
létesítésével állítson szülőföldjén maradandó emléket a költőnek. Ezt a kegyeletes
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törekvést a költő fia, Arany László azzal támogatja, hogy 1885. április 8-án kelt
levelében jelentős mennyiségű Arany-relikviát adományoz az Emlékbizottságnak:
„készséggel elhatároztam, hogy boldogult atyám bútorait, ruhaneműit, könyveinek egy részét, a szobájában volt apróságokat, továbbá a különböző kitüntetésekre
vonatkozó okiratokat, a ravatalára küldött koszorúk szalagjait stb. – szóval a reá
vonatkozó kegyeleti emléktárgyak legnagyobb részét – az emlékbizottságnak átengedem.” (Zuh 2002, 13.) Az emlékszobát a szalontai gimnáziumban rendezik be,
és Arany László jelenlétében nagyszabású ünnepély keretében nyitják meg 1885.
június 6-án. Az ünnepély Nagy Sándor református lelkész, az Arany Emlékbizottság elnöke beszédével kezdődik, majd Bartók Lajos Arany János emlékezete című
emlékódája (lásd: Koszoru, 1885/24, 373; VU, 1885/23, 366) hangzik el. Lévay az
Akadémia és a Kisfaludy Társaság képviseletében tartja meg orációját. Ezután a
„roppant közönség” az emlékszoba megtekintésére siet: „Nem volt senki, a ki ne
a legbelsőbb megilletődöttséggel időzött volna e kedves ereklyék között, melyek
legnagyobb költőnk áldásos életének szent emlékeit képezik.” (A nagy-szalontai
Arany-ünnep, VU, 1885/24, 392–393.)
Az ünnepélyt követően Lévay eljuttatja fényképét és beszédének kéziratát Szalontára. A küldeményért és a szónoki szereplésért – az Emlékbizottság nevében –
Arany sógora, Ercsey Sándor mond köszönetet 1885. június 29-én kelt levelében:
„mindenek, kik a szabadkai Arany-ünnepélyen részt-vettek, de azok között különösen a szalontai intelligens osztály, mindenkor kedvesen fognak visszaemlékezni
a tekintetes urra, és azon szerény, de magasztos szereplésére, melyet ugyan mint
Arany János egykori legbensőbb barátainak egyike, úgy is mint a magyar tudományos akadémia és a Kisfaludy-Társaság képviselője, oly igen szépen betöltött.”
E levélből az is kiderül, hogy Szalontára nem az elhangzott beszéd pontos leirata,
hanem egy utólagosan megszerkesztett szöveg érkezik: „Ugy emlékszem, hogy az
itt Szalontán élőszóval elmondott oly kitűnő felköszöntő-beszédnek, melyet most
irásban megkapni szerencsés valék: volt egy pár oly gyönyörü részlete is, mely ez
irásbeli szövegben most már nem foglaltatik. Hogy azon nagyon szép részletek
kimaradtak, ugyan sajnálom, bár tudom, hogy azokat szándékoltan tetszett kihagyni.” (MTAKK Ms 5689/427.)
Lévay az Arany-kommemoráció későbbi nagy eseményeinek is fontos szereplője. 1893. május 14-én a Nemzeti Múzeum kertjében felállított Arany-szobor leleplezési ünnepélyét közvetlenül megelőző akadémiai díszülésen olvassa fel Arany
lyrája című – dicsbeszédként zengő – értekezését (Lévay 1893). A szoborállításhoz kapcsolódik az alábbi – gyűjteményes köteteiből kihagyott – költeménye is
(MTAKK Ms 5688/33):
Hát édes öregem, biz’ ugy vagyunk azzal:
Ideig-óráig a világ magasztal;
Aztán csak elvétve, néha emlegetnek,
S divatból kiejtve, végkép elfelednek
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Sorsodat te ámbár vigabb szemmel nézhedd,
S volt sok impertinens dicsőségben* részed;
De a hír szárnyára mindhiába vettek:
Az a jutalmad, hogy múzeumba tettek.
Aranynak kéziratban maradt ötleteiből

*

1899. augusztus 27-én pedig ismét Szalontán lép fel ódájával az Arany Emlékmúzeum nyitóünnepélyén. [→ 20] A gimnáziumi emlékszobából ide, a felújított
Csonka-toronyba helyezik át az Arany-relikviákat.
Magyarázatok
-meg fogja itt majd oldani saruit: Az (isten előtti) alázat és a tisztelet jele.
Lásd a bibliai szöveghelyeket: 2Móz. (Kiv.) 3.5., Józsue 5.15., Márk 1.7.
-Feltűnése után csakhamar ott lépett Toldijával a halhatatlanság csarnokába: Utalás arra, hogy Arany a Toldival 1847. február 6-án elnyeri a Kisfaludy Társaság pályadíját.
-hattyúdalaként utolsó nagy művét is ott mutatta be nemzetének: A Kisfaludy Társaság 1879. november 26-i ülésén Gyulai Pál mutatja be a Toldi szerelmét. A
Társaság még aznap küldöttséggel tiszteleg a költőnél: „Toldi szerelme” (A Kisfaludy-Társaság ülésén), FL, 1879. nov. 27.; KTÉ, XV (1881), 35–37. Lásd még Szász Károly „Toldi szerelme” olvasása után (1879. nov. 26-án) című költeményét: FL, 1879.
nov. 30. Szóhasználatában Lévay Gyulai Pál gyászbeszédét (Arany János ravatalánál. 1882 október 24-én) követi: „fogadd búcsúját a Kisfaludy Társaságnak is, mely
először koszoruzta meg lantodat s melynek kebelében zengted el hattyúdalodat is.”
(Gyulai 1914, II, 405.) Arany és a Társaság kapcsolatáról lásd: Szász 1885.
-Mint irigyli az ismerős alföldi fakó szekeret: Utalás Arany Vásárban című
költeményére (1877). Maga a „fakó szekér”-szókapcsolat Arany más szövegeiben
tűnik fel: a Vágtat a ló című költeményének (1852) zárlatában („S itt egy darab,
ott egy darab, / Itt egy ember, ott egy kalap – / Fakó szekér – csepü-szerszám – /
Lovag – kocsis – messze marad.” Arany 1951, 162), valamint Tisza Domokosnak
1854. március 29-én, Nagykőrösön írott levelében („Egyébiránt életem olly rendesen nyikorog a szokott vágányban, mint egy fakó szekér.” Arany 1982, 403).
-Mint sóhajt a tündérszép Margitsziget tölgyei alatt az egyszerű és független falusi élet után: Utalás Arany Epilogus és A tölgyek alatt. Margitsziget című
költeményeire (1877). Ehhez lásd még Lévay Arany „Őszikéi” és Tévedés című költeményeit: Lévay 1909, 112–113; Lévay 1925, 149.
-Mint esdekel a dalos fecskéknek, „isten kőmívesinek”, hogy: „rakjanak ott
egy fecskefalat; megpihen a költő az alatt”: Lásd az Ártatlan dac című Arany-költemény (1865) záró strófáját: „Tavaszi fecskék, dal kedvesi! / Jertek el, Isten kőmüvesi! / Rakjatok ott egy fecskefalat: / Megpihen a költő az alatt.” (Arany 1851, 309.)
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Aranynak ezeket a sorait Lévay Az Arany-szoba című, a szalontai Csonka-toronyban kialakított Arany-emlékmúzeum megnyitási ünnepélyén felolvasott költeményébe is beilleszti [→ 20].
-Oly szépen, mint igazan mondja Gyulai Pál gyönyörű emlékbeszédében:
Gyulai 1883. október 28-án olvassa fel Arany-emlékbeszédét a Kisfaludy Társaság
ünnepélyes közülésén. Az idézett szövegrészt lásd: Gyulai 1914, I, 231.
12. [BESZÉD KÖLCSEY FERENC SÍRJÁNÁL]
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1891.
Egyéb szövegforrás: [cím nélkül] = MTAKK Ms 5690/10.
Kommemorációs esemény
Születésének századik évfordulóján hármas ünnepéllyel emlékezik Kölcsey
Ferencre Szatmár vármegye. 1890. augusztus 8-án Nagykárolyban díszközgyűlés
keretében fejezi ki tiszteletét. A ceremónián a Magyar Tudományos Akadémiát
Gyulai Pál, a Kisfaludy Társaságot Lévay József képviseli. Az ünneplő közönséget
ezután különvonat szállítja Szatmárnémetibe, ahol Kölcsey szobránál folytatódik
a megemlékezés. Itt Gyulai Pál tart nagyhatású emlékbeszédet: PH, 1890. aug. 9.;
FL, 1890. aug. 10.; VU, 1890/33, 536–537; AÉ, I (1890), 507–516; Gyulai 1914,
I, 285–307. Ezt követően ötszáz terítékű díszlakomára kerül sor, amelyen Lévay a
szatmári polgárokra mond tósztot, Kiss Áron esperes pedig Lévayra emeli poharát. Az ünnepi programot színházi díszelőadás zárja, amelynek prológjaként Bartók Lajos Kölcsey emlékezete című költeményét (PH, 1890. aug. 9.; VU, 1890/32,
519) szavalják el. A nagykárolyi és a szatmári ünnepélyekről lásd: A Kölcsey-ünnepek, PH, 1890. aug. 9.; A Kölcsey-ünnep, FL, 1890. aug. 9. és 10.; A Kölcsey-ünnep,
VU, 1891/33, 535–537.
A Szatmár megyei centenáriumi ünnepségsorozat záróeseménye a csekei megemlékezés 1890. augusztus 10-én. A Fővárosi Lapok tudósítása szerint: „A csekei
ünnep Kölcsey sirjánál hő kegyelettel folyt le. Számosan voltak Szatmár városából
és a környékről. Vasárnap d. e. 11 órakor kezdték az ünnepet s először is Lévay
József beszélt, letéve ama társaság koszorúját, mely megalakulásakor (1837-ben)
mindjárt első tagjai közé választá Kölcseyt […]. Lévay József nemes szerénységgel
mondá, hogy ő, ki a hálás kegyelet egyik koszorúját teszi a sírra, csak a Kölcsey
tündöklő nyomaiban járó gyönge epigon, de abban hasonló, hogy szintén egy hazafias szép megye (Borsod) köztollát adták kezébe és szintén a múzsa szolgálatában lelkesedik az örök szépért. Végén elmondta azt a lelkes tartalmu költeményt,
melyet ez alkalomra irt, s lapunk mai száma élén olvasható. A jeles szónokot és
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költőt a gyülekezet fölindultan éljenzé meg.” (A csekei ünnep, FL, 1890. aug. 12.)
Miután tehát orációjának végére ér, a Kölcsey sírjánál című ódáját [→ 13] olvassa
fel Lévay. A sírkerti ceremóniáról lásd: Kölcsey ünnepély Csekén, PH, 1890. aug.
12; A Kölcsey-ünnep, VU, 1891/33, 537.
Szilágy vármegye Sződemeteren, az emléktáblával is megjelölt „szülőháznál”
ünnepli Kölcseyt. A Wesselényi-egylet által rendezett 1890. aug. 8-i megemlékezésen Petri Mór centenáriumi Kölcsey-ódáját (lásd: PH, 1890. aug. 8.) is elszavalják. Erről lásd: Szeö-Demeter. Kölcsey szülőfaluja, PH, 1890. aug. 9.; A szeődemeteri ünnep, FL, 1890. aug. 10.; A Kölcsey-ünnep, VU, 1891/33, 537.)
Magyarázatok
-„és ti hívek hol vagytok […]”: Kölcsey Kazinczy-emlékbeszédének (Magyar
Tudós Társaság, 1832. szeptember 8.) idézett sorait lásd: Kölcsey 1960, I, 721.
-a mi „névtelen félisteneink” korát: Utalás a forradalom és szabadságharc
időszakára. Az idézett kifejezés – a magyar szabadságharc névtelen hőseire alkalmazva – sokszor tűnik fel Kossuth Lajos emigrációs beszédeiben, cikkeiben. Lásd
például: Kossuth 1880–1882, I, 369, II, 215, 226, 372, III, 614.
-Rohan, mint ár, a győzelem: A pontatlanul idézett két strófa Kölcsey Fejedelmünk hajh… (Rákóczi hajh…) című költeményének (1817) zárlata.
-„Íme ez a haza […]”: Az idézett sorok Kölcsey 1832. december 13-án kelt
naplóbejegyzésében találhatók: Kölcsey 1848, 2.
-„szíve már csak pihenni járt a szentelt ligetekbe […]: Az idézet pontosan:
„szive már csak pihenni járt a szentelt ligetekbe, de maga nem lakozott ott többé,
az élet gondjainak adott helyet lelkében; s a csalogány zengésétől szoktatta magát
a világi zajhoz, melly elől husz évig elvonult.” (Pap E. 1851, 305.)
13. KÖLCSEY SÍRJÁNÁL
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1891a.
Egyéb szövegforrás: Kölcsey sirjánál (A csekei ünnepen) = FL, 1890. aug. 12.;
Kölcsey sirjánál. Cseke 1890. aug. 10. = Lévay 1897, 259–261; Kölcsey sirjánál.
Cseke 1890. aug. 10. = MTAKK Ms 5688/21, 140–142.
Kommemorációs esemény
A Kölcsey-centenárium Szatmár megyei eseményeinek [→ 12] előkészítése
során a Kisfaludy Társaság elnöke, Gyulai Pál – 1890. július 18-án kelt levelében – Szász Károlyt kéri fel a szatmárcsekei ünnepélyen felolvasandó emlékóda
megírására (Gyulai–T. Szabó, 381). Mivel Szász nem tud vállalkozni a feladatra
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(Gyulai–T. Szabó, 382), Gyulai Lévayt igyekszik rábírni arra, hogy képviselje
a Társaságot a Kölcsey sírjánál rendezendő megemlékezésen. A miskolci poéta
először elhárító választ ad: „A Kölcsey-ünnepélyre megyénket is meghívta mind
Szatmár megye, mind Szatmárnémeti sz. k. városa. Senki nem lévén itthon, magam intézkedtem Borsod képviseletéről, ugy ahogy lehetett. Mert több tekintetben nem tartottam volna szépnek és illőnek az elmaradást. Válaszoltam tehát a
meghívó alispánnak és polgármesternek, hogy Borsodunk képviseletében meg
fognak jelenni Lévay József főjegyző, Lichenstein József megyei bizottsági tag, Teper Lajos tiszti főügyész, Molnár Bertalan tiszteletbeli főjegyző. Horváth Lajost
nem bírtam rávenni. Indulásunk innen csütörtökön, azaz f. hó 7én reggeli három
órakor lesz. Nagy Károlyban aznap délután 5 órakor érkezünk. Ha úgy combinálhatnád, hogy velünk jöjj, akkor szerdán estvére kellene itt lenned. A visszajövetelt
ugy határoztuk, hogy pénteken éjjel az aznapi ünnepély bevégeztével a 11 órai
vonaton indulunk s szombaton reggeli 9 órakor Miskolczon leszünk. Részemről
teljesen lehetetlen, hogy én még az augusztus 10-én tartandó csekei ünnepélyre is
ott maradjak. Öt napig magára hagyni a megyét nem lehet. A véletlen oly gonosz,
hogy csak az alkalmat lesi, mikor innen a lábamat innen kihúzom s mindjárt ide
dob valami galibát. Arra tehát senki ne számítson, hogy a csekei sírra teszem a
Kisf. társaság koszorúját, mégpedig ódával, vagy prózával. Azt érzem, hogy ha
már csakugyan formálisan kiküldettél a Társasággal, illő lesz az ünnepélyen, ott,
ahol, valamit szólanom s azt cselekedni is fogom: de ennél többre nem vállalkozhatom. Szeretnék, bizonyára szeretnék versben is kifejezést adni a Kölcsey szelleme iránt való hódolatnak: de én nálam sajnos, a szeretet és annak olykori fellobbanása, nem mindjárt egy a dalba ömléssel s így a kiállás nagyon bizonytalan.”
(Lévay – Gyulai Pálnak, Miskolcz, 1890. aug. 1. = Gyulai–T. Szabó, 383.) Lévay
végül mégiscsak el tud utazni Szatmárcsekére 1890. augusztus 10-én. Az ünnepélyen a Kisfaludy Társaság képviselőjeként nem csupán beszédet mond [→ 12], de
felolvassa Kölcsey sírjánál című költeményét is.
Magyarázatok
-„nem közénk való volt”: Kölcsey 1838. augusztus 24-én hunyt el. „Midőn halála hirét Wesselényi meghallotta, székére dőlt, behunyta szemét, kezébe rejté felleges
arczát, és hoszu ideig mozdulatlanul ült. Aztán könyes szemmel felkelt s azt mondá: »nem közénk való volt.«” (Pap E. 1851, 331.) A Lévay 1897 kéziratcsomójában
(MTAKK Ms 5688/21) a költemény e sorához az alábbi szerzői lábjegyzetet tartozik:
„Wesselényi Miklós mondta, midőn Kölcsey halálának hírét vette.”
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14. [BESZÉD BÁRÓ VAY MIKLÓS, BÁRÓ VAY LAJOS
ÉS BÁRÓ VAY BÉLA ARCKÉPEINEK LELEPLEZÉSEKOR]
Szövegforrás
Alapszöveg: [cím nélkül] = MNL BAZML IV. 803/a. 22. köt. 68/1893.
Egyéb szövegforrás: [cím nélkül] = BMK, 1893. június 13.; [cím nélkül] = BL,
1893. június 13.
Kommemorációs esemény
Borsod vármegye 1892. június 17-én ünnepli báró Vay Béla (1829–1910) főispánságának huszadik évfordulóját. (Ehhez lásd: Üdvözlet Báró Vay Bélának, szeretett főispánunknak, Borsod, 1892. jún. 17.; Borsodvármegye örömünnepe, BL, 1892.
jún. 17.) Báró Vay Bélát 1872. június 17-én iktatják be Borsod vármegye főispáni
hivatalába. A beiktatási ünnepélyen – mint a vármegye főjegyzője – Lévay üdvözli
az új főispánt. (Beszédét lásd: Borsod, 1872. jún. 27.) Az 1892. június 17-i díszközgyűlésen ugyancsak ő köszönti – a közférfiú ideálképét felmutató – főjegyzői
szónoklatával a jubiláló főispánt (A főispáni jubileum, Borsod, 1892. jún. 23.):
Méltóságos Báró! Főispán úr!
Még el sem hangozottak teljesen ama nagyszerű nemzeti ünnepély örömhangjai, melyet néhány nappal ezelőtt koronás királyunk dicsőitésének szentelt
az egész magyar haza, s ime! mi már is ujabb ünnepélyre gyülekeztünk szeretett
kisebb hazánk, Borsodunk tűzhelye körül. Mig amott egy eredménydus negyedszázad határán lélekemelő magasztosságban nyilvánult a királyt és hazát együvé
ölelő honszeretet: addig mi itt egyszerűen, de szivből fakadt őszinte rokonszenv
és tisztelet érzéseivel üdvözöljük Méltóságodat, húsz évi hivatalos működésének
határkövénél.
Mert húsz éve ma, hogy közöttünk főkormányzói székét elfoglalta. Jegyzőkönyveink maradandólag tanusitják, de sokunknak emlékezetében is él még,
mily örömmel és lelkesedéssel, mennyi bizalommal és reménnyel fogadta e megye közönsége Méltóságod megérkezését. Utja mintegy előlegezett diadalut volt
Zsolczától Miskolczig s székházunk lépcsőin fehérbe öltözött gyermekleánykák
virágokat hintettek elébe.
Vajjon teljesültek-e két évtized lezajlása után kölcsönös reményeink? Vajjon
virágos volt-e csakugyan a Méltóságod által befutott pálya? vagy tövisek is vegyültek olykor a virágok közé és a fény mellett feltünedeztek olykor az árnyékok
is?... Miért vizsgáljuk, miért biráljuk azt e pillanatban, midőn hála és öröm érzése tölti el sziveinket a felett, hogy az isteni gondviselés ezt a napot Méltóságodnak megérni engedte!
Férfikora teljes erejében s kedvező előzmények után vette át kormányzatunkat. Kisérték ide megyénk ujabbkori közéletével összeforrott családi hagyományai, a Vay név régi varázsa, az ősök példája: Vay Ábrahám, Miklós és Lajos
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nemes alakjai, kik különböző politikai korszak képviselőiként szerepeltek ugyan
e terem falai között: de mindnyájan egyek valának a haza forró szeretetében és
honfiúi erényekben… Ily elődökre föltekinteni már maga ösztönt adhat, becsvágyat ébreszthet és erőt aczélozhat. Igy jelent meg köztünk Méltóságod, hozva
kezében a béke olajágát, lelkében a józan bölcseséget és szelidséget, mely nem
hatalmára és erejére, hanem jóságára és eszélyére támaszkodik, s azzal észrevétlenül is hódit.
Jelen alkotmányos kormányzatunk keretében a főispáni méltóság nem puszta czim és dignitas többé, hanem fontos megbizatás, melynek megvannak jelentékeny törvényes jogai és kötelességei. A főispán kormányoz és ellenőriz, de
nem igazgat. Őre a törvénynek és a törvényes rendeletek végrehajtásának. Képviseli és előmozditja a felelős kormány intenczióit, de nem vak eszköze azoknak.
Supremus moderator, de nem supremus judex: kiegyenlítő és mérséklő főnök,
de nem döntő biró.
Senki ne vegye hizelgésnek, ha ez ünnepélyes perczben őszinte vallomást
teszünk arról, hogy Méltóságod az elfolyt húsz év alatt sohasem tévesztette szem
elől feladata korlátait. Vele született szelid jósága és józan bölcsesége minden
körűlmények között eltalálta azt a helyes utat, mely az óhajtott sikerhez vezetett.
Sokszor a törvény szigorát vagy egyes rendeletek viszásságait mérsékelni vagy
legalább elviselhetőkké birta tenni türelmes elnézésével. A mi jogos és méltányos
volt akár egyesek, akár a köz érdekében, azt egész erejével törekedett érvényre
emelni, de soha se találta kedvét abban, hogy kicsinyes okok miatt közönségünk
érdekeivel vagy felfogásával ellentétbe helyezkedjék.
Igy hű bizományosát birta Méltóságodban a felelős kormány, de a mellett és
annak sérelme nélkül hű fiát birta Borsodvármegye is. Hiszen közelről ismeri
Méltóságod a mi viszonyainkat és szükségeinket, czéljainkat és törekvéseinket,
hiszen közülünk való sarj, édes testvérünk volt, a kit velünk együtt ugyan azon
anyaföld ápolt és nevelt, hogy majd kiemelkedve, magasabb helyzetből egyengethesse fejlődésünk utjait.
Nem mutathatunk ugyan nagyszerű alkotásokra, melyeket feltornyosult
akadályokkal küzdve létesitett, de nem mutathatunk romokra sem, melyeket
nagyratörekvő koczkáztatással egybe halmozott. És ha Perikles azt tartotta
legnagyobb dicsőségnek, hogy nem volt Athéneben ember, ki ő miatta valaha
könnyeket hullatott, ugy Méltóságod kormányzatának is egyik disze marad az
a köztudat, hogy hatalma méltatlan gyakorlásával senkit meg nem szomoritott.
Nem szomoritott és nem keseritett bizony még politikai leghevesebb küzdelmeinkben sem. Jól tudta, hogy nincs sértőbb, nincs önérzetünket mélyebben
bántó törekvés, mint ha szabadságunknak s meggyőződésünknek törvény által
biztositott érvényesitésében akár nyiltan, akár különféle alakba rejtett hatalmi
eszközökkel gátoltatunk. Látszólag és ideiglenesen sikert arathat az ily törekvés,
de nem veszi annak igazi hasznát a közjó, mert benne a romlás magjai tenyésznek. Igy gondolkozott, igy érzett Méltóságod ugy politikai, mint egyéb téren is.
Tiszteletet követelt saját meggyőződésének, de tiszteletben tartotta a másokét is.
Felül tudott emelkedni a pártokon, a mint hivatása is hozta magával s a nélkül,
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hogy elfeledte volna, mivel tartozik állásának, ki tudta vivni s meg tudta tartani
a bizodalmat és kedvességet ugy fölfelé, mint lefelé.
Mit mondjak velünk tisztviselőkkel szemben folyvást tanusitott magatartásáról? Soha sem birált bennünket magasabb mértékkel, mint tehetségünk és
jóakaratunk érdemelte. Hivatalos működésünket s szorgalmunkat fokozni nem
a szigor túlzásával, hanem a szeretet engedékenységével igyekezett. Nem rideg
parancsolónk, hanem nyájas, figyelmeztető barátunk volt s ezt a kegyességet mi,
ugy a magunk, mint a közügy érdekében mindig tiszteletben tartottuk.
Ime, Méltóságos főispán úr! ily meggyőződéstől s ily érzelmektől áthatva ragadtuk meg az alkalmat, hogy ezt a napot, főkormányzói hivatala huszadik évforduló napját, megünnepeljük. Fokozza ünnepünk diszét és örömét a szomszéd
testvér vármegyék, hatóságok és testületek megtisztelő részvéte, melynek fényéből és melegéből, bár az most Méltóságodat éri, egy egy sugár Borsodvármegyére is vetődik. S örülünk, hogy reá is vetődik. Mert hű letéteményesei, sőt gyarapitói akarunk lenni megyénk régi jó hirnevének, haza és szabadságszeretetének.
Buzgón óhajtunk az ő égise alatt homok szemeket hordani a nemzeti nagyság és
boldogság épületéhez, melyért „buzgó imádság epedez száz ezrek ajakán”!
De óhajtásunk ez emlékezetes napon, mint a napsugarak a gyujtó üvegen,
csupán egy pontra, csupán Méltóságod felé irányul. – Fogadja tehát szivesen
megyénk közönségének osztatlan szerencsekivánatát, tiszteletét és legőszintébb
elismerését. Teljék meg szive édes önérzettel és örömmel, valahányszor a mai
napon eltűnt húsz évére visszatekint. Meritsen abból reményt, vigaszt és biztatást majd élete hanyatló szakában is s viszhangozzék lelkében jelenleg fölhangzó
azon óhajtásunk, hogy az isteni gondviselés Méltóságodat hazánk és megyénk
javára, fényes családja diszére és boldogitására sokáig tartsa meg!

A főispáni jubileumhoz kapcsolódik az az 1892. június 14-én kelt közgyűlési határozat is, amely három Vay főispán – báró Vay Miklós (1802–1894), báró Vay
Lajos (1803–1888) és báró Vay Béla – képmásainak megfestetéséről rendelkezik.
E határozatról így számol be a helyi sajtó: „Felolvastatott a jelenlegi főispáni jubileumot rendező bizottság előterjesztése és kérelme a közgyüléshez az iránt, hogy
vármegyénk főispáni székében a Vay családból e században ült nagyérdemü férfiak arczképei a gyülés terem számára festessenek le. A közgyülés egyhangulag és
benső örömmel fogadta el a kérelmet és kimondotta, hogy a Báró Vay Miklós
jelenleg a főrendiház elnöke, továbbá a már elhunyt Báró Vay Lajos és a főispáni
széket jelenleg elfoglaló Báró Vay Béla arczképeit lefesteti, ez által is kifejezést
akarván adni azon kegyeletig menő szeretetnek, melylyel e bensőleg szivéhez forrott család tagjai iránt viseltetik.” (Megyei közgyülés, Borsod, 1892. jún. 17.)
A Barabás Miklós műtermében készült három reprezentatív térdkép (HOM
KGy 82.3–5.) ünnepélyes leleplezésére egy év elteltével, az 1893. június 12-i vármegyei közgyűlésen kerül sor. A vármegyei jegyzőkönyv így örökíti meg a nevezetes eseményt: „A tanácstermünkben már kifüggesztett s lepellel bevont arczképek előtt Lévay József főjegyző tolmácsolta vármegyénk érzelmeit. Az ünnepeltek
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érdemeit élénk szavakkal méltányló beszédjének végeztével lehúllott az arczképekről a lepel s a lelkesűlt közönség szeme előtt ott állottak három Vay-főispánunk művészileg festett alakjai hogy mintegy megörökítsék a kölcsönös szeretet és bizodalom azon kapcsát, mely őket Borsodvármegyével úgy a régmúltban,
mint jelenleg is összekapcsolja.” (MNL BAZML IV. 803/a. 22. köt. 68/1893.) A
beszéd hatásáról a helyi sajtó is beszámol: „És hogy akik ott voltunk igazán ünnepeltünk, annak bizonyitéka a hangulat, mely Lévay József varázsszavára egy pillanat alatt emelkedett lett, s a költő szőtte arany szálon előbb felszállott a Barabás
müvészi ecsetje megörökitett képekhez, majd alá szállt ahoz a rácsos székhez mely
két Vaynak volt már kormányzói széke, s melyről a megelégedés vidám derűjével
néz alá most a harmadik: br. Vay Béla.” (A székházból, BL, 1893. jún. 13. Lásd
még: Vármegyei gyűlés, BMK, 1893. június 13.) Borsod vármegye közgyűlése Lévay nagysikerű beszédét jegyzőkönyve iktatja, és jegyzőkönyvileg fejezi ki hálás
köszönetét a Vay családnak „azon kegyeletes áldozat készségért, mely szerint a
három becses arczképet saját költségén elkészíttetni s tanácstermünknek ajándékozni kegyeskedett”. A közgyűlés arról is határoz, hogy „ezen köszönetünket a
főjegyzőnk által elmondott s egész terjedelemben jegyzőkönyvünkbe igtatandó
beszéd mellékletével főispán úr ő méltósága családjának és Báró Vay Miklós ő
extellentiájának tudomására juttatjuk”. (MNL BAZML IV. 803/a. 22. köt. 68/1893.
A három festményről lásd: Pirint 2014, 351–353.)
Báró Vay Béla ünneplése nem zárul le a Vay-portrék leleplezésével: 1893. augusztus 5-én abból az alkalomból nyilvánul meg „a megye közönségének tisztelete és ragaszkodása a népszerű főispán iránt”, hogy az uralkodó valóságos belső
titkos tanácsosi címmel tünteti ki. A díszközgyűlést követő banketten Lévay „költői szépségekben gazdag” tósztban élteti az ünnepeltet (Borsodvármegye ünnepe,
BL, 1893. aug. 8.):
Nemcsak illő, de szivből is fakad, hogy a király után arról a férfiuról emlékezzünk meg, kit a királyi kegy kitüntetett.
Ha a király hű embereitől tanácsot kér nem közömbös reánk nézve, hogy kitől kéri azt. Helyes és szükséges, hogy magyar embertől kérje, a ki tudja, hogy
mi fáj a nemzetnek és mi bajának a gyógyszere. Ilyen férfiu a mi főispánunk:
báró Vay Béla, ki értelmével és szivével működik közre a haza felvirágzásán.
Mit mondjunk mi róla? Emeli e legfelsőbb kitüntetés az ő rég megállapitott értékét? Nem neveli, hanem csak megvilágitja! Mint a magas hegyoromra kitüzött zászló azt mutatja, hogy mi rejlik alatta. Ő tágabb családjának,
Borsodvármegyének, már évtizedek óta pater familiasa, a nélkül, hogy elsőségét
bárkivel is éreztette volna. Kivánom, hogy azt a lánczot, mely őt hozzánk füzi
és melyet most a királyi kegy megaranyozott, még szorosabbá tegye az éveknek
hosszu sora és minél később következzék el az az idő, midőn neki a menyeknek
titkos tanácsába kelljen elvonulnia.
Báró Vay Bélát Borsodvármegye főispánját a király tanácsosát a királyok
királya sokáig éltesse!
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Lévay és a Vay család viszonyát a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és szeretet jellemzi. Ahogy például a Szentpéteri üres fészekben olvasható: „Kedves emlékek fűznek a családhoz. Három Vay főispánsága alatt szolgáltam harminc évig Borsod vármegyében. A család tagjai folyvást szíves rokonszenvvel viseltettek irántam.” (Lévay
2001, II, 50.) Innen nézve egyáltalán nem meglepő, hogy a család Lévayt kéri fel
báró Vay Miklós iratainak (Lévay 1899) sajtó alá rendezésére, és hogy báró Vay Béla
kaszinói arcképének szónoki leleplezésére is ő kap majd megbízást [→ 25].
Magyarázatok
-Vay Ádám, Rákóczy fejedelem szerencsétlen sorsának hű osztályosa: Vay
Ádám (1657–1719), II. Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya – a fejedelemhez hasonlóan – emigrációban fejezi be életét.
-Vay József, a bölcs és lelkes hazafi: Vay József (1750–1821) haláláról így ad
hírt a Tudományos Gyűjtemény: „Méltóságos Vajai Vay József Úr Cs. K. Udvari
Tanácsos, a’ Hétszemélyes Táblának Közbírája, ’s a’ Helv. Vallást követő Reformátusok Tiszán inneni Superintendentziájának Fő Curatora, Pest mellett Bugyiban
a’ maga jószágán December 30-dikán 1821. nagy becsű életének 71-dik Esztendejében meghalt. A’ meg bóldogúlt minden tekintetre nézve igen nevezetes ember
vólt, ’s benne a’ Haza és a’ Vallás igen sokat vesztett.” (Kihalt Tudósok és Irók, TGy,
1822, I, 126.)
-erényei még hevesebb lánggal lobogtak fiában: Ábrahámban, Borsod egykori alispánja és nagyhírű országgyűlési követében: Vay Ábrahám (1789–1855)
1825-től tölti be Borsod vármegye alispáni tisztét. Az 1825–1827. évi országgyűlésen – gróf Széchenyi István kezdeményezéséhez csatlakozva – nyolcezer forintot
ajánl fel akadémia (azaz a Magyar Tudós Társaság) alapítására. 1830-tól grófi címet visel. Borsodi hivatali, közéleti működéséről és országgyűlési tevékenységéről
lásd: Dobrossy 1997, 57–82.
-Vay Miklós báró, az európai műveltséggel bíró, világlátott tábornok: Vay
Miklós (1756–1824) hadmérnök és dandártábornok, császári és királyi kamarás. Nyugat-európai tanulmányútja során ismerkedik meg azokkal a gazdasági
és technikai-gépészeti újdonságokkal, amelyeknek továbbfejlesztésére és hazai
meghonosítására törekszik. II. József török háborújában szerzett érdemeiért bárói
címet kap. Kazinczy Ferenc az alábbi mondattal zárja „Generális Vay” életpályájának áttekintését: „Nemesbb gondolkozású, nemesbb érzésű halandó kevés volt,
kevés lesz.” (Kazinczy 2013, 261. Lásd még: Kazinczy 2009, 679.) Biográfiájához lásd: Dobrossy 1997, 83–84.
-két kisfiáról, Miklósról és Lajosról már e század elején dicsekedve jósolta
Kazinczy Ferenc, hogy egykor nagynevű atyjok méltó utódai s a haza díszei
lesznek: Kazinczy Ferenc 1815 nyarán keresi fel báró Vay Miklóst alsózsolcai birtokán. Ekkor találkozik a „Generális” két fiával – ahogy ez Helmeczy Mihálynak
1815. június 2-án írott leveléből kiderül: „Zsolczán Generál B. Vay Miklósnál csak
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eggy napot akaránk múlatni; de az eggy nap negyedféllé nyúla-ki […] Hagyd-el
[!] mondanom, hogy a’ Generális 13 és talán 12 esztendős két fija, Miklós és Lajos,
kik a’ háznál ’s a’ Pestalozzi rende szerént neveltetnek, engemet a’ legkedvesebb
csudálkozásra ragadoztak. Előttem multiplicáltak két tört számot nem írva, hanem csak fejjel, előttem algebráztak, előttem oldottak-fel némelly nem könnyű
feladásokat, előttem adtak a’ deák nyelv analyzából eggy igen jeles exament, ’s dél
után a’ gymnasticai szökésből, futásból, mászásból. — Barátom, két Wesselényije
nevekedik a’ hazának, ’s te ezt nem hallod öröm nélkül. De ki tehet annyit mint ez
a’ lelkes és gazdag atya?” (KazLev, XII, 519.) Lásd még 1815. június 17-én kelt, Kis
Jánosnak címzett levelét: „Olly két fija a’ hazánk, mint a’ millyet ez a’ jó atya ’s jó
anya nevel, nincs és sokáig nem lesz.” (KazLev, XII, 542.) Miklós és Lajos neveltetéséről és képzéséről lásd: Lévay 1899a, 12–15.
-Államférfiúi szereplése nemzetünknek csaknem hetvenévi történetével
egybefonódott: Báró Vay Miklós (1802–1894) már fiatalon Zemplén vármegye
alispánja valamint országgyűlési követe, majd Borsod megye főispáni helytartója,
és királyi kamarási, septemviri, koronaőri, helytartótanácsosi tisztségeket is betölt. 1848-ban ugyan elfogadja az erdélyi teljhatalmú királyi biztosi megbízatást,
de miniszterelnöki kinevezését már elutasítja. A szabadságharc bukása után perbe
fogják, elítélik: nyolc hónapi fogság után királyi kegyelemmel szabadul. A közéletbe csak az ötvenes évek legvégén tér vissza, az Októberi Diploma kiadása után
rövid ideig udvari kancellár, 1865-től alig másfél évig Borsod vármegye főispánja.
A kiegyezést követően a főrendiház tagja, 1884-től alelnöke, 1888-tól haláláig elnöke. Az irathagyatékát 1889-ben sajtó alá rendező Lévay így foglalja össze politikai pályafutását: „Ritka halandónak engedte a gondviselés, hogy oly hosszú időt
töltsön a közügy szolgálatában, mint b. Vay Miklós. Oly hosszú időt s a nyilvános
működés oly magas fokozatain. Kilenczvenkét évre terjedt életéből (1802–1894)
csaknem hetvenet szentelhetett hazája és egyháza ügyeinek. Nemcsak tanuja, hanem tevékeny részese is volt 1825 után ébredező alkotmányos életünknek, a negyvenes években folytatott liberális küzdelemnek, szabadságharczunk dicsőségben
és gyászban változatos napjainak, a leigázott nemzet nehéz éveinek s végre a bilincseiből kibontakozott haza szabad fejlődésének egészen a mi napjainkig.” (Lévay
1899a, 6.) Lásd még Lévay 1894. május 15-én kelt, báró Vay Miklós halálhírére
reagáló naplóbejegyzését: „Hosszú, változatos, szép élet záródott be utána. 1825től egész a mai napig egybe van szőve az ő neve nemzeti közéletünkkel. A legválságosabb időkben is kísérte szerencséje, melyet részben kiváló képességeinek,
részben a gondviselésnek köszönhetett. Meg bírta szerezni, s ami ennél is több:
meg bírta tartani úgy a trón, mint a nemzet folytonos bizodalmát. Nem tántorítá
meg se egyik, se másik kegyének túlzó keresése. Igaz hazafi volt. Egyházának pedig bálványozott oszlop-embere, kinek nevét sokáig fogja dicsekedve emlegetni a
magyar protestáns-világ.” (Lévay 2001, I, 31.)
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-1865-ben, amint úgyszólván még a fél sötétben tapogatóztunk, őt állította
e megye kormányára a fejedelem bizalma: Erről lásd Lévay Vay Miklós-pályarajzát (1889): „Alkotmányunk tényleges visszaállítása körül ott látjuk b. Vayt az
útegyengetők közt. Készséggel ajánlja fel szolgálatát azon a téren, melyet számára
a vele együtt tanácskozó intézők kijelölnek. Élére áll Borsodvármegyének mint
főispán 1865. szept. 12-én. Példájával buzdítja a kezdeményezések terére lépni, ha
mindjárt csak kisérletképen is, azokat, kiknek alkotmányos érzülete kételkedve
nézett a Schmerling-féle szövevényből való kibontakozás lehetőségére.” (Lévay
1899a, 36.) Lévay is az ő felkérésére foglalja el Borsod vármegye főjegyzői székét
1865. október 10-én. Erről lásd: Lévay 1935, 35–36.
-vagy nem sokáig maradok e főispáni székben, vagy az alkotmányosság fényével megaranyozva fogom azt átadni utódomnak: A tisztségéről 1867. április 3-án leköszönő főispán a „Tekintetes megyei tisztikar”-nak címzett búcsúlevelében így idézi fel székfoglaló beszédében (1865. szeptember 12.) tett ígéretét:
„Tisztán állott előttem, s ezt a megyébe érkezésem alkalmával mindjárt nyiltan is
kimondottam, hogy ekként elvállalt Főispáni hivatalomban csupán addig maradni szándékozom, mig hazánk közviszonyai határozott jó fordulatot vévén, óhajtott megállapodásra jutandanak, – s abban, hogy ez be fog következni, reményem
soha egy perczig nem ingadozott. – És ime, tekintetes megyei tisztikar! a mit ily
erős bizalommal reméltem, a mi a nemzet közóhajtásának tárgy volt s a mit én
Főispáni hivatalviselésem véghatáraul tűztem vala ki, az e pillanatban immár el
van érve.” (Borsod, 1867. ápr. 11.) A nevezetes ígéretet Lévay mind Vay Miklós-pályarajzában (1889), mind pedig Visszatekintés című önéletrajzában (1899)
megörökíti: „Kijelenté a borsodi értekezletben, hogy »vagy az alkotmányosság
sugarával megaranyozva fogja átengedni utódjának a főispáni széket, vagy rögtön
búcsút vesz, mihelyt annak lehetőségét nem látja«. S igéretét beváltotta.” (Lévay
1899a, 36.) „Borsodmegye főispáni székét azon év őszén báró Vay Miklós foglalta el s munkába vette a megyei tisztikar megalakítását kinevezés útján. Ez az út
alkotmányellenes volt ugyan, de hogy mégis rálépjünk, sokunk előtt, a vármegye
értelmiségének legnagyobb része előtt, ajánlatossá tette az a bizodalom, mellyel a
főispán személyisége, hazafisága s egész múltja iránt viseltettünk s az általa világosan kifejezett azon biztatás, hogy ő a jelen helyzetet csak átmenetinek tekinti s rövid idő alatt vagy a teljes alkotmányosság fényével megaranyozva adja át főispáni
székét utódjának, vagy elhagyja azt.” (Lévay 1935, 35.) Lévay 1894. május 30-án
kelt naplóbejegyzéséből egyébként kiderül, hogy a nagy hatású főispáni székfoglaló oráció szövegét – „diszkréció leple alatt” – maga Lévay készíti el: Lévay 2001,
I, 31–32.
-Valóban úgy adta azt által testvérének, báró Vay Lajosnak: Báró Vay Lajos
(1803–1888) főispáni beiktatása fényes ceremóniával megy végbe 1867. április 30án. (Erről lásd: MNL BAZML IV. 754/a. 1/1867, 754/b. 13/1867; Dobrossy 1994–
2003, IV, 16–18.) Ezzel Vay Lajos – 1848–1849 és 1860–1861 átmeneti időszakai
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után – immár harmadik alkalommal foglalja el Borsod vármegye főkormányzói
hivatalát, amelyet – közmegelégedésre – öt éven keresztül lát el. Ünnepélyes búcsúztatására 1871. december 5-én kerül sor Lévay főjegyzői beszédével: „A bucsu
pillanatában tisztelettel nyujtunk kezet méltóságos főispán urnak, a ki Borsodvármegye kormányzói székén annyi éven keresztül jó és rosz napokban bölcs vezére
volt törekvéseinknek, hiv őre az igazságnak, példája a tiszta s hazafiui jellemnek.”
(Borsod, 1871. dec. 7.) Lévay Visszatekintésében (1899) is felidézi szeretett főispánjának alakját: „Elbúcsúztunk tehát B. Vay Miklóstól […] Helyét mintegy a jogfolytonosság, vagy a családi hagyomány útján testvéröccse, B. Vay Lajos foglalta
el. Kristálytiszta jellem, kipróbált hűségű hazafi, világos ész, egyszerű igaz valódiságában tiszteletreméltó s tisztelettel környezett alak.” (Lévay 1935, 36.)
-Ily példák és ily elődök után nyertük soraink élére báró Vay Bélát: Báró Vay
Béla (1829–1910), báró Vay Lajos fia 1872-től 1894-ig tölti be Borsod vármegye
főispáni tisztét [→ 25].
-Deák, Palóczy és Szemere társasága: Palóczy László portréját (Barabás Miklós, HOM Kgy 2011.9.) 1868. június 18-án, Szemere Bertalan képmását (Klimkovics Ferenc, HOM Kgy 63.10.) 1870. november 7-én, Deák Ferenc arcképét (Barabás Miklós, HOM Kgy 62.128) 1877. november 5-én leplezik le Borsod vármegye
tanácstermében – e két utóbbit éppen Lévay főjegyzői szónoklatával [→ 7, 9]. E
vármegyei „pantheonról” lásd: Pirint 2014.
15. TOMPA SÍRJÁNÁL
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1895.
Egyéb szövegforrás: Tompa sirjánál = Emlékkönyv 1993; Tompa sirjánál. Hanva, 1893. julius 30. = GK, 1893. aug. 1.; Tompa sirjánál. 1893. julius 30. = VU,
1893/31, 519; Tompa sirjánál. Hanva, 1893. julius 30. = BL, 1893. aug. 1.; Tompa
sírjánál. (Hanva, 1893. julius 30.) = Lévay 1897, 283–87; Tompa sirjánál. Hanva,
1893. Julius 30. = MTAKK Ms 5688/21, 157–158.
Kommemorációs esemény
Lévay nem csupán azzal igyekszik fenntartani költőtársa és barátja, az 1868. július 30-án elhunyt és a hanvai református templom melletti sírkertben augusztus
2-án eltemetett Tompa Mihály emlékezetét, hogy a Kisfaludy Társaságban emlékbeszéddel tiszteleg előtte [→ 5], hanem azzal is, hogy az elsők között szorgalmazza
síremlékének felállítását. Gyulai Pálnak írja 1868. augusztus 17-én: „Tompa hamvai fölé egy nem költséges, de legalább diszes síremlék állításáról gondoskodjunk
ha nem mindjárt, de a jövő évben; – gondoskodjunk akár nyilvános gyűjtések, akár
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magánadakozások utján.” (Arany 2015, 687.) A gyűjtést Tompa Gömör megyei
tisztelői indítják meg Szentpétery Sámuel pelsőci lelkész és Hanvay Zoltán hanvai földbirtokos (mindketten Tompa legközelebbi barátai) irányításával. (Tompa
1964, II, 506; VU, 1869/41, 566.) A beérkező adományok hamarosan lehetővé teszik a síremlék megrendelését Gerenday Antal kőfaragónál. (VU, 1870/22, 277.)
Tompa Mihályról című emlékezésében (1874) Lévay már elégedetten állapíthatja
meg (Lévay 1890, 25–26):
A kegyelet művét Gömörmegye lelkes fiai és leányai vették kezökbe s különösen
a kezdeményezést a református egyház hívei. Buzgalmukat megáldotta az Isten s
a közadakozás megvalósította a szegény költő utolsó álmát. Elkészült Gerenday
pesti műtermében a hatalmas gránit-obeliszk, melyen arany betűkkel ragyog
Arany János e sírverse:
„Természet! ki ezer képben tűkrözte halálod’
S új életre hogyan kelsz, ha idűl a tavasz:
Most öleden nyugszik, maga egy burkolt szomorú kép,
Várva nagy értelmét bús tele titkainak.
Lágyan öleld hű dalnokodat s ti, szeretti, Virágok!
Üljetek ágya köré, mondani méla Regét!”

Az epitáfium elkészítésére még Tompa Mihályné kéri meg Aranyt 1868 végén.
(Tompa 1964, II, 478, 485; Arany 2015, 209.) A síremléket 1874 októberében
helyezik a hanvai sírboltra. (VU, 1874/42, 668.)
A gömöri református egyházmegye 1893. április 11-én tartott közgyűlésén határozza el, hogy a hanvai sírboltnál emlékezik meg a dicső emlékű költő-pap halálának negyedszázados évfordulójáról. Nagy Pál esperes elnöklete alatt létrehozzák
az ünnepélyrendező bizottságot, az ünnepély időpontjául pedig 1893. július 30-át
jelölik ki. Az ünnepi költemény megírására a bizottság nevében eljáró Nagy Pál
Lévayt kéri fel, aki 1893. június 2-án kelt levélében válaszol a megtisztelő felkérésre (Lévay József levele, BL, 1893. jún. 13.):
Nagytiszteletű Esperes ur!
Folyó hó 1-én kelt s e pillanatban vett nagybecsü levelében arra méltóztatik
engem felkérni, hogy a Tompa Mihály halálának 25 éves évfordulója alkalmából
Hanván tartandó kegyeletes ünnepélyhez valamely oda illő alkalmi költemény
megirásával én is járuljak.
Megtisztelve érzem magamat az ünnepélyrendező küldöttség ezen bizalma
és megemlékezése által, melynek jogosultságát s rám nézve kötelező voltát kétségtelenné teszi az a szeretet és barátság, mely engemet Tompához élete végeig
csatolt, s melynek hatását életem végeig érezni meg nem szünök.
Örömest teszek hát eleget – bár óhajtásom szerint tehetnék! – a küldöttség
kivánatának. Szerencsém lesz s a szép ünnepélyen személyesen megjelenni s fel
is olvasni ott, a mit megirtam.
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E levél közlése mellett a Borsodmegyei Lapok vezércikkben is igyekszik felhívni
az olvasóközönség figyelmét Lévay hanvai fellépésére: „De eltekintve azon országos és nemzeti jelentőségtől, mely a Tompa-ünnepélyt kiséri, különös érdekkel
bir reánk borsodiakra az ünnepély, nem csak a szomszédos vármegyék testvéri
viszonyánál fogva, de és főleg amiatt, mert a hamvai ünnepély szónoka, az elhunyt
jeles költőtársa és barátja Lévay József megyei főjegyző lesz. Tompa Mihály gyakran felkereste Miskolczot, s gyakori vendége volt a jó barát Lévay József házának.
A két költőt az együtt érzés, s a kölcsönös vonzalom meleg szálai füzték össze.
Ösmerték egymás gondolkozását, szellemi és lelki világát, s az őszinte rokonszenv
csak bensőségteljesebbé, nem egyszersmind elfogulttá tette azon jó viszonyt melyen barátságuk érlelődött. A ma élő irók világában már a bensőségteljes viszonyból kifolyólag is Lévay József a leghivatottabb arra, hogy Tompa Mihály hamvai
felett megszólaljon, s a nagy költő emlékét a nemzet ajakán is élő dicsőség sugaraival fonja be.” (Tompa-ünnep, BL, 1893. júl. 28.)
Az 1893. július 30-i megemlékezés a hanvai ref. templomban kezdődik „áhitatos ünnepi istentisztelet”-tel. A Kisfaludy Társaságot is képviselő Lévay a templom
melleti téren olvassa fel emlékódáját Nagy Pál nyitóbeszédét (lásd: GK, 1893. aug.
1.) és S. Szabó József kisújszállási (volt rimaszombati) főgimnáziumi tanár emlékbeszédét (lásd: GK, 1893. aug. 1.) követően. S. Szabó József a kibontakozó Tompa-kultusz egyik szertartásmestere: ő a szerzője a Vasárnapi Ujság ünnepi vezércikkének is (Tompa Mihály halálának negyedszázados évfordulóján, VU, 1893/31,
517–519), ő veti fel – még sárospataki teológusként – a pataki és a rimaszombati
Tompa-szobor [→ 18, 21] eszméjét, és ő rendezi sajtó alá Tompa egyházi beszédeit
(Tompa 1898; Tompa 1901). Az ünnepélyről tudósító lapok kivétel nélkül kiemelik Lévay költeményének nagy hatását: „A dalárda énekét a szomszéd Borsodvármegye nagynevü főjegyzőjének ihletett költőnek ódai szárnyalásu, gyönyörü
alkalmi költeménye követte, melyet maga a kitünő költő adott elő érzelemteljesen, az emlékezés borongó hangján. […] A szép költemény zajos tetszést keltett”
(Tompa-emlékünnepély, GK, 1893. aug. 1.) „Az ősz költő láthatólag megilletődve
lépett föl a szónoki emelvényre. Az eső ujra permetezni kezdett, de azért nem tevé
fel kalapját az unszolásra se, csak később engedte meg, hogy az eső ellen ernyőt
tartsanak fölibe. Szemeiben könnyek csillogtak. Hangján a baráti emlékezés édes
bús érzelmei rezegtek át, melyek mélyen befészkelték magokat a közönség szívébe
is s az elfogódott s a szónoki emelvényről lassan lelépő költőt lelkes szívből jövő
éljenekkel halmozták el.” (Vattay 1893, 705.) „A kitünően sikerült programm
fénypontja Lévay József, a jeles költő alkalmi ódája volt. Nemes hévvel szárnyaló
versekben hódolt a poéta elköltözött kiváló társának. […] Lévay előkelő pathoszu
ódáját viharos taps és éljenzés kisérte.” (Tompa Mihály emlékezete, FL, 1893. júl.
31.) „Az ünnepélynek ugy a rendezése mint a kivitele nem szólott az egész országnak, és még is országos jellegü volt az, mert hiszen a költő siri álma felett az
egész nemzet szeretete őrködik és hálás kegyelet virraszt, egyszerü volt az, mégis
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nagyszabásu, fényes, mert a sziv igaz érzése ünnepelt s ez ünnepi hangulatban
nézte s hallgatta a mi büszkeségünk Lévay József koszorus költőnket, a ki elvitte a
kis virágos kert sirdombjához, a gyászoló baráti sziv emlékező szeretetét, a hazafi
hála érzetét, a költői ihlet nemességét, fenségét, isten áldott poezis édes szavát,
bűbájos beszédét. […] A dalárda énekelőadása után Lévay Józsefnek egyenesen
a sziv érzőszálláig eljutó hangja szólalt meg, elmondva költői lelke teremtő erejének, lapunk mai tárczájának első részében közölt egyik legremekebb alkotását.
Beszéde a miként eljutott a mi szivünk érzőszálláig, bizonyára épen ugy leszállott
a közeli virágos sir azon bár porladozó, de mégis örökéletű emlékéhez is, a melyről oly fenségesen és megható ihlettséggel emlékezik. És bizonyára felszállott a
magasságba is, mert emlékező versének azon kezdő szavai, hogy: »Derűlj ki nyári
kék menybolt! felettünk, Ne rejtsd ma el felhőkbe a napot.« csakugyan meghallgatásra találtak, s beszéde végeztével megtisztult a lég, vidám lett a határ s ragyogott
a nap fellegmentes égboltozaton ünnepelve, mosolyogva.” (Tompa ünnepély, BL,
1893. aug. 1.) Az ünnepély koszorúzással és Veress Samu rimasszombati főgimnáziumi tanárnak, a rimaszombati Tompa-emlékszobor [→ 21] felállításán ügyködő
egyesület agilis elnökének a beszédével (lásd: GK, 1893. aug. 1.) folytatódik, majd
pedig Gömör-Kishont vármegye főjegyzőjének, Lukács Gézának az orációjával
(lásd: GK, 1893. aug. 1.) zárul. (Az ünnepélyről lásd még: Tompa-emlékünnepély
Hanván, PH, 1893. júl. 31.; Tompa-ünnep Hanván, PN, 1893. júl. 31.; A hanvai
Tompa-ünnep, VU, 1893/32, 545; Emlékkönyv 1893.)
Az emlékünnepélyt 300 terítékes bankett követi, amelyen Lévay az alábbi pohárköszöntőt mondja (Két pohárköszöntő, BL, 1893. aug. 4.):
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!
Engedjék meg, hogy visszhangja lehessek a t. előttem szólónak. Nekem a
felszólalásra semmi jogczimet nem kell keresnem ott, a hol mindnyájunk szive csordultig telve van érzelemmel. Ilyenkor önként tolul ajkunkra a szó, hogy
könnyitsen szivünk tuláradó érzelmein. Csak nehány pillanatra vettünk bucsut
Tompa hamvaitól, hol megzendültek lelkünkben Csokonay a költő szavai, hogy
»a múzsák szózatja a sirt is megrázkódtatja«. Valóban minden, a mit mi szólunk,
a mit mi érzünk, az ő hatása alatt történik, ő tőle ered, ő reá tér vissza. Bár, ismétlem, nem kell jogczimet keresnem felszólalásomra, mégis ki kell jelentenem,
hogy nekem is megbizóim vannak.
Első megbizóm a Kisfaludy-Társaság. Ez nem maradhat el onnan, a hol e
hazában Tompa Mihály nevét nyilvánosan dicsőitik, a hol az ő emlékezetét felujitják. Hiszen ez a Társaság 1847. óta büszkeségének tisztelte; mig élt, költői
munkásságát méltánylattal, csodálattal kisérte, mikor elhunyt, emlékbeszéddel
ünnepelte s arczképét lefestette. S dicséri és méltatja őt most is, örökéletü müveiben, melyek nem kérészéletü játékai a képzelődésnek, hanem egy magasan szárnyaló sziv és lélek müvészi megnyilatkozásai.
A másik megbizóm: saját szivem. Ez különösen meghagyta nekem, hogy fejezzem ki örömét és háláját a felett, hogy alkalma nyilt neki nyilvánosan meg-
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hozni az áldozatot annak a nagynak, nemesnek, a kit ez a sziv egykor a barátság
érzetével ölelt magához.
És én nem tudom, hogy emlitsek-e még egy harmadik megbizót. Hiszen ha
a dicsőült kedveseinkkel való érintkezés érthető volna földi embereknek, talán mondhatnám, hogy megbizója vagyok szellemének, mely megbizott, hogy
mondjak hálát annak a testületnek, mely az ő halálának 25 éves fordulóját ily
magasztosan ünnepli.
A nép hite szerint a hol csendes nyári éjszakákon a tüz fellobban, ott kincs
van elrejtve. Itt is, a hol a kegyelet tüze most fellobbant, kincs, az egész nemzetnek, édes mindnyájunknak kincse van eltemetve. Én azokat éltetem, a kik
ez eltemetett kincs iránt a kegyelet lerovásának alkalmát megadták: legyenek
ezek üdvözölve. A gömöri ev. ref. egyházmegye jólléte- és boldogságára emelem
poharamat.

A pohárszónoklat hatásáról és Baksay Sándor költő, ref. főesperes Lévayra mondott tósztjáról így számol be a Borsodmegyei Lapok: „De hogy miképen mondta
el Lévay József ezeket a megbizásokat, hallani kellett azt, leirni nem lehet. Templomot megillető némaság, minden másról megfeledkező figyelem, a szépségekben
és gazdagságokban szinte elmerűlt érdeklődés hallgatta, élvezte a remek beszédet,
mely után és még azután is sokszor és sokszor hangzott az üdvözlés őszinte szava
és lelkesedése Lévay Józsefhez. A toasztok egy pillanatra sem szüneteltek ezután,
melyek közül kiemeljük […] a Baksay szellemes toasztját, midőn az egyik szónok
által a neki és Lévaynak nyujtott koszorut nem fogadta el s azt a közönség kitörő lelkesedése között egészen Lévaynak nyujtja oda.” (Tompa ünnepély, BL, 1893.
aug. 1.) A lap közli Baksay pohárköszöntőjének szövegét is (Két pohárköszöntő,
BL, 1893. aug. 4.):
Mindazok közt, a kik itt megjelentünk, én jöttem a legtávolabbról, azért,
hogy a kit életében őszinte tisztelettel tiszteltem, azt emlékében megismerhessem, hogy járhassak a nyomokon, melyeken ő járt, láthassam a kies völgyeket, a
domboruló halmokat, melyekben ő gyönyörködött. Jöttem azért, hogy egy futó
tekintettel, ha meg nem ismerhetem is, legalább áttekinthessem azt a társadalmat, azt a kört, melyben Tompa élt, mely néki annyira kedves volt. Jöttem végül
azért, hogy találkozhassam ama szellemi nagyságokból álló triászhoz negyedikül méltó módon sorozható kitünő költővel: Lévay Józseffel.
Ő mai remekszép költeményében megemlékezett haladó koráról. Meg kell
mondanom, hogy magam is azon korban vagyok már, a mikor az ember morogni és kellemetlenkedni kezd, a mikor az ember mindent kritikus szemmel
néz. Mikor jöttem, az volt a szándékom, hogy félrevonulok egy csöndes, félreeső
sarokba és távolról fogom szemlélni a történendőket.
S ime, ebben tisztelt barátom, – hogy Tompa szavával éljek – a balogi barát
(Csabay Pál balogi lelkész) felszólalásával megakadályozott, mert hát engem a
csöndes sarokban felfedezve, egyenesen meg is nevezett, koszorut nyujtva nekem és Lévay Józsefnek. Én ezt a felfedeztetést, mint öreg akadékoskodó kriti-
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kus, meg akarom torolni. Mert tisztelt barátom, egy koszorut kell egy embernek
adni, nem pedig mint te tetted, a koszorut ketté törve, felét egy embernek, másik
felét a másiknak nyujtani. Nekem ez a félkoszoru nem kell, átadom azt az egész
koszorura érdemesnek, Lévaynak.

Lévay – ahogy ez naplójából kiderül – 1901. szeptember 24-én ismét ellátogat
Hanvára: „Csakugyan meglátogattam Tompa sírját. Elmerengve álltam mellette,
visszagondoltam a társaságában eltöltött régi időre, az ő kedves egyéniségére, szenvedéseire és dicsőségére. Szinte úgy éreztem, hogy az előbbiek árán az utóbbit én
meg nem váltanám a magam részére. Szerető gonddal ápolt sírja virágai között is én
csak a töviseket láttam, melyekkel a sors az ő élete útját elhintette, és a porai fölött
emelkedő gránitoszlopban mintegy szenvedéseinek megkövült alakját szemléltem.
Megnéztem a paplakot is, melyben zaklatott élete nagy részét töltötte. De annak
helyén egészen új, díszes és kényelmes épület emelkedik. Egyes részletekre az udvar
telkén a régi jó időkből most is ráismertem. […] Hallom, szobra is készen áll már
Rimaszombat egyik nyilvános terén, s a leleplezést várja, mely a jövő tavaszon történik.” (Lévay 2001, I, 183.) Lévay ekkor még nem sejtheti, hogy a rimaszombati
szobor leleplezése is az ő ódájával fog végbemenni 1902. június 4-én [→ 21].
Magyarázatok
-Két hű társa: a múzsa s bibliája, / Csodás világot itt deríte rája: Utalás Tompa Levél Pogány Karolinához című költeményének (1846) alábbi soraira: „Lant és
biblia, e két szent barát / Karján ringatja boldogan magát.” (Tompa 1902–1905, I,
110.) Lásd még Tompa 1847. június 14-én kelt levelét Arany Jánoshoz: „Bibliámnak es lantomnak élek”. (Arany 1975, 95.)
-A puszta is, mintegy fátyolba szőve, / Vesztette már „vadon költészetét”:
Utalás a Pusztán című Tompa-költemény (1850) alábbi soraira: „Óh puszta! elvész
nem sokára / Vadon költészeted!” (Tompa 1902–1905, I, 202.)
-Irigylésre késztett a méla gólya: A gólyához című Tompa-költemény (1850)
vonatkozó sorai: „Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. / Neked két hazát adott
végzeted; / Nekünk csak egy – volt! az is elveszett!” (Tompa 1902–1905, II, 8.)
-S mert biztos honját itt már nem lelé, / „Csak felfelé” vágyott, „csak felfelé”: Utalás az Utolsó verseim. Kedves nőmnek című ciklus második darabjának
zárlatára: Mit keresnél… mért mulatnál / Oh én-lelkem e romoknál? / – Fölfelé…
csak fölfelé!!” (Tompa 1902–1905, II, 196.) Lásd még azt a levelet, amelyet Eötvös
Józsefnek ír Tompa 1868 tavaszán: „Három utolsó versemet, életem, költészetem
utolsó másodvirágait, fogadja tőlem szívesen. Jellemeznek engem egészen. Az Ősz
költői hangulatomat, a fájdalmasan fényeshez ragaszkodásomat, minő az ősz; végre szerelmemet, szívemet, mely mindent el tudna hagyni, csak őt nehéz, igen nehéz! A repkény, magasra törő költői lelkemet, önmegkoszorúzásomat s a tökéletesebb felé igyekvőt, ki fölfelé, csak fölfelé! Az utolsó, szülei szeretetemet, bánatomat
s ismét kedves nőmet.” (Gyulai–T. Szabó, 6.)
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16. ERDÉLYI JÁNOS EMLÉKLAPJA
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1896.
Egyéb szövegforrás: Erdélyi János emléklapja = AÉ, V (1894), 563–565; Erdélyi
János emléklapja = Emléklapok 1894, 5–7; Erdélyi János emléklapja = SL, 1894/39,
847–849; Erdélyi János emléklapja = Ung, 1894. szept. 23.; Erdélyi János emléklapja
= VU, 1894/37, 603; Erdélyi János emléklapja = MTAKK Ms 5083/11; Erdélyi János
emléklapja (Nagy Kaposon, 1894 szept. 16.) = Lévay 1897, 309–312; Erdélyi János
emléklapja. Nagy Kaposon 1894 Szept. 16. = MTAKK Ms 5688/21, 167 [az utolsó
négy strófa hiányzik].
Kommemorációs esemény
Ung vármegye református közössége közadakozásból emléktáblával kívánja
megjelölni Erdélyi János költő, kritikus, filozófus és sárospataki professzor kiskaposi – ekkor már Nagykaposhoz tartozó – szülőházát. (SL, 1894/30, 673. Az e
célból nyomtatott gyűjtőívek egyik példányát lásd: Aláírási felhívás Erdélyi János
kis-kaposi szülőházának emléktáblával való megjelölése érdekében = MTAKK Ms
5690/77.) A Szabó Endre ungi ref. esperes vezette ünnepélyrendező-bizottságnak a kegyeletes szándék megvalósítása során nem várt nehézséggel kell szembesülnie: „a helybeli róm. kath. pap” ugyanis – legalábbis a Sárospataki Lapok
értesülése szerint – „az Erdélyi János szülőházába, a melynek tulajdonosa most
róm. kath. vallású, nem engedte beépíttetni az eretnek tudós és költő dicsőségét
örökítő márvány-táblát”. (Radácsi 1894, 854. Lásd még: Utóhangok Nagy-kaposról, SL, 1894/42, 932.) A Vasárnapi Ujság viszont nem felekezeti ellentétekkel
magyarázza a terv meghiúsulását: „Az új tulajdonosok több ízben tataroztatták
a régi házat, mintegy két évvel ezelőtt pedig még két szobát építtetett hozzá özv.
Bertitsné a hátsó végén, a kert felé. A ház fele azonban, a melynek utczára néző
földes szobájában született Erdélyi János, a régi, csakhogy düledező félben van,
úgy, hogy teljesen le akarják bontatni. E szándékra hivatkozva nem engedte meg
a mai tulajdonos, hogy az emléktáblát a ház falába illeszszék. Az ok alapos voltát
a rendező-bizottság is belátván, a ref. templom oldalfalán kért helyet az emléktábla elhelyezésére, mit az egyházközség a legnagyobb készséggel meg is engedett.”
(Farkas 1894, 626. Lásd még: Az Erdélyi-ünnep, Ung, 1894. szept. 23.) Az emléktábla ünnepélyes leleplezését – a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület nagykaposi közgyűléséhez igazítva – 1894. szeptember 16-ra tűzik ki. Az elmaradhatatlan
emlékóda megírására Lévayt kérik fel, aki csak vonakodva vállalkozik a feladatra:
„Felszólítottak ódát írni f. é. szept. 16-án, midőn Nagykaposon Erdélyi János szülőházának falát márványtáblával jelölik ünnepélyesen. Pár hete szólítottak fel, s
még nem válaszoltam. Se azt nem akarom írni, hogy nem vagyok hajlandó, se azt
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nem merem ígérni, hogy készen leszek. Begyepesedik az az út, melyen sokáig nem
járnak. Elmarjul a lába Pegazusodnak, ha sokáig nem lovagolod. Minden csekély
tollvonás, valódi erőszakolásba kerül. Pedig költészetben nincs helye az erőszakolásnak.” (Lévay 2001, I, 33–34.) A költeményt végül bikkszádi nyaralása idején
„végzi be”. (Lévay 2001, I, 37, 39.)
Az 1894. szeptember 16-i ünnepélyről így tudósít a Sárospataki Lapok: „A
templom környékét nagy sokaság tartotta már megszállva. A közeli falvak értelmisége s közönségesebb lelkek is temérdeken gyűltek össze Kis Kapos nagygyá
nőtt gyermekének ünneplésére. Az emelvényen a kerűlet fejei, a főiskola algondnokai, a szónokok, az ünneprendező-bizottság vezetői s Erdélyi János fiai (Zoltán
és Pál) csoportosultak, a főiskolai énekkar csak nagy nehezen helyezkedhetett el
a templom tövében.” (Radácsi 1894, 857.) A nyitóbeszédet Szabó Endre tartja,
a fekete márványtábláról Szinyei Gerzson sárospataki főiskolai tanár szónoklata
(lásd: Szinyei 1894; Emléklapok 1894, 8–21) után kerül le a lepel: „Ebben a városban született / 1814 Ápr. 1-én / ERDÉLYI JÁNOS / iró és tanár / A MAGY. TUD.
AKADÉMIA / ÉS A / KISFALUDY TÁRSASÁG TAGJA / készült 1894 Szept. 16án”. „Szinyei után Lévay József, az élő magyar költőnemzedék egyik legkiválóbb
jelese szavalta el a jelen alkalomra irt […] ódáját. Az eszmékben gazdag, magas
szárnyalásu költemény a szerző lelkesedésével, közvetlenségével előadva, szünni
nem akaró zajos tetszésnyilatkozatokra ragadta a közönséget.” (Az Erdélyi-ünnep,
Ung, 1894. szept. 23.) A miskolci poéta fellépéséről a Sárospatalki Lapok is beszámol: „Már a leleplezett tábla alatt mondta el kedves, szép ódáját Lévay József.
A költő a költőt, az író az írót, az egykori fiatalabb bajtárs az agg bajtársat, az élő
a holtat, de halhatatlant üdvözölte s a közönség látta a két szép lélek összeölelkezését, gyönyörködött és ünnepelt a benső ember szerint.” (Radácsi 1894, 857.)
Ezt követően Ballagi Géza sárospataki jogakadémiai tanár a Magyar Tudományos
Akadémia nevében szónokol (lásd: Ballagi 1894; Emléklapok 1894, 23–25; Ung,
1894. szept. 23.), majd pedig Lévay mondja el beszédét [→ 17] az Akadémiai és a
Kisfaludy Társaság képviselőjeként. Az ünnepélyt, amely azzal zárul, hogy Eszterhay Sándor községi bíró – rövid beszéd (lásd: Ung, 1894. szept. 23.) kíséretében
– átveszi az emléktáblát, hangververseny követi.
A Sárospataki Lapok nem csupán részletesen tudósít az ünnepélyen történtekről, de emlékfüzetben is megörökíti az ott elhangzott szónoklatokat. „»Emléklapok«cím alatt adta ki lapunk a nagykaposi emléktábla leleplezése alkalmával
mondott beszédeket, költeményt s az ünnep történetét, az Erdélyi arcképével és
szülőházával. A 38 lapnyi csinos kis fűzet ára 30 kr. s tiszta jövedelméből a sárospataki Erdélyi körben Erdélyi János pálydíj alapíttatik. Eddig még nem volt ilyen
a sárospataki főiskolában s mi kötelességet véltünk tenni a jövendő nemzedék
érdekében is e fűzetke kiadásával, mert nyereségesnek tartjuk a magyar nyelvre
és irodalomra nézve, ha Erdélyi törekvéseinek méltánylására ilyen módon is kötelezzük a nyomunkba lépőket. A kik becsülni tudták és tudják Erdélyit, ne sajnál229

ják a 30 krt a fűzetért, a mennyit az tartalmáért s a kitűzött célért is igen megér.
Szinyei Gerzson értekezése, Lévay József alkalmi költeménye nagy hatással voltak
az ünnepélyen a jelenvoltakra, hadd terjedjenek azok távolabb körökben is, mint
kedves és magvas olvasmányok. A fűzet a »Sárospataki Lapok« szerkesztőségénél
kapható.” (SL, 1894/53, 1139–1140.)
Magyarázatok
-Hadd „zengje túl a bérceket”, / Hadd „élje túl az éveket”: Utalás Erdélyi Dalünnepen című költeményének (1843) első strófájára: „Mi zengi túl a’ bérczeket, / Mi
éli túl az éveket? / Minek nem sirja a’ jövő, / Mert az idővel egyre nő? / – A’ hir, a’
hir, a’ hir.” (Erdélyi 1844, 288.)
17. BESZÉD NAGYKAPOSON ERDÉLYI JÁNOS
EMLÉKTÁBLÁJA MELLETT
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1896a.
Egyéb szövegforrás: Beszéde a Kisfaludy-Társaság nevében = Emléklapok 1894,
26–28; [cím nélkül] = Ung, 1894. szept. 23.; Beszéd Nagy Kaposon Erdélyi János
emléktáblája mellett 1894. Szept. 16. = MTAKK Ms 5690/11.
Kommemorációs esemény
A beszédet – a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság képviseletében – Lévay olvassa fel Erdélyi János nagykaposi emléktáblájának leleplezési ünnepélyén 1894. szeptember 16-án. [→ 16] Az Akadémia ez ügyben 1894.
szeptember 6-án kelt hivatalos levele Gyulai Pál helyettes főtitkár aláírásával érkezik meg Miskolcra: „Tisztelt tagtárs! Van szerencsém a m. t. akadémia elnöke
megbízásából felszólítani és kérni Önt, hogy a Kis-Kaposon Erdélyi János szülőházának emléktáblával való megjelölése alkalmából f. hó 16án tartandó ünnepélyen a m. t. akadémia képviseletét elvállalni szíveskedjék. Társa Ballagi Géza l.
tag lesz; a rendező bizottság értesíttetett az akadémiai küldöttség megjelenéséről.”
(MTAKK Ms 5689/411.) A Sárospataki Lapok – utalva a miskolci költő ezt megelőzően felolvasott Erdélyi-emlékódájának [→ 16] sikerére – így tudósít a beszéd
fogadtatásáról: „A pataki sírból előidézte a költő és tudós szellemét, odahívta a
nagy-kaposi templom falához, a szülőházhoz s prófétai ihlettel hirdette, hogy az a
köztünk lebegő szellem áldás lesz mindazokra, a kik megértik és megbecsülik azt.
A hallgatóság el volt ragadtatva a költő prózája által is s ha lehetséges még jobban
lelkesedett és tapsolt, mint kevéssel elébb.” (Radácsi 1894, 857.)
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Magyarázatok
-Ellátogat lélekben a pataki sírhoz: A sárospataki professzor Erdélyit 1868.
január 26-án temették el a város református temetőjében. Erről lásd: Porkoláb
1997, 220.
18. [BESZÉD TOMPA MIHÁLY SZOBRÁNAK
LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉN]
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1898.
Egyéb szövegforrás: [cím nélkül] = AÉ, VII (1896), 620–622; Lévay József ünnepi beszéde. Sárospatak, 1896. október 4. = SL, 1896/41, 815–816; [cím nélkül] =
BL, 1896. okt. 9.
Kommemorációs esemény
1896. október 4-én „Hármas Örömünnep”-et tart a tiszáninneni református
egyházkerület Sárospatakon: egyrészt Kun Bertalan „főpásztor” püspökségének 30. évfordulóját ünneplik meg, másrészt felszentelik a restaurált református
templomot, harmadrészt a református főiskola „sétakertjében” leleplezik Tompa
Mihály költő-pap, egykori pataki diák bronz mellszobrát. (Hármas Örömünnep,
SL, 1896/40, 785–789.) Az ünnepélyről beszámoló cikkében a Sárospataki Lapok
így foglalja össze a Holló Barnabás által készített szobor előtörténetét: „E szobor
felállításának érdeme egészen a főskolai ifjuságé; a magyar irodalmi Önképző-Társulat volt az, mely lelkes, semmi akadálytól vissza nem riadó elnökeivel élén, e
remek művészi alkotást létrehozta. A nagy közönség is elismerésre méltó módon
segélyére, támogatására jött ebben: de egyfelől a közönség is kilencztized részben egykori pataki diákokból került ki, kiket az iskola szerelme vezérelt adakozásukban, s másfelől a kezdeményezők, intézők s megvalósitók mégis ifjuságunk és
vezetői voltak! A szobor eszméjét S. Szabó József theologus, jelenleg debreczeni
ref. főgimn. tanár s Radácsi György közigazgató vetették fel 1883-ban; dr. Bartha
Béla tanár, mint az Önképző-Társulat elnöke karolta fel s ápolta pár évig, felolvasó
estélyekkel s műkedvelői előadásokkal gyűjtve össze az elő százakat javára; végre
a múlt év végén Finkey Ferencz tanárelnök, a millenniumi országos lelkesedést
felhasználva, felhivást bocsátott ki az adakozásra a főiskola barátjaihoz, s e felhivás eredménye 9 hónap alatt több mint ezer forint lett, úgy hogy a szükséges
alap összejött a szobor javára. E kedvező eredmény folytán Finkey január havában
Holló Barnabás szobrásznál, a rimaszombati Tompa-szobor készitőjénél megrendelte a mellszobrot, ki annak elkészitését, a talapzattal együtt 1600 ftért vállalta
el. A szobor javára máig 1515 ft 23 kr gyült össze, a hiányzó összeget a főiskola
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pénztára fedezte, valamint az készittette el az alapot is. A mellszobor igen szépen
sikerült mű, kiváló művészi alkotás; körülbelől másfélszeres életnagyságban ábrázolja Tompát, fiatalabb korában, lelkes, eszméktől sugárzó arczczal, Kossuth-szakállal, attilában”. (A Tompa-szobor leleplezése, SL, 1896/41, 824. Ehhez lásd még:
Tompa-estély Sárospatakon, SL, 1895/47, 971–972; Radácsi 1908; [→ 21].)
Az Önképző Társulat a rendezője a leleplezési ünnepélynek is, amelyre meghívják az irodalmi-tudományos társaságok képviselőit. Az első szónoklatot Tüdős
István, az Irodalmi Önképző Társulat tanárelnöke tartja (lásd: Tüdős 1896), majd
Finkey Ferenc beszéli el a szobor keletkezésének történetét. A Sárospataki Lapok
tudósítása szerint „az ünnepély fénypontját” Lévay József beszéde képezi, aki a
Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság koszorúját hozza el költőtársa és barátja szobrára: „Költő költőről, barát barátról: gondolni lehet, a sziv
minő nemes érzelmei, a lélek minő fenkölt gondolatai nyilatkoztak meg e hódoló
beszédben, az elismerés, a tisztelet, a kegyelet koszorúját illesztette a méltatlanul
mellőzött költő homlokára.” (A Tompa-szobor leleplezése, SL, 1896/41, 825.) Majd
alkalmi orációk és költemények, így Szuhay Benedek Tompa szobra előtt című
ódájának (lásd: SL, 1896/40, 792–794; VU, 1896/40, 662; Szuhay 1908, 66–69)
felolvasása következik. Az ünnepély azzal zárul, hogy a tanári kar nevében Radácsi György közigazgató átveszi a szobrot a főiskolai ifjúságtól. „E gazdag műsornak
több pontja olyan volt – összegez a Sárospataki Lapok –, amely jóval felülemelte
azt a szokásos ifjusági ünnepélyeknek, s országos jelentőségű irodalmi ünnepélylyé
tette, a mint hogy ifjuságunk műve: a Tompa-szobor felállítása is országos esemény.
Méltán illeti meg ezért az elismerés főiskolánk ifjuságát, méltán róvták le iránta a
köszönet és hála adóját az ünnepi szónokok, igy első sorban Lévay József, az Akadémia és a Kisfaludy-társaság küldötte, az országosan ünnepelt költő.” (A Tompa-szobor leleplezése, SL, 1896/41, 824. Lásd még: Sárospatak ünnepe, BL, 1896. okt. 9.) Az
ünnepélyről Lévay az alábbi Jelentést nyújtja be a „Tekintetes Akadémiának” (Lévay
1896b, 619–620):
Tekintetes Akadémia! Méltóztatott engem bízni meg azzal, hogy a sárospataki ev. ref. főiskolai ifjúság „Irodalmi Önképző Társulata” által Tompa Mihály
emlékére készíttetett mellszobor leleplezési ünnepélyén, f. é. október hó 4-én
Sárospatakon az erre meghívott Akadémiát képviseljem s az ünnepély lefolyásáról rövid jelentést tegyek.
Mély tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy a velem közölt nagybecsű
megbizáshoz képest, október 4-én Sárospatakon, megjelentem s ott a Tompa-szobor leleplezési ünnepélyén úgy a Magyar Tudományos Akadémiát, valamint elnöki megbizásra a Kisfaludy-társaságot is képviseltem.
A szobor leleplezése október 4-dikén, vasárnap a délutáni órákban történt.
A roppant nagy közönség köröskörül sürűen ellepte a tért a főiskola kertjében s
mélyen meghatva kisérte figyelmével az ünnepély lefolyását, melynek a verőfényes szép őszi nap is kedvezett.
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Úgy a tanárok, mint a tanuló ifjúság részéről emelkedett szellemű alkalmi
beszédek tartattak, dicsőítő versek szavaltattak s a főiskolai éneklőkar Tompa
ismeretes népdalai közül is adott elő, még pedig gyönyörűen, néhány darabot.
Az utolsó fiatal szónok hazafias hévvel tett fogadalmat társai nevében is, hogy
Tompa példája és hatása örökké buzdítni fogja őket minden szépre és jóra, különösen a haza szeretetére. Meleg szavakkal köszönte meg az Akadémiának és
a Kisfaludy-társaságnak, hogy megtisztelő képviseltetésök által a szerény ünnepély fényét és értékét emelték. Oly általános volt az öröm és lelkesedés, mintha
Tompáját most hódította volna vissza magának a sárospataki Collegium.
A szobor a főiskola tágas sétakertjében, annak szélén, szilárd kőtalapzaton
álló bronz mellszobor. Igen csinos mű, de inkább csinos, mint hű. Ifjú férfikorában akarja feltüntetni a költőt. Holló szobrász készítette. A szükséges költséget
reá a főiskolai önképző irodalmi kör közadakozás útján gyűjtötte.
Az ünnepélyen elmondott beszédemet van szerencsém tisztelettel ide mellékelve bemutatni.

Az Akadémiai Értesítő a Jegyzőkönyvi mellékletek között, közvetlenül e Jelentés
után adja közre Lévay beszédét: AÉ, VII (1896), 620–622.
Magyarázatok
-Tompát mindjárt Népregéinek és Versei első gyűjteményének kiadása után
(1847) sietett keblére ölelni a Kisfaludy-Társaság: A Népregék, népmondák
(Tompa 1846) rövid időn belül két kiadásban is megjelenik. „A népregék közkedvességű szerzőjét” 1847 elején választja tagjai közé a Kisfaludy Társaság. Erről
lásd például Tompa 1847. február 19-én Bejéről írott levelét, amelyet Erdélyi Jánosnak, a Társaság titoknokának címez: „Igen megtisztelve érzem magamat, hogy
a Kisfaludy Társaság érdemes tagjainak koszorújába fűzött, s legfőbb törekvésem
leend megérdemelni.” (Tompa 1964, I, 66.) Verseinek gyűjteményes kötete (Tompa 1847) csak jóval taggá választatása után jelenik meg. Március végére – ahogy
ez Szemere Miklósnak március 22-én írott leveléből kiderül – még csak a költemények „összeírásával” készül el: Tompa 1964, I, 66.
-Széket foglalt A vámosujfalusi jegyző című elbeszélő költeményével: Székfoglaló költői beszélyét távollétében Erdélyi János olvassa fel a Kisfaludy Társaság
1847. május 29-i közülésén: Tompa 1964, I, 416.
-Az Akadémia azon időben emelte tagjai sorába, midőn szabadságharcunk
lezajlásával, tíz évi kényszerű szünetelés után, első ülését tartotta (1858): Ehhez
lásd Tompa – az Akadémia titoknokának, Toldy Ferencnek 1859. február 16-án
írott – köszönő levelét: „A magyar tudományos Akadémia azon kegyes figyelmét,
mely szerint mult évi deczember 15-én tagjainak díszes soraiba engem is felvenni
méltóztatott, hálás köszönettel fogadván: a mennyire csekély tehetségemből telik,
és csupán a bölcsészeti irodalom körében mozgó korlátolt készültségem engedi,
nemzetünk e féltékeny kegyelettel ápolt tudományos intézetének díszére mun233

kálni, legnagyobb örömem és legszentebb kötelességemnek tartandom.” (Tompa
1964, I, 306.) Lásd még 1859. január 6-án kelt válaszát Lévay gratuláló soraira:
Tompa 1964, I, 301.
-a következő évben (1859) magas röptű Kazinczy-ódájával nyerte az Akadémia koszorúját: Az Akadémia Kazinczy-ódapályázatának díjnyertes költeményét
Toldy Ferenc olvassa fel az Akadémia centenáriumi Kazinczy-ünnepélyén (1859.
október 27.). Megjelent: Hymnus Kazinczy Ferencz százados ünnepén = Akademiai emlékkönyv 1859, 55–62. Lásd még: Kempelen 1860, 83–86. A szerző által korrigált és jóváhagyott szövegváltozatot a Lévay által szerkesztett Kazinczy-Emlény
közli: Kazinczy emlékezete = Lévay 1860, 125–131. Az emlékóda keletkezési körülményeiről lásd: Porkoláb 2005, 139–149.
-„Mit keresnél, mért mulatnál […]”: E három sorral zárul az Utolsó verseim
második darabja: Tompa 1902–1905, II, 196.
-Ez lett voltaképpeni beköszöntője, egyszersmind végbúcsúja is, mely után
az Akadémia, költői működése méltánylásául, egyhangúlag oda ítélte neki a
kétszáz aranyos jutalmat: Az Utolsó verseim című, három elégiából álló kompozíciót Szász Károly olvassa fel – Tompa székfoglalójaként – az Akadémia nyelvés széptudományi osztályának 1868. március 23-i ülésén. Erről lásd: AÉ, 1868,
117; Tompa 1964, II, 417–418; Arany 2015, 664–665. A „nagy jutalmat” néhány
nappal korábban, március 17-én ítéli oda Tompának az Akadémia XVIII. nagygyűlése. Erről lásd: AÉ, 1868, 91. Lásd még azt a levelet, amelyet Eötvös Józsefnek ír Tompa 1868 tavaszán: „Három utolsó versemet, életem, költészetem utolsó
másodvirágait, fogadja tőlem szívesen. Jellemeznek engem egészen. Az Ősz költői
hangulatomat, a fájdalmasan fényeshez ragaszkodásomat, minő az ősz; végre szerelmemet, szívemet, mely mindent el tudna hagyni, csak őt nehéz, igen nehéz!
A repkény, magasra törő költői lelkemet, önmegkoszorúzásomat s a tökéletesebb
felé igyekvőt, ki fölfelé, csak fölfelé! Az utolsó, szülei szeretetemet, bánatomat s
ismét kedves nőmet.” (Gyulai–T. Szabó, 6.)
-Derengő sugár volt ez reá nézve ama sötét úton, mely őt nem sokára az örökkévalóságba vezette: Tompa néhány hónappal később, 1868. július 30-án hunyt el.
-Személyes életet és történetet nyertek a virágok: Utalás Tompa legnépszerűbb költeményeire, a számos kiadásban megjelent Virágregékre.
-„Hogy a babiloni vizeknél ültünk”: A bibliai idézet a Zsoltárok könyve 137.
zsoltárának nyitósora Szenci Molnár Albert fordításában. Emlékbeszédében Gyulai Pál ugyancsak e zsoltárral kapcsolja össze Arany Jánosnak „a nemzeti katastropha” utáni költészetét: „Dala a »babyloni vizek« elegiája volt, mely mint titkos
fájdalom sajgott keresztül az ország egyik végétől a másikig.” (Gyulai 1914, I,
260.) A közösségi (nemzeti) panaszének funkcióját betöltő 137. zsoltár motívumainak irodalmi felhasználásáról, aktualizálásáról lásd: Kiczenko 2001.
-Rimaszombat csak bölcsejében ringatta őt: Tompa Gömör vármegye székvárosában, Rimaszombatban született 1817. szeptember 28-án.
234

-az igricii nagyapai szegény tűzhely: Édesanyja korai halála után Tompát apai
nagyapja neveli a dél-borsodi Igriciben.
-A valódi édesanyát, az alma matert, a szellem tápláló szülőjét itt, a sárospataki főiskolában nyerte: Tompa életpályája – megszakításokkal ugyan, de – tizennégy éven át (1832 őszétől 1846 nyaráig) kapcsolódik össze a pataki református kollégiummal. Erről az időszakról lásd: Miklós–Kováts 1991, 12–21.
-„ex humili potens”: Alacsony sorból magasra jutott. Lásd a horatiusi szöveghelyet („ex humili potens / princeps Aeolium carmen ad Italos / deduxisse
modos.” Carm., III, 30, 12–14) Devecseri Gábor fordításában: „én zengtem először, én / lentről-jött s meredek csúcsra jutott, görög verset római lant húrjain.”
(Horatius 1961, 259.)
19. GARAY JÁNOS SZOBRA LELEPLEZÉSEKOR
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1898a.
Kommemorációs esemény
A Magyar Tudományos Akadémia 1898. május 23-i „összes ülése” Lévay Józsefet delegálja Garay János szekszárdi szobrának leleplezési ünnepélyére: „A
szegszárdi Garay-szobor-bizottság meghívja az Akadémiát a június 5-ikén végbemenendő leleplezésre. – Az Akadémiai köszönettel fogadja a meghívást s Lévay
József r. tagot kéri föl képviseletére, ki is az Akadémia koszorúját, beszéd kiséretében fogja letenni szobor talapzatára.” (AÉ, IX [1898], 354.) E megbízatásnak Lévay
– legalábbis 1898. május 29-én kelt naplóbejegyzése szerint – némileg vonakodva
tesz eleget: „Mához egy hétre pedig az »Akadémia« megbízásából Szegszárdon
kell koszorút tennem Garay Jánosnak ott akkor nagy ceremóniával leleplezendő szobrára, mégpedig rövid beszéd kíséretében. Az efféle beszéd egykor becsvágyam és örömem volt. Most már unalom és teher. Bármily rövid is, terhemre van
megírása éppúgy, mint elmondása. És olykor mégis kikerülhetlen.” (Lévay 2001,
I, 100.)
Az 1898. június 5-i szekszárdi ünnepélyről az alábbi tudósítást közli a Vasárnapi Ujság: „Tolnamegye lelkes közönsége fényesen lerótta úgy a maga, mint a
nemzet háláját és elismerését azon jeles költő iránt, a kit Szegszárd városa büszkén
vall szülöttének, s a ki a mily dísze volt e század második negyedében a magyar
irodalomnak, épen oly maradandó emléket biztosított magának irodalmunk történetében. […] A szoborállítás eszméjét, mint tudjuk, Tolnamegye közéletének
egykori jelese, Bartal György pendítette meg még 1860-ban. A lelkes indítvány általános meleg fogadtatásra talált, de a szükséges költségek előteremtése nem ment
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oly könnyen, mint az érdeklődés fölkeltése. Mintegy 35 esztendő telt el, míg a szoborállító-bizottság buzgósága annyit gyűjthetett, hogy az eszmének a megtestesítését munkába vehesse. A kitartás végre győzött, s ma már ott áll a díszes szobor
Szegszárd főterén, a Garay-téren, arczczal épen szülőháza felé fordúlva s fennen
hirdetve, hogy a magyar meg tudja becsülni a haza és nemzet iránt érdemeket
szerzett jeles fiait. A művészileg alkotott szobor ünnepies leleplezése a mult vasárnap, julius 5-én ment végbe Szegszárdon a legkedvezőbb időben. Az ünnephez
méltó nagy közönség gyűlt össze ez alkalomra az ékesen földíszített városba. […]
A leleplezés délelőtt 10 órakor történt a szép és tágas Garay-téren, melynek épen
a közepére állították föl a költő szobrát. […] Az ünnepélyt Fürdős Vilmos nyitotta
meg, előadván a szobor keletkezésének történetét, elismerő szavakkal méltatván
Szárnovszky Ferencznek művészi érdemeit. Ő utána Rátkay László orsz. képviselő
tartott Garayról emlékbeszédet, mire a lepel lehullott a szoborról; majd Várady
Antal lépett elő s szavalta el ez alkalomra írt ódáját. Erre a küldöttségek tették le
a szobor alapzatára koszorúikat beszédek kíséretében, melyek közt az első volt
az ősz hajú, de még mindig fiatal lelkű Lévay Józsefnek az Akadémia koszorúját
magyarázó szép beszéde; utána Jakab Ödön szólt a Kisfaludy-társaság nevében.”
(Garay szobrának leleplezése, VU, 1898/24, 405–406. A lap számos fotót közöl az
ünnepélyről, köztük a szónokló Lévayról: VU, 1898/24, 405, 406, 408. Az ünnepélyről lásd még: A Garay-ünnep, BpH, 1898. jún. 6.; A Garay-szobor leleplezése, PN,
1898. jún. 6.; Garay, FL, 1898. jún. 12.)
Szárnovszky Ferenc alkotásáról elismerően írnak a lapok. A Budapesti Hírlap
például így értékel: „Arccal észak felé magas gránitlapon áll az Obsitos költője.
Harmadfél méteres vállas alak, széles mellén zsinóros atilla feszül. Vállán kön�nyedén fekszik a vitás mente, a mely az első tervek után a szobor-bizottság makacs ideájából került Garay János alakjára. A költő mozdulatlan jobbjával csattos
könyvet tart, míg balkeze szónoki gesztusban könnyü papirlapot emel, a melyen
nyugodtan pihen Garay tekintete. Elől a géniusz, egy kivánatos szép asszony-alak
könnyedén dől a talapzatra, s derüs tekintettel nyujt babért a költő felé. A Bezerédy-utca felé eső oldalán, az obsitos témájára készült müvészi ércrelief disziti
a gránitalapot. Oldalt Garay nevezetesebb költői alkotásainak a cime olvasható,
elől aranyos betükkel ragyog: »GARAY JÁNOS / 1812–1853«. Az egész nyugodt
és egyszerü alkotás, hiányzik belőle minden póz, hű tükre a költő individuálitásának.” (A Garay-ünnep, BpH, 1898. jún. 6. Lásd még: Garay szobra Szegszárdon,
VU, 1898/23, 397.; Garay, FL, 1898. jún. 12.) Lévay viszont egészen más véleményen van: „Lelepleztük június 5-én Szegszárdon a Garay szobrát. Nagy, fényes
és lelkes közönség vett részt az ünnepélyben. Sokakkal megismerkedtem, sok
tarka-barka, aprólékos tapasztalást hoztam magammal dolgokról és emberekről.
A főispánhoz szállásoltak a megyeházánál, hol Perczel belügyminiszter is szállva
volt. Mindkettő nyájas, megnyerő arcú és viseletű. A szobrot igen dicsőítették a
különböző szónokok. De biz’ az, legalább az én szememben, gyarló alkotás. A
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talpazat és az alak semmi arányosságra nem mutat. A talapzat aljára félig dőlt
helyzetben fektetett vastag géniusz pedig egy oda nem tartozó monstrum. S aztán
Garay, aki szegény volt, mint a templom egere, díszmagyar öltönybe van vonva,
szinte izzadni látszik abban.” (Lévay 2001, I, 100–101.)
A leleplezési ünnepélyre a szoborbizottság egy reprezentatív emlékalbumot
(Bodnár 1898) is megjelentet „a szoboralap javára”. Erről lásd: A Garay-album,
BH, 1898. jún. 5.; A Garay-album, VU, 1898/23, 398.
Magyarázatok
-öt évvel később a nagyjutalommal tüntette ki: Garay Verseinek 1843-ban
megjelenő kötetéért (Garay 1843) kapja meg 1844. december 21-én az Akadémia
„nagy jutalmát”: AÉ, 1844, 231, 233.
-1853-ban történt korai elhunyta után emlékbeszédben ünnepelte: Garay
1853. november 5-én hunyt el. Az Akadémia 1854. május 8-án Tóth Lőrinc beszédével (Tóth L. 1854) újítja fel emlékezetét.
-szülőházát itt e városban emléktáblával jelölte a kegyelet: A márványtáblát
1881. szeptember 4-én Gyulai Pál beszédével leplezik le a költő szekszárdi szülőházán. A táblára Szász Károly epigrammáját vésik: „Itt született Garay; lelkében az
isteni szikra / Itt lobbant föl előbb, majd magasabbra kelő / Csillagként egy egész
országra vetette világát, / S távoli hunytában visszamosolyga ide.” Lásd: A szegzárdi Garay ünnep, VU, 1881/36, 573; A szegzárdi ünnepélyek, VU, 1881/37, 589–590.
-„Ki hosszú, zord napon keresztül […]”: Lásd Lévay A nap letűnt című Longfellow-fordításának nyolcadik strófáját: Lévay 1881, II, 322.
-„magyar hölgynek születni nagy és szép gondolat”: Lásd Garay Magyar
hölgy című költeményének nyitósorait: „Magyar hölgynek születtél, / Áldd érte
sorsodat! / Magyar hölgynek születni, / Nagy és szép gondolat.” (Garay 1848, 9.)
Lévay a Kazinczy-centenárium miskolci bankettjén is idézi ezt a strófát „a lelkes
magyar hölgyek”-re emelve poharát (Lévay 1860, 187). [→ 2]
-„A lelkem istené […]”: E „jelmondatot” Gyulai Pál idézi fel a szekszárdi Garay-emléktábla ünnepélyes leleplezése alkalmából (1881. szeptember 4.) mondott
beszédében: A szegzárdi ünnepélyek, VU, 1881/37, 590. Lásd még: A Garay ünnepélyen. Szegszárd, 1881 szeptember 4-én = Gyulai 1914, II, 369–372.
-Énekelt a természet szépségeiről akkor is, midőn testi szemével már nem is
láthatta azokat: „Közel egy évig vakulással, a végső hónapokban pedig, egyéb fájdalmas bajain kivül tökéletes vaksággal kelle küzdenie”. (Ney 1854, XXIII–XXIV.)
-Nem vesszük észre rajta a nélkülözést, a nehéz küzdelmet, az álmatlanul
töltött gyötrelmes éjeket: „Híven osztozott a magyar költő köz-sorsában: nélkülözés, szenvedés, és gond környezék őt szünetlenül.” (Ney 1854, XXIII–XXIV.)
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20. AZ ARANY-SZOBA
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1899.
Egyéb szövegforrás: Az Arany-szoba. Nagy-Szalonta 1899. augusztus 27. = VU,
1899/37, 614–615; Az Arany-szoba. Nagy-Szalonta, 1899. augusztus 27. = BSz,
100 (1899), 112–114; Az Arany-szoba. Nagy-Szalontán, 1898. [sic!] aug. 27. = Lévay 1909, 17–20; Az Arany-szoba. Nagy Szalonta 1899. aug. 27. = MTAKK Ms
5688/22, 9–10.
Kommemorációs esemény
Bár Arany János emlékét Nagyszalontán 1885 óta a gimnáziumban kialakított
emlékszoba őrzi (megnyitásán a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy
Társaság nevében Lévay is beszédet mond [→ 11]), a helyi Arany Emlékbizottság
méltóbb emlékhelyet kíván létrehozni a város nagy szülöttének. Ezért 1893-ban
megvásárolja Szalonta nevezetes műemléképületét, az úgynevezett Csonka-tornyot, hogy abban – a szükséges felújítást követően – Arany-emlékmúzeumot rendezzen be. A nagyszabású tervet a költő fia, Arany László is támogatja, és Nagyszalonta országgyűlési képviselőjeként megpróbálja a Műemlékek Országos Bizottságát az ügy mellé állítani. Mivel törekvése nem jár sikerrel, elhatározza, hogy
saját költségén restauráltatja a tornyot. A kegyeletes szándék megvalósítását hirtelen bekövetkező halála (1898. augusztus 1.) sem akadályozza meg, hiszen özvegye
négyezer forintot bocsát az Emlékbizottság jogutódja, az Arany Emlék-Egyesület
rendelkezésére. Az Emlék-Egyesület – az adományt közadakozásból kipótolva –
1899 nyarára el is végezteti a restaurálási munkálatokat. (Zuh 2002, 14–15.) A felújított torony bejárata mellett egy Gyulai Pál által szövegezett emléktáblát is elhelyeznek: EZ ÚGYNEVEZETT CSONKA TORONY, / MELYET / ARANY JÁNOS
ÉS PETŐFI SÁNDOR MEGÉNEKELTEK, / ARANY LÁSZLÓ / NAGY-SZALONTA SZÜLÖTTE ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE / TERVEZETE SZERINT ÉS HAGYOMÁNYÁBÓL UJITTATOTT MEG. / IDE HELYEZTETTEK
EGYSZERSMIND ŐRZÉS VÉGETT / ARANY JÁNOS EMLÉKEI / MELYEKET
A KEGYELETES FIU / NAGY-SZALONTA VÁROSÁNAK AJÁNDÉKOZOTT /
1899 AUGUSZTUS 20-ÁN. A gimnáziumi emlékszobából áthozzák a relikviákat,
és berendezik az emlékmúzeumot. (A kiállított emléktárgyakról lásd: A nagy-szalontai Arany-Muzeum, PN, 1899. aug. 29.; Az Arany-ünnepély Nagy-Szalontán,
VU, 1899/36, 601–602.) A múzeummá alakított Csonka-torony megnyitását
1899. augusztus 27-re tűzik ki.
Széll Kálmán szalontai ev. ref. esperes, az Arany Emlék-Egyesület elnöke, a
költő veje Lévayt kéri fel az ünnepélyre szánt „alkalmi költemény” megírására,
aki – mint erről 1899. július 3-án kelt naplóbejegyzése tanúskodik – el is vállalja
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a megtisztelő feladatot (Lévay 2001, I, 132). Az ünnepély szervezését az Akadémia és a Kisfaludy Társaság részéről segítő Gyulai is mindent elkövet azért, hogy
Arany még élő pályatársai és barátai jelen legyenek a nagy eseményen. (Erről lásd:
Papp 1941, II, 595–596, 605–606.) Amikor Gyulai – Lévay 1899. július 29-én kelt
leveléből (Gyulai–T. Szabó, 554) – értesül miskolci barátja szalontai fellépéséről, az Akadémia hivatalos képviseletével is megbízza őt. 1899. augusztus 9-én
kelt levelében Lévay már arról tájékoztatja Gyulait, hogy elkészült a költeménnyel:
„Az alkalmi verset, nagy kínnal, már összeütöttem, Hat soros tizenkét szótagból
áll. Ódai erő és emelkedés helyett nagyon is elégiai hangulatba estem. De azt hiszem mégsem fordul fel ettől Apolló gyomra annyira, mint a Petőfi-himnusoktól
felfordulhatna.” (Gyulai–T. Szabó, 556.) Lévay vonatkozó naplóbejegyzései is
arra engednek következtetni, hogy Gyulai és köre a szalontai ceremóniát a Petőfi
halálának félévszázados évfordulója alkalmából rendezett Petőfi-ünnepélyekkel
(főként az 1899. július 30-i segesvári megemlékezéssel) szembeállítva pozícionálja
és értékeli: „A jövő héten, e hó 23-án ellátogatok Gyulaihoz Leányfalvára. Onnan
együtt megyünk Szalontára az Arany-szoba ünnepélyes felavatása végett, mely
augusztus 27-én történik. Éppen ellentéte lesz ez a szerény ünnep a Segesváron és
egyebütt is nemrég tartott zajos Petőfi-ünnepeknek. Szinte ebben is tükröződik a
két költő egyénisége. Az az alkalmi költemény is, melyet én ott el fogok mondani,
ilyen hangulatú. Nem törekedtem nagy szavakra, melyek ritkán fakadnak a szívből, s melyek nem is tartoznak a költészet lényegéhez, sőt idegenek attól.” (Lévay
2001, I, 136.)
1899. augusztus 27-én „Nagy-Szalonta óriás főterét, melyet a nagy költő emlékezetére Toldi-térnek neveztek el, korán reggel ellepte a város és a vidék közönsége”. (A Csonkatorony felavatása, PN, 1899. aug. 28.) Az ünnepélyt Széll Kálmán nyitja meg, majd Lévay olvassa fel Az Arany-szoba című költeményét, ezt
követően Rádl Ödön a Petőfi Társaság, Szász Károly az Akadémia, Gyulai Pál a
Kisfaludy Társaság nevében szónokol. (E két utóbbi beszédet lásd: Szász 1899;
Gyulai 1901 – kötetben: Gyulai 1914, II, 398–401.) Az ünnepély „négyszázterítékű” díszebéddel zárul. (Az ünnepélyről lásd: Arany János a Csonka-toronyban,
BpH, 1899. aug. 28.; A Csonkatorony felavatása, PN, 1899. aug. 28. Az ünnepély
fotóit lásd: VU, 1899/36, 601.) 1899. szeptember 1-én kelt naplóbejegyzése szerint
Lévay ugyan elégedett az ünnepély lefolyásával, saját – és veterán barátai – szereplését illetően azonban kétségek gyötrik: „A szalontai Arany-szoba ünnepélyes
megnyitása óhajtásunk szerint sikerült. Gyönyörű idő, roppant számú ünnepi közönség (különben is vasárnap volt aug. 27-én), őszinte lelkesedés, melyet nem volt
szükség mesterségesen izgatni. Inkább egy benső igaz érzelemtől áthatott családi
ünnep volt ez, mint valami mellékcélokkal egybekötött tüntetés. Illő volt Arany
költészetéhez és jelleméhez. Mi hárman, Gyulai, Szász Károly és én, mint Aranynak a régi időből még élő személyes barátai, csaknem kortársai, úgy az »Akadémia«, mint a »Kisfaludy Társaság« nevében, de a magunk nevében is, szívesen já239

rultunk megjelenésünkkel és üdvözlő szózatunkkal az ő családi ünnepének emeléséhez. A belsejében igen szépen és célszerűen átalakított »Csonkatorony« most
már méltóképpen őrzi az ő életének apró emlékeit. […] hármunk szerepléséből azt
a meggyőződést merítettem, mely különben nem most támadt bennem először,
hogy nem való az öregeknek a nyilvános szereplés. Megjelenésök, előadások inkább
sajnálatot, mint buzdulást kelt. Hiába, az élet az ifjúságé! »Succedunt novi, veteres
migrate coloni!« Magam is majd csak a Tompa rimaszombati szobrának ünnepélyén óhajtok még részt venni, s megvinni oda szerető barátságom utolsó hódolatát:
azután csak néma szemlélője leszek minden hasonló nyilvános ünnepeknek, s ha
egyben-másban talán melegen dobog is a szívem, nem tolmácsolom.” (Lévay 2001,
I, 136.) Tompa Mihály rimaszombati szobrát csakugyan Lévay-ódával leleplezik le
három évvel később [→ 21], de ezzel az agg miskolci költő dicsszónoki pályafutása
korántsem fejeződik be: még számos kommemorációs megbízatást vállal az elkövetkezendő másfél évtizedben [→ 22–27].
Széll Kálmán a Csonka-torony falába illesztett Arany-szobor leleplezési ünnepélyére (erről lásd: Miklós E. 1907) is meghívja Lévayt, aki azonban testi gyöngesége miatt nem vállalkozhat „a messze utazásra” (Lévay 2001, I, 406–407). Az
ünnepély napján, 1907. szeptember 15-én az alábbiakat jegyzi be naplójába: „Ma
leplezték le Nagyszalontán Arany János kőszobrát. Sokszor gondoltam rá a mai
nap folyamán. Eszembe jutott Hoc erat in votis című verse, s azzal együtt Horatius
szatírája, mely az említett szavakkal kezdődik. »Hoc erat in votis modus agri non
ita magnus«. Egy rövid versecskét írtam ugyanazon cím alatt e nap emlékére a két
költő sorsáról. Azon melegében elküldtem Gyulainak.” (Lévay 2001, I, 407.) A
még aznap kelt levél vonatkozó része: „Ma leplezik le, vagy mikor e sorokat írom,
talán már le is leplezték Arany szobrát Szalontán. Nem vehettem részt az ünnepélyen. Nem volt bátorságom elszánni magam a hosszú utazásra és az ünnepéllyel
járó zajra és izgalomra. Aranyról gondolkoztam ma itt az én csendes, magányos
szentpéteri fészkemben. Igy született a tulsó lapra írott versecske, melyet azon
melegében neked küldök.” (Gyulai–T. Szabó, 674.) A levélhez csatolt költemény
hamarosan meg is jelenik Gyulai folyóiratában (BSz, 132 [1907], 311):
Hoc erat in votis…
Hoc erat in votis!… Horácz mind megnyerte:
Volt földje, mezője, telke, háza kertje;
Erdős hegy is, melyről friss hullámit hajtva,
Csörgedező patak futott le az aljba.
Bő része hír-névben, nagy urak kegyében,
Büszkeség, önérzet elégült szivében;
S veszendő népe közt kétes nyeresége:
Hogy sokat szeretett s nem volt felesége.
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Toldi költőjének szerényebb volt vágya,
Várta is, hogy azzal majd az ég megáldja;
Addig várta, kérte, hogy a mit reméllett,
A földből sajátja öt-hat lábnyi tér lett.
De lantján soha nem szólt hizelgő ének,
Dicsőitésére Czézárnak, Meczénnek;
Múzsája borának nincs semmi salakja
S tiszta fényben ragyog előttünk alakja.

(Kötetben lásd: Hoc erat in votis. Vonatkozás Arany hasonló czímű versére = Lévay
1909, 248.)
A szalontai emlékmúzeum ügye Lévayt még késő aggságában is foglalkoztatja. 1916. október 18-án kelt naplóbejegyzése szerint egyik utolsó költeményének
a kéziratát is ide szánja: „Nemrég egy kis költeményt írtam, melynek tárgya régóta
motozgált a fejemben. Címe: A szalontai temető. Búsong a temető, hogy nem az ő
kebelében talált örök nyugalmat szülőföldjén a földbe vonuló dicső szülött. A kis
költeményt melegnek érzem, mintha magam is együtt éreznék a temetővel. Talán el
fogom küldeni a vers kéziratát Szalontára most október 22-én, Arany halálának harmincnegyedik évforduló napján Széll Kálmán nyug. ref. espereshez, Arany vejéhez,
hogy helyezzék azt a »Csonkatoronyban« az Arany-múzeum relikviái közé – újabb
jeléül annak, hogy én Arannyal még mindig társalkodom.” (Lévay 2001, II, 374.) A
kézirat meg is érkezik Szalontára – ahogy ez az Arany Emlék-Egyesület ügyvezető
alelnökének 1916. december 24-én kelt köszönőleveléből (MTAKK Ms 5689/428)
kiderül. A szalontai temetőt a Budapesti Szemle adja közre (169 [1917], 286–287) és
Lévay posztumusz versgyűjteményében is megjelenik (Lévay 1925, 91–93).
Magyarázatok
-Neki tömjénfüst és ünnepi zaj nem kell, / Nem kell menedékül fényes palota; / […] / Szülőföldjén kívánt csak egy „fecskefalat” / Hogy rejtve pihenjen
a költő az alatt: Utalás a Magyar Tudományos Akadémia titkári tisztségét betöltő
Arany Ártatlan dac című, az akadémiai palota megnyitásának napján (1865. december 11.) írt költeményének záró strófáira: „Nem palotába – vesszen a fény! – /
Nem oda vágytam s gondolok én; / […] // Egyszerű kunyhó, ott keleten! / Rakja
rajongó képzeletem; / Oda sovárog e fáradt tetem: / Küszködöm, várok, míg tehetem. // Tavaszi fecskék, dal kedvesi! / Jertek el, Isten kőmüvesi! / Rakjatok ott
egy fecskefalat: / Megpihen a költő az alatt.” (Arany 1951, 309.) Ezeket a sorokat
Lévay a szalontai gimnáziumban kialakított Arany-emlékszoba megnyitási ünnepélyén (1885. június 6.) felolvasott beszédébe is beilleszti [→ 11]. Az Ártatlan dac
keletkezési körülményeiről lásd Gyulai Pál jegyzetét: Gyulai 1961, 587–588. Az
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Akadémia palotájába való beköltözés ügyéről lásd még Arany 1867. március 20án kelt levelét Lónyay Menyhérthez: Arany 2015, 82–85.
-Most nem óhajt immár parányi telket sem, / Ő és kis családja csend-lakta
helyét, / Kertet se, hol maga oltson, ültetgessen, / Hova el-elvárná múzsája kegyét: Lásd Arany Epilogus című költeményének 49–56. sorait: „Csöndes fészket
zöld lomb árnyán, / Hova múzsám el-elvárnám, / Mely sajátom; / Benne én és kis
családom. // Munkás, vídám öregséget, / Hol, mit kezdtem, abban véget… / Ennyi
volt csak; / S hogy megint ültessek, oltsak.” (Arany 1951, 323.)
-egy régi erőd: A nagyszalontai Csonka-torony, melyet a Bocskai István fejedelem által ide telepített hajdúk építettek. Az őrtorony tetőszerkezete 1658ban leégett. Ebben a csonka állapotában örökíti meg a tornyot Az ó torony című
Arany-költemény. Felújításáról és a benne kialakított Arany-emlékmúzeum történetéről lásd például: Zuh 2002.
-Vércse, bagoly nem lesz örökös lakója: Utalás Arany Az ó torony című költeményének 22. sorára: „Vércse bagoly örökös lakója”. (Arany 1951, 127.)
21. TOMPA SZOBRÁNÁL
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1902.
Egyéb szövegforrás: Tompa szobránál (Rimaszombat, 1902. junius 4.) = GK,
1902. jún. 7.; Tompa szobránál (Rimaszombat, 1902. junius 4.) = SL, 1902/24, 569–
571; Tompa szobránál. Rimaszombat, 1902 junius 4. = Lévay 1909, 65–69; Tompa
szobránál. Rimaszombat, 1902. Junius 4. = MTAKK Ms 5688/22, 34–38.
Kommemorációs esemény
A rimaszombati Tompa Mihály-emlékszobor felállítását a sárospataki főiskolán
tanuló gömöri ifjúság kezdeményezi az 1880-as évek elején. Az 1868. július 30-án
elhunyt költőnek ugyan van már emlékjele szülővárosában (1878-ban emléktáblával jelölik meg szülőházát: VU, 1893/40, 521), de a pataki mozgalom széleskörű
támogatásra talál Gömör-Kishont vármegyében. Az 1902. június 4-én leleplezett
szobor előtörténetét így foglalja össze a Vasárnapi Ujság: „A nagy költőnek állítandó emlékszobor eszméjét első sorban S. Szabó József, jelenleg debreczeni
kollégiumi tanár pendítette meg, sárospataki theológus korában. Az ősi collegiumi városban mindjárt nagyobb összeget gyűjtöttek e czélra. A további gyűjtést
a rimaszombati gimnázium növendékei folytatták, főleg dr. Veress Samu tanár
buzgólkodására. Különösen báró Nyáry László és Szeless Ödön ügyvéd fejtettek
ki nagy buzgóságot a gyűjtésben, melyet ezután Bornemisza László alispán vett
át. Gömörmegyének büszkeségére szolgálhat, hogy a szobor felállítására szüksé242

ges összeget teljesen a vármegye közönsége adta össze. Holló Barnabás, mint a
vármegye szülötte egész önzetlenűl készítette a szobrot s neki köszönhető, hogy
az összegyűlt mintegy 8000 frt költségből ily díszes emléket lehetett felállítani”.
(Markó 1902. Lásd még: Veress 1904; Visszapillantás a Tompa-szobor ügyére,
GK, 1893. aug. 1.; Borovszky 1903, 403.) Holló egyszerre két Tompa-szobron is
dolgozik: a rimaszombati mellett a sárospataki ugyancsak az ő budai műtermében
készül. (Radácsi 1908. [→ 18]) Gömör-Kishont vármegye közgyűlése az emlékszobor helyét az átalakítandó Huszár téren, az épülő új megyeháza előtt jelöli ki.
A szoborbizottság elnöke, Bornemisza László alispán – 1902. április 23-án kelt
levelében (MTAKK Ms 5689/172) – Tompa egykori költőtársát és barátját, Lévay
Józsefet kéri fel a leleplezési ünnepély ódájának megírására:
Vármegyénk közönsége, mint erkölcsi testűlet, a minden szépért és nemesért lelkesedni tudó ifjúsággal és vármegyénk lakósságával karöltve, éveken keresztűl rakosgatta filléreit össze oly czélból, hogy halhatatlan nagy nevű költőnk
Tompa Mihálynak szobrát, szülő városában, Rimaszombatban felállithassa; – s
ezen ténye által az élők sorából már rég elköltözött el nem múló érdemeit méltánylandó, e művet kegyeletes megemlékezésének külső jelképeűl, szive érzelmeihez képest mutassa be a szemlélők elé.
Az érczbeöntött szobor elkészűlt s ünnepélyes leleplezésének határidejéűl
folyó évi Június hó 4-ik napjának de. e. 10 órája tűzetett ki.
A legnagyobb örömmel s hálás köszönettel értesűlt a szobor bizottság Nagyságodnak azon nagybecsű elhatározásáról, hogy kérésünkre hajlandóságát fejezte ki az ünnepi óda elkészitésére és elszavalására.
Midőn tehát eme kegyeletes elhatározásának teljesitésére ez alkalomból is
tisztelettel felkérem s Nagyságodat úgy is mint Tompa Mihály kortársát és kebelbarátját, vármegyénk és Rimaszombat r. t. város közönsége nevében s annak
kedvesen látott vendégeűl a legmélyebb tisztelettel meghivom, – reménylem,
hogy ünnepélyünk fényét becses megjelenése által emelni szives leend.

A felkérés elfogadását Lévay naplójába is feljegyzi (Lévay 2001, I, 197). 1902. május 5-i ülésén a Magyar Tudományos Akadémia I. osztálya is úgy dönt, hogy –
Négyesy László mellett – Lévayt bízza meg a rimaszombati ünnepélyen való képviseletével: AÉ, XIII (1902), 353, 440. A Szentpéteri üres fészek 1902. május 20-án
kelt bejegyzése szerint a költemény igencsak nehezen születik meg: „Idejövetelem
egyik célja az is volt, hogy megírom a rimaszombati Tompa-szobor leleplezésére
(június 4.) az ünnepi ódát. Felette nehezen ment, egész a gyötrődésig. Még most
is hiányzik a bevégző egypár strófa. Elszoktam a lant pengetésétől – kétségbeejtőleg.” (Lévay 2001, I, 199.)
Az 1902. június 4-i leleplezési ünnepélyre persze elkészül a költemény. A Gömör-Kishont vármegye által rendezett ünnepélyről (amelyet az új, neobarokk
megyeháza felavatásával is összekötnek) így számol be a Vasárnapi Ujság: „A
bérczes Gömörvármegye székvárosa, Rimaszombat, Tompa Mihály koszorús
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költőnk szülővárosa, emlékezetes ünnepet ült e hó negyedikén. A népregék és
virágregék halhatatlan költőjének érczbe öntött életnagyságú szobrát leplezték le
szép ünnepélyességek közt. Rimaszombat összes házai föllobogózva, sok helyen,
köztük Tompa szülőháza a nevét viselő utczában, virággal díszítve várták a több
ezerre menő, vidékről és fővárosból érkező ünnepi vendégeket. […] Junius 4-én
már kora reggel szokatlan mennyiségű közönség lepte el az ünnepély színhelyét,
a Tompa teret; közte lelkészek vezetése alatt nagy számban jelentek meg Tompa
Mihály egykori tiszta magyar ajkú hívei Bejéről, Kelemérről és Hanváról. Küldöttségekkel képviseltették magukat az Akadémia, a Kisfaludy-Társaság, az írói és hírlapírói egyesületek, a tiszai ref. egyházkerület Kun Bertalan püspök vezetésével,
a gömöri ref. egyházmegye, a sárospataki főiskola, a tiszai evang. egyházkerület
Glauf Pál főesperes vezetésével, Gömörvármegye tisztikara Hámos László főispán
és Bornemisza László alispán vezetése alatt testületileg jelent meg, nemkülönben
a gömörmegyei negyvennyolczas honvédek”. (Markó 1902.) Bornemisza László
nyitóbeszédét (lásd: GK, 1902. jún. 7.) követően Veress Samu főgimnáziumi tanár
emelkedik szólásra (lásd: GK, 1902. jún. 7.; Veress 1902), majd Lévay adja elő
Tompa szobránál című emlékódáját: „A lecsendesült éljenzés után Borsodvármegye nyugalmazott alispánja, Tompa kebelbarátja: Lévay József, az aranytollu ősz
költő szavalta el remek szép költeményét, melyet mindvégig áhitattal hallgatott az
óriási közönség. […] A költemény végső szavai után frenetikus tapsvihar tört ki”.
(A Tompa-szobor leleplezése, GK, 1902. jún. 7.) „Magasan szárnyalt, lelket mélyen
érintett, szivet mozgásba hozott a költemény, a melynek előadása után riadó éljenzés köszönté az agg költőt.” (Tompa Mihály, SL, 1902/23, 558.) A „magasröptű”
költemény elhangzása után a meghívott testületek szónokai következnek, köztük
az Akadémiát képviselő Négyesy László, a Kisfaludy Társaság nevében szónokló
Beöthy Zsolt, valamint a sárospatai főiskola tiszteletét tolmácsoló Novák Lajos
(beszédeiket lásd: Négyesy 1902, 544–545; GK, 1902. jún. 7.; Novák 1902). Az
ünnepély azzal zárul, hogy Rimaszombat polgármestere, Kovács László átveszi
szobrot a város közössége nevében (beszédét lásd: GK, 1902. jún. 7.). A szoboravatóról a Vasárnapi Újság fotókat is közöl: VU, 1902/24, 382–383.
Az ünnepélyt követő négyszáz terítékes díszlakomán Gömör-Kishont vármegye főjegyzője, Lukács Géza a megye közönsége nevében „az ünnepi óda költőjére” emeli poharát (GK, 1902. jún. 7.):
Halhatatlan költőnk: Tompa Mihály szobrának leleplezési ünnepélyén – bár
nem áldott meg az isteni kegyelem költői lelkülettel, – bizonyos költői ihlet uralja valómat. Képzetemben egy parkban találom magamat, egy gondozott parkban, honnan hiányzik minden gyom, s a hol feltaláljuk mindazt, a mi szemünknek kedves, a miért szivünk feldobog, a miken gondolatunk megnyugszik s a
melyek lelkesedéssel töltenek el.
Ott látom a nyájas pázsit szegélyében a szemet gyönyörködtető nefelejtset,
a bujkáló szerény ibolyát, a nap hevében sütkérező délikét, az égő szerelmet, a
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csobogó patak vizére szomjas halvány liliomot s a pompázó rózsákat, Tompánknak megénekelt kedves jó virágait; ott találom a jámbor cserjéket, a fagyalt, a
jázmint; megragadják figyelmemet a hasznot hajtó jávor, a cser, a délczeg fenyő,
az egekbe törő czédrus, s mindezeket uralja a viharral daczoló sudár százados
tölgy büszke koronájával a park kellős közepén.
Vélem hallani a tölgy biztató szózatát a kedves virányokhoz: ha a nap heve
eltikkaszt, jőjjetek enyhe árnyat adó lombjaim körébe, s felüdültök; a mint bátoritja a cserjéket nemes hivatásuk teljesitésére; fennen hangoztatja a haszonfáknak: „Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény”, örömtelten szemléli a
karcsu fenyőt, mely ifju kora daczára, megelőzi növésben a többi fát; szeretettel
öleli keblére s vigasztalja a czédrust, mely azon siránkozik, hogy az egek boltozatát még mindig nem érte el!
S e kedves park mindenik otthonosa bizva-bizik és megnyugszik az ősfa beszédén, mert tudják, hogy a tölgy a viharban edzett s az életbölcsesség birtokában van.
A park büszkeségét bölcsőjében homlokon csókolta a muzsa; ifju korában
már ott láttuk a tettek mezején, hol az ország sorsát intézték, láttuk a nagy napok
idején a kedves haza szolgálatában, melynek bérczein majdan hontalanul bujdokol… Megmutatta, miként kell egy büszke vármegyét nehéz viszonyok közt
bölcsen vezetni, s hogy még nagyobb legyen: miként kell visszatérni a muzsához
s honfitársainak csendes munkásságával még több jó szolgálatot tenni.
Sziveink bálványa, hölgyeim! atyámfiai, férfiak! ragadjuk fel poharainkat s
egyhangu lelkesedéssel kiáltsuk: a koszorus költőt, Borsodvármegye, – nem…
az egész ország büszkeségét, s szivben mindannyiunknak édes testvérét, a ki
szives hivó szavunkra tán még szivesebben jött körünkbe: Lévay Józsefet a magyarok Istene sokáig éltesse!

Lévay az Akadémia megbízásából „a szobrot felállító Gömörmegye hazafias
közönségére” mond felköszöntőt (GK, 1902. jún. 7.):
Mikor a mai lélekemelő ünnepélyen a koszoruk halmazát és az összesereglettek jókivánatait láttam és hallottam, meggyőződtem arról, hogy ma itt nem
egy felekezet, nem egy társadalmi réteg, de kisebb körben maga az egész magyar
nemzet ünnepel. S ez ünnep fényét s jelentőségét akartuk emelni az által, hogy
a költő nagy érdemeit méltatva, a magyar tudományos akadémia is megjelent
itt általunk a maga koszorujával. Szerencsésnek érzem magamat, hogy e pillanatokban nekem is alkalmam nyilt nehány törékeny hanggal járulni az ő dicsőitéséhez s felujitani lelkemben életének és feledhetlen barátságának emlékeit,
melynek oltárára most már talán utolsó tömjénemet hintegetem.
Nem lehet az ő élete folyását mély megindulás nélkül szemlélni. Elégiai hangulat vesz erőt rajtunk s megujulnak előttünk a regeszerű képek a költő sorsáról,
a ki a föld elosztásakor későn érkezve, mit sem kapott a földi javakból egyebet az
istenek azon engedélyénél, hogy mindig szabadon emelkedhetik az égiekhez, a
kik őt ott fenn aranycsészéből nektárral itatják; vagy eszünkbe jut a költőt ábrázoló fülemüle is, mely mint mondják, akkor dalola legszebben, ha kalitját sötét
lepellel boritják be.
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De távol sem szándékom ez önmagát emésztő élet gyötrelmeit csak röpke
vonásokkal is fölidézni ez alkalommal. Vidám tekintet és örömzaj illik mai
ünnepünkhöz. Derült arczczal forduljon költőnk alakja felé a szeretet, melyről
maga dalolta, hogy „erősb az, mint a halál”. Hangoztassuk nevét és érdemeit
büszkeséggel s hálával a gondviselés iránt, mely őt nekünk ajándékozta s mely a
porba hullott kicsi mustármagot üditő árnyas terepélyfává növelte számunkra.
Mert Tompa költészete nem fölszinesen csillámló játéka a képzeletnek. Maga
egy igazi szép valóság az, telve az érzelmek és eszmék fenkölt szárnyalásával s
mélységével, a forró hazaszeretet tüzével, tiszta és feddhetlen, vérünkből való
vér, egészen a miénk.
Harmincznégy év óta nyugszik a hanvai sirboltban. Kegyeletes kézzel ápolt
virágok mondanak ott neki folyvást méla regét. Szellemi képét gyönyörködve
szemléli a nemzet; látható földi alakját most idézte elénk tartós érczben a szülőföld szeretete. Itt fogad ő bennünket kedves otthonában s ha érczajaka szólani
tudna, hangos örömét tolmácsolná a fölött, hogy holta után is itt nyert állandó
lakást édes övéi között. Mert valóban nemcsak helyes, de óhajtandó is az, hogy
ne csak a főváros legyen az az egyetlen pantheon, melyben nagyjaink emlékét,
szobrait és képeit elhelyezzük. Emeljük és őrizzük azokat szerte a vidéken is, hol
ama jelesek születtek, éltek, munkáltak, honnan fényt árasztottak a hazára. Ott
már a környezet, a táj, sőt maga a levegő emelni fogja emlékök hatását s némán
is hirdetői és példái lesznek a honfiui erényknek és érdemeknek a haza távolabbi
körein: Igy hirdetik saját vidékükön Kazinczy és Kölcsey, Csokonai és Berzsenyi
és a Kisfaludyak.
Lelkesedve üdvözüljük azért Tompa szobrát szülővárosában. Itt lesz az, legyen is, nemzedékről-nemzedékre ébresztője s ébrentartója azon magasztos
eszméknek és érzelmeknek, melyek müveiből sugárzanak ránk. Hirdesse a költő
dicsőségét, de hirdesse azzal együtt Gömör-Kishontvármegye lelkes közönségének azt a hazafiui nagy érdemét is, mely szerint a nemzet szélesebb köreinek
részvéte nélkül egymaga igy dicsőitette meg a nemzet költőjének emlékét. Nemcsak bölcsőt, lakhelyet és sirt adott neki, hanem külső alakjának tartósb életet is.
E nemes vármegye közönségének, mely hagyományosan táplálja szivében a
haza és szabadság szeretetét, különösen a vármegye élén álló két érdemes vezérférfiának: Hámos László főispán és Bornemisza László alispán uraknak tolmácsolom a magyar tudományos akadémia, a magyar költészet, a magyar irodalom
hálás elismerését és köszönetét. Az ő boldogságukért emelem poharamat. Isten
őket sokáig éltesse!

Lévay 1902. június 13-án kelt naplóbejegyzésében elégedetten számol be a szoboravató ünnepség lefolyásáról, az ünnepségen felolvasott ódájának fogadtatásáról és Holló Barnabás szobrának művészi kvalitásairól: „Véghez ment a Tompa
szobrának leleplezési ünnepe június 4-én Rimaszombatban. Lélekemelő ünnep
volt az a mindenfelől egybe sereglett, roppant nagy közönség őszinte, lelkes részvéte mellett. Én is elmondtam ott alkalmi versemet. Nagy, zajos tetszésre talált
azoknál, akik hallották. De bizony igen sokkal nagyobb volt azoknak száma, akik
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semmit sem hallottak abból a terjedelmes szobor-tér távolabbi részein. Minden,
de minden rendkívül sikerült: maga a nemes egyszerűségű szobor, annak elhelyezése és környezete, az ünnepély lefolyása. Jelen helyzetét nyugodt megelégedéssel
szemlélheti a költő ércalakja. Kínos, zaklatott élet után a dicsőítés és dicsőülés
nyugalma! Emlékezem, hogy halála előtt néhány nappal vagy héttel meglátogattam őt Hanván. Ez volt utolsó látogatásom. Kérve kért, óvjuk szegényen maradandó özvegyét attól, hogy az ő sírja fölött sok pénzbe kerülő emléket emeljen.
Megnyugtattam, sőt megvigasztaltam azzal a határozott biztatással, hogy ne aggódjék, s ne törődjék ezzel; ha csakugyan eljő az idő, érdemeihez méltó emléket
állít neki a közönség kegyelete és szeretete. Íme, most már hirdeti nevét nemcsak gránit síremléke, hanem ércszobra is!” (Lévay 2001, I, 199–201. [→ 15]) A
szoborról a Vasárnapi Ujság is elismerően ír: „Maga a szobor a gömörmegyei,
hangonyi születésű Holló Barnabás sikerűlt műve, mely az egykor daliás termetű költőt férfikora virágában, magyaros ruhában ábrázolja, abból a korszakból, a
melyre vonatkozóan Szász Károly Tompa életrajzírója jellemzésűl írta, hogy olyan
volt az ereje, hogy a mogyorót fél kézzel összeroppantotta és a vaspatkókat eltördelte. Az álló helyzetű szobor a költőt elmerengve, fedetlen fővel, sziklához
támaszkodva ábrázolja, jobb kezét papi köntösén tartja, balkezében kedves virágai
vannak; a sziklán a Nép- és Virágregék kötete látható. A másfélszeres életnagyságú bronz-szobor öt méter magas, patyi kőből készült talapzaton áll, Rimaszombat város legszebb terén, melyet legújabban a költő nevéről neveztek el.” (Markó
1902.) Jelentésében Négyesy László azért megjegyzi, hogy a szobor „nem annyira
arczképi hasonlatosság, mint inkább egyszerűségében is nemes és nagyon kifejező
tartás által tűnik ki”. (Négyesy 1902, 545.) Gömör-Kishont vármegye törvényhatósági bizottságának 1902. július 17–18-án tartott közgyűlése jegyzőkönyvben
mond köszönetet „a babér koszorúzott ősz költő Lévay József és Dr Veres Samu
rimaszombati főgymnasiumi tanárnak, kik közűl előbbi az ünnepi óda, utóbbi
pedig az ünnepi szónoklat elkészitése és elmondása által vármegyénket lekötelezte”. A vármegye „közönsége” egyúttal köszönő levelet is intéz Lévayhoz, mert „fényes szereplésével vármegyénk ünnepélyét irodalmi magas szintre emelni kegyes
volt”. (MTAKK Ms 5689/173.)
Lévay rimaszombati útjai során soha nem mulasztja el felkeresni Tompa szobrát. 1908. június 17-én és 20-án például az alábbiakat jegyzi be naplójába: „A délutáni négy órai vonattal felrándulok Rimaszombatba egy pár napig látogatásra
Bornemisza László alispán barátomhoz, ki több ízben hívott már, s én is több
ízben ígérkeztem. Úgy mondotta, hogy ez a látogatás aztán nemcsak neki fog szólni, hanem az én dicsőült barátom, Tompa Mihály szobrának is, mely éppen az
ő megyeházi díszes lakásának ablaka előtt áll most már csinosan rendezett park
közepén. […] Tompa szobrát, mely idejövetelem egyik fő tárgya volt, gyönyörű,
zöldellő, üde ligettől környezve, s lába alatt a talajt tarka virágokkal beültetve találtam. Nagyon jólesett emlékembe visszaidézni őt, s hálásan gondolni azokra, akik
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az ő emlékét a maguk kebelében ily szépen örökítették. Ne vágyakozzék ő innen
a sivár fővárosba. Hirtelenében egy költeményt írtam ott róla, melyben azt mondom: sokkal jobb neki érc alakban állani itt, mintha élve csetlenék-botlanék közöttünk.” (Lévay 2001, II, 20–21.) A szobor mellett. Rimaszombat, 1908. június 19.
című költeményt – 1908. október 10-én kelt leveléhez mellékelve – el is küldi a Sárospataki Református Lapok szerkesztőjéhez: „E nyáron Rimaszombatban töltöttem nehány napot. Természetes, legalább részemről természetes, hogy én ott a mi
Tompánk szobrával is beszélgettem. Mit beszéltem? íme itt küldöm a »Református
Lapok« számára. Illőnek gondoltam, hogy szavaimat ne csupán a rimaszombati,
de a sárospataki Tompa is hallgassa meg. Ő a halál után is mindig gyönyörködtet, buzdít és tanít bennünket. Méltó, hogy hozzá, vagy róla néha-néha az élők
is ejtsenek egy-két szót.” (SL, 1908/42, 449. A költeményt lásd: SL, 1908/42, 449;
Lévay 1909, 262–263.) 1910. június 22-én ismét felkeresi Bornemisza Lászlót, de
persze „a látogatás Tompa szobrának is szól”: „Többször álldogáltam és méláztam
Tompa szép szobra mellett. Teljes tavaszi virulatban áll körülte a bokros liget. A
szobor talapzata körül gondosan ápolt virágok díszlenek. Visszagondoltam az ő
életére. Mintha annak gyötrelmei, tövisei most már a virágszőnyeg alá rejtve pihennének. Látom, hogy a szobor is egy szál virágot tart a kezében: de az a virág
ott már ércalakot öltött. Mintha a költő életét akarná jelképezni.” (Lévay 2001, II,
106.) Egy év elteltével újra Rimaszombatba készül: „Holnapután a délutáni négy
órási vonattal Rimaszombatba szándékszom innen kirándulni Bornemisza László
ottani főispán, kedves barátom látogatására. Az ő barátsága is, de a Tompa szobra
is vonz oda, akit az én érzésem és emlékezetem még most is szinte élő barátaim
közé számít. Kóvályog is a fejemben arról valami költeményféle, de eddig még
nem ömlött ki belőle több ennél a négy sornál: »Áll a szobor magas talapzaton, /
Hozzám beszél, figyelve hallgatom: / Isten hozott te régi hű barát! / Itt is gondoltam én gyakorta rád.«” 1911. június 20-án kelt naplóbejegyzésében így számol
be látogatásáról: „Rimaszombati látogatásom nemcsak Bornemisza barátomnak,
de a Tompa szobrának is szólott. Többször megálltam előtte gyönyörű virágos,
zöld bokros környezetében. Emlékembe idéztem életét, egyéniségét, vele haláláig zavartalanul folytatott barátságomat. Azt a költeményt, melyet őreá gondolva
már előbb itthon az ünnep után nyélbe ütöttem, elvittem magammal, s vacsora
alkalmával a főispánnál felolvastam a jelenlevők előtt, s később leírva Bornemisza barátomnak átadtam emlékül. A szobor utolsó versszakát ide jegyzem: »Éjféli
csendben jő egy pillanat: / Zendülni érzem néma lantomat; / Balzsam volt hajdan
bűbájos szava, / Midőn sebektől vérezett a haza; / Most a múltat felejti a jelen, / Új
hangok mellett régi küzdelem, / Lázas erők egymásra törve forrnak: / Óh! mondd,
nem jobb-e itt állnom szobornak?«” (Lévay 2001, II, 146–147.) A költeményt A
szobor beszél. Rimaszombat, 1911. junius címmel lásd: BSz, 148 (1911), 290–291.
(Lásd még: Lévay 1925, 29–30.)
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Magyarázatok
-Óh! emlékszünk a gyászos, zord időre, / Dicső napok után mely ránk borult: Utalás az 1848–49. évi szabadságharc leverését követő jogfosztottság és elnyomatás időszakára.
-Midőn a sors, vagy a bosszús Igazság / Letörte rólunk a bilincseket: Utalás
az 1867. évi kiegyezésre.
-Két lángszavú dalnoktárssal: Petőfi Sándorral és Arany Jánossal.
-A lant mellett kezében bibliája: Utalás Tompa Levél Pogány Karolinához
című költeményének (1846) alábbi soraira: „Lant és biblia, e két szent barát /
Karján ringatja boldogan magát.” (Tompa 1902–1905, I, 110.) Lásd még Tompa
1847. június 14-én kelt levelét Arany Jánoshoz: „Bibliámnak es lantomnak élek”.
(Arany 1975, 95.)
-gileádi édes balzsamot: Sebek gyógyítására használt bibliai balzsam: 1Móz.
(Ter.) 37.25; Jer. 8.22. Lásd még Lévay A holló című Poe-fordításának vonatkozó
sorait: „úgy-e vár / Majd ott gileádi balzsam”. (Lévay 1897, 31.)
-Beszélgettek ott véle a virágok / Bájos regéket suttogván neki: Utalás Tompa legnépszerűbb költeményeire, a számos kiadásban megjelent Virágregékre.
22. TOLDY FERENC EMLÉKEZETE SZÜLETÉSE
SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1906a.
Egyéb szövegforrás: Toldy Ferenc emlékezete születése 100. évfordulója után az
Akadémiában = Emléklapok 1906, 2; Toldy Ferencz emlékezete születése századik
évfordulója után az Akadémiában, Budapest, [1906]; Toldy Ferencz emlékezete születése századik évfordulója után az Akadémiában = Az Ujság, 1906. ápr. 1.; Toldy
Ferencz emlékezete születése századik évfordulója után az Akadémiában = HOM
HtD 73.487.41.; Toldy Ferencz emlékezete születése századik évfordulója után az
Akadémiában, 1906 márczius 25. = Lévay 1909, 163–168; Toldy Ferencz emlékezete születése századik évfordulója után = MTAKK Ms 5688/22, 87–91.
Kommemorációs esemény
Lévay első (és egyben utolsó) kommemorációs fellépésére a Magyar Tudományos Akadémián 1906. március 25-én kerül sor. Ekkor ünnepli az Akadémia Toldy Ferenc születésének századik évfordulóját, és az agg miskolci költő az emlékülésen olvassa fel centenáriumi Toldy-emlékódáját. Az óda hosszú alkotói küzdelemben formálódik – erről lásd Lévay vonatkozó naplóbejegyzését (Lévay 2001,
I, 337) és Gyulai Pálnak címzett leveleit (Gyulai–T. Szabó, 642, 647). Lévay még
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az ünnepelt szelleméhez is segítségért folyamodik egy invokációs költeményben
(Lévay 1909, 161–162):
Idézés
Toldy Ferencz, jövel!
Jövel! idézlek;
Nem vagy már földi test,
Csak tiszta lélek.
Ünnepeden rólad
Kell énekelnem,
Ihless hozzád méltó
Énekre kelnem.
Én tudom, én láttam,
Közöttünk járva
Hány múzsa-gyermeket
Segítél szárnyra;
Hányat ragadtál ki
Sír éjjeléből,
A feledékenység
Néma ködéből.
Sugallatod nélkül
Ne hagyd, ne hagyd most,
Neved zengésében
Az öreg lantost,
Nyelv, eszme, rím, öszhang
Úgy fesse képed,
Hogy megdicsőültnek
Láthassa néped.

A költemény ugyan elkészül, ám szerzőjét továbbra is kételyek gyötrik: „A Toldy-ódát elkészítettem. Nem könnyen ment. A kagyló nem szenved többet, mikor
gyöngyöt akar szülni. Félek, hogy én gyöngy helyett kis kagylót szültem. Majd
közlöm veled a március 25-diki gyűlés előtt. Szeretnék ott megjelenni s ha erőm
engedi, magam olvasnám fel” – írja Gyulainak 1906. február 25-én (Gyulai–T.
Szabó, 649). „Ez az óda, ha ugyan ráillik ez a meghatározás, inkább csak Toldy
»arcképe« minden másfelé irányuló magasb eszmék beleolvasztása nélkül, inkább
elégiai hangulattal és színezettel. Tizenhat nyolc soros versszak. Hosszúnak elég
hosszú, eléggé egységes-e? Nem tudom. Addig olvasgattam, addig ismételgettem,
hogy némi leszámítással kezdtem megszeretni, s könyv nélkül tudom az egészet.
Magam szeretném felolvasni, ha akkor épp hangomnál és hangulatomnál lennék.
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Sosem szerettem ugyan, ha ilyes alkalmakkor öregember szerepel a közönség
előtt, mégpedig nem is valami komoly tanulmánnyal, hanem gyönyörködtetésre szánt költeménnyel. Csökkenti a hatást már maga az öregség szemlélete. Még
is óhajtanám most kivételesen és valószínűleg utoljára. A magam érzéseinek és
gondolatainak, úgy hiszem, magam lennék leghűbb tolmácsa. Deus providebit” –
jegyzi be naplójába 1906. március 15-én (Lévay 2001, I, 338).
Lévayt még a Toldy-emlékülést megelőző napokban nagy elismerés éri: az
Akadémia március 23-i tagválasztó nagygyűlése Gyulai Pállal együtt választja
tiszteleti taggá. (AÉ, XVII [1906], 274.) Két nappal később a centenáriumi ülés
Berzeviczy Albert elnöki megnyitójával kezdődik és Riedl Frigyes emlékbeszédével (Riedl 1906) zárul. Közte hangzik el Henrich Gusztáv főtitkári jelentése,
valamint „Lévay József gyönyörü ünnepi költeménye, melyet az Istentől megáldott költő maga olvasott fel friss hangon és ifju lelkesedéssel. A magyar irodalmi
tradiciók legszebb hangjai csendültek meg, nemes egyszerüség, eszményi hév és
a nyelvnek az a zengzetes zenéje, melynek titkát senki nem őrzi ugy, mint Lévay”.
(Az Akadémia, BpH, 1906. márc. 26.) Az emlékóda fogadtatásáról Az Ujság és a
Pesti Napló is beszámol: „Most Lévay József lépett a felolvasó asztalhoz s csengő
hangon adta elő magas szárnyalásu ódáját Toldy Ferenczről, a nagy munkásnak
szivig ható közvetlenségü jellemzését nyujtva.” (Az Ujság, 1906, márc. 26.) „A költeménynek különösen az a része keltett mély hatást, mely a jelen viszonyokra utal
s a hazafiui félelemnek ad kifejezést azon, hogy ezeréves épületünk összedől s a
ránk hullt romokon kivül az önvád sulya is nyomni fog bennünket. Az ősz költőt a
költemény végeztével zajosan tapsolták.” (Az Akadémiai nagygyülése. Toldy Ferenc
emlékezete, PN, 1906. márc. 26.) Szereplésével Lévay maga is elégedett: „Az ünnepély minden tekintetben fényesen sikerült. Költeményemet magam olvastam.
Egészen tiszta hangomnál és hangulatomnál voltam, úgy mint óhajtottam. Előadásomnak reményem fölötti általános zajos hatása volt. Ez az ünnepi közönség
először és talán utoljára hallott engem mint felolvasót.” (Lévay 2001, I, 341.) Az
óda több helyen is megjelenik: Az Ujságban, az Emléklapok Toldy Ferenc születése
századik évfordulójának emlékére című centenáriumi emlékfüzetben és – hivatalos formában – az Akadémiai Értesítőben, sőt még különlenyomat is készül belőle: „Kérésemre 30 darabot külön nyomatott abból Heinrich. Így legalább jó ismerőseimnek szolgálhattam vele s nem marad egészen az Akad. Értesítő vékája alá
rejtve.” (Lévay – Gyulai Pálnak, Miskolc, 1906. ápr. 22. = Gyulai–T. Szabó, 651.
A különlenyomat példányait lásd: HOM HTD 13.487.11.; LJMK LJC1028, Koll.3.)
Az ünnepi ülést bankett követi, amelyen – a Budapesti Hírlap tudósítása szerint – „főleg Gyulait és Lévayt ünnepelték, a két dicső aggastyánt, kik oly frissen és
elevenen részt vettek a lakomában. Igaza volt Herman Ottónak, a ki őket nézvén,
azt mondotta: Ez a nemzedék kivész és nem jő párja. De ő maga is kissé e nemes
anyagból való! […] Thaly Kálmán Lévayt dicsőiti; nem kell mondanunk, hogy Rákóczi lelkes történetirójának leginkább Lévay gyönyörü Mikes verse tetszik. (Egye251

dül hallgatom tenger mormogását.) Lévay talpraesett szép tósztban megköszönte
a szeretetet, melynek hevét az egész társaság rá árasztja.” (Az Akadémia, BpH,
1906. márc. 26.) A bankettről Lévay az alábbiakat jegyzi be naplójába: „A gyűlést
követő közebéd a »Hungáriában« volt. Ott is bőven kijutott nekem a csaknem
magasztalásig emelkedett megemlékezésekből. Thaly Kálmán pohárköszöntője
annyi dicséretet halmozott rám, hogy szégyenelni kezdtem magamat. Gyulainak
is bőven kijutott, aki most hagyta el harminc évig viselt jegyzői hivatalát az első
osztályban, s akit szintén most emeltek tiszteletbeli tagságra. Ővele szokás szerint
évődtek a pohárköszöntők és nem köszöntők. Szikrázott köztök az élc és a humor.” (Lévay 2001, I, 341.)
Magyarázatok
-S tiport rajtunk a fékvesztette kény: Utalás az 1848–49. évi szabadságharc
leverését követő jogfosztottság és elnyomatás időszakára.
-ezt a kört: A Magyar Tudományos Akadémiát, amelynek Toldy 1835-től
1861-ig a titoknoka. Tevékenységéről és szemléletmódjáról az 1850-es években
lásd: Dávidházi 2004, 539–668.
-Remegve látjuk egyre omladozni / A nemzet ezredéves templomát: Utalás
a századelőnek arra a közjogi-politikai krízisére, amelyet az intézményesülő országgyűlési és vármegyei obstrukció, valamint a kormányválságok sora jelez. Lévay az „alkotmányhű” szabadelvű párt elkötelezett híveként elítéli a függetlenségi
ellenzék „lázításig menő izgatását”, és határozottan szót emel „a már tűrhetetlenné
vált technikai obstrukció” ellen (Lévay 2001, I, 293), „a Kossuth [Ferenc] vezérlete alatt impertinenskedő 48-as »függetlenségi« párt győzelmét” pedig az országot
romlásba vivő fordulatnak tekinti: „Lejtőn állunk. Szükségünk van ismét a »magyarok Istenének« különös segítségére. Ha ugyan meg nem unta már bolondságunkat, ami nem volna csuda.” (Lévay 2001, I, 295–296). Ehhez lásd még Gyulai
Pál Válság című költeményének záró strófáját: „Hajh reánk nem hős-halál vár, /
Pocsolyába fúladunk, / Csak isten segíthet immár / Rajtunk, többé nem magunk.”
(BSz, 125 [1906], 130.) Gyulai és Lévay vonatkozó levelezéséről lásd: Papp 1941,
II, 608–609. A nemzet épületének összeomlása mint szónoki visio – más politikai
kontextusban ugyan, de – már a báró Vay Béla főispáni beiktatása alkalmából
1872. június 17-én elmondott Lévay-beszédben [→ 25] feltűnik: „A szenvedély
lángjai magasan csapkodnak körültünk a megfontolás felett. Nemzeti létünk alapjait s oszlopait rengetjük; félő, nehogy mint a vak Sámson, magunkra döntsük az
épület hatalmas boltiveit.” (Borsod, 1872. jún. 27.)
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23. SZEMERE BERTALAN SZOBRÁNÁL
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1906b.
Egyéb szövegforrás: Szemere Bertalan szobránál = MNL BAZML IV. 803. 36.
köt. 833/1906; Szemere Bertalan szobránál. Az 1906 november 11-én megtartott szoborleleplezési ünnepre irta: Lévay József = Ellenzék, 1906. nov. 13.; Szemere Bertalan
szobránál. Miskolcz, 1906 november 11. = Az Ujság, 1906. nov. 11.; Szemere Bertalan
szobránál. Miskolcz, 1906 november 11. = Lévay 1909, 191–196; Szemere Bertalan
szobránál. Miskolcz, 1906. november 11. = MTAKK Ms 5688/22, 105–106.
Kommemorációs esemény
Borsod vármegye a Szemere Bertalan iránti kegyeletét nem tekinti leróttnak
a reprezentatív tanácstermi képmás megfestetésével [→ 7], valamint az avasi újratemetéssel és az impozáns síremlék elkészíttetésével [→ 8]. 1893. február 13-án
arról is közgyűlési döntés születik, hogy – részben a sírobeliszkre szánt összeg
maradékából – Miskolc valamelyik alkalmas közterén felállítják „a dicsőült honfi”
egészalakos ércszobrát. A szoborállítás eszméje persze már jóval korábban felmerül, 1885-ben a Borsodmegyei Lapok sürgeti vezércikkben a kegyeletes szándék
megvalósítását: „Ha jól tudjuk, már a multban mozgalom indult meg az iránt,
– hogy Borsodmegye közönsége Szemere Bertalan emlékének szobrot emel a megye székvárosában, a magasztos czélra a kegyelet némi csekély összeget is hozott
össze; elevenittessék fel a mozgalom ujból – álljon annak élére Borsodmegye hivatalos képviselője, a megye alispánja – s mi hiszszük, hogy a mozgalom nem
lesz eredmény nélküli, az alispán úr ösmert buzgalma, nemes irányú tevékenysége
meg fogja teremni a sikert: Szemere Bertalan ércz szobrát. Nem képzeljük, hogy
Borsodmegyében és Miskolcz városában akadna ember, ki a kegyelet ily alakbani
nyilvánulásától ridegen elzárkóznék. – Sőt inkább teljes a reménységünk az iránt,
hogy a szegény és gazdag egyaránt lelkesülni fog az eszméért, s a szobor talapzatában a szegények fillére vegyest lesz a gazdagok arany forintjával. Szilárd hittel, a
legjobb reménynyel nézünk azért a mozgalom elé, mint a mely hivatva lesz Szemere Bertalan érczszobrát a város legszebb pontján – a városház terén – felállitani, és átadni a jelen és jövendő kegyeletének.” (Szobrot Szemere Bertalannak!, BL,
1885. okt. 13.) Lévay maga is igyekszik előmozdítani a szoborállítás ügyét: az avasi
„temetői síremlék” elkészíttetése mellett egy olyan szobormű létesítését is szorgalmazza, amely „a megyeházi köztéren” kerülne elhelyezésre. (Lévay – Gyulai Pálnak, Miskolc, 1890. július 24. = Gyulai–T. Szabó, 383.) Ez ügyben személyesen
keresi fel Bezerédy Gyula szobrászt budapesti műtermében. (A Szemere-szoborról,
BMK, 1893. febr. 9.) Lévay olyannyira szívügyének tekinti a miskolci Szemere-szobor felállítását, hogy még egy olyan helyi kiadványban is, amelynek „hazafias czél253

ja” a Kossuth-szoboralap számos „fillérekkel” való gyarapítása, a „másik nagy”
iránti tisztelet méltó kinyilvánításának elmaradására figyelmeztet: „És Kossuth
szobra mellett majd ne feledjük el ama másik nagyot se, a kit közelebbi kötelékek
fűztek hozzánk, a ki testvérünk, vármegyénk szülöttje, alispánja, képviselője, irodalmunk kitünősége, szabadságharczunk egyik vezérbajnoka, s honszeretetének
valódi martirja volt. Itt fedi hamvait egy szerény sírkővel jelölve az avasi temető.
Mikor tiszteli meg magát Szemere Bertalan szobrának tervbe vett, de mindeddig
nem valósított felállitásával e város, e vármegye és a magyar társadalom?” (Lévay
1897a, 5.) A jelentős anyagi eszközöket igénylő elképzelés megvalósítására csak
a finanszírozási nehézségek elhárítása után mutatkozik esély. 1898-ban Lévay és
Tarnay Gyula alispán, a szoborbizottság elnöke javaslatára újabb vármegyei ös�szegekkel töltik fel a szoboralapot, így a szoborbizottság már érdemben is eljárhat
a monumentum ügyében. A hivatalos megbízást végül az a Róna József nyeri el,
akinek közmegelégedéssel fogadott Kossuth-szobrát 1898. május 30-án leplezik
le Miskolcon. (Szemere Bertalan szobra Miskolczon, VU, 1898/25, 433.) A szoborbizottság tagjaként Lévay többször is jár Róna József budapesti műtermében:
1901. október 25-én „a szobor kisméretben elkészült mintáját” tekinti meg Tarnay
Gyula és Blazsejovszky Ferenc kíséretében (A Szemere szobor, BMK, 1901. okt.
31.; Lévay 2001, I, 185); 1903. október 17 én a szobor hivatalos átvételi procedúráján vesz részt „küldöttségileg”. Ekkor jegyzi be naplójába: „A bronz szobor
már rég készen áll Róna József műtermében, illetve udvarán. Életnagyságon felül,
álló alakban, mellén összefont karral, gondolkozó kifejezéssel ábrázolja Szemere
Bertalant. Az arc eléggé élethű, a tagok arányosak, a díszmagyar-öltözetnek mind
állása, mind kidolgozása könnyűded, gondos, természetes. Az egész mű díszére
fog szolgálni Miskolc valamelyik közterének, s tartós emléke a vármegye hazafias
kegyeletének.” (Lévay 2001, I, 256–257.)
A vármegye a szobor helyéül a székháza melletti elhanyagolt, romos „Bagolyvárat” jelöli ki (ehhez szabályozza és parkosítja az immár Szemere-térnek nevezett területet), a szobor leleplezését 1905. szeptember 17-re tűzi ki, az ünnepélyen
elhangzó emlékóda megírására pedig a borsodi Szemere-kultusz szertartásmesterét, Lévayt kéri fel. „Úgy látom – olvasható az agg költő 1905. július 11-én kelt
naplóbejegyzésében –, csakugyan nekem kell megírni az ódát Szemere szobrának
f. é. szeptemberben történő leleplezésére. Némi kegyeletes tartozás is ösztönöz
erre. Oldala mellett voltam az 1847-i országgyűlésen, oldala mellett maradtam a
forradalom utolsó napjáig. A fegyverletételt megelőző napon vettem tőle búcsút
Aradon. Legközelebb Naplóit olvasgattam. Mily éles, mély gondolkozó! Örökké
tevékeny, a haza sorsán a száműzött keservével és emésztő aggodalmával csüggő!
Mennyi csalódás, mennyi szenvedés, félreértés, gyanúsítás! Vajon vigasztalhatta-e
eléggé az a tudat, hogy mindig tiszta meggyőződését követte, mindig jót akart?
Tökéletességet kívánt az emberektől, legalábbis oly mértékűt, minőt el maga bírt.
Ezért volt ítéletében túlságosan szigorú. Őszinte becsülésére, állandó bizalmá254

ra alig tartott valakit érdemesnek. A haza sorsa felett való tépelődéséhez járult
kedves övéiért, különösen beteges nejéért örökösen féltő remegése és küzdelme.
Csapás, csapás után zúdult reá! Minden kezdeménye és vállalkozása balul ütött
ki. Már maga is a sors üldözöttjének tartotta magát. Nem csuda, hogy teste-lelke
megtört végre a súlyos teher alatt, s a fényes elme elborultan adta magát vissza teremtőjének… Lehet, óh, lehet erről a zaklatott életről ódát írni, de bizony nagyon
szomorú hangút!” (Lévay 2001, I, 309.) Lévay szokásos tátraszéplaki üdülése alatt
igyekszik elkészíteni a költeményt, de – ahogy ezt 1905. augusztus 1-én kelt levelében Gyulai Pállal tudatja – nem jár sikerrel: „Azzal a szándékkal jöttem ide, hogy
egyebeken kívül a Szemere-szobor leleplezésére ódát írok, melynek megírását a
nyakamba varrták. Lehetetlen. Kétségbe ejtőleg csökönyös a múzsa.” (Gyulai–T.
Szabó, 638.) Az ódára azonban egyelőre nincs is szükség, ugyanis a kitűzött időpontban nem kerül sor a szobor leleplezésére. A szobor „létesítésének történetét”
később elbeszélő Vadnay Tibor megyei főjegyző szerint azért nem, mert „ekkor
oly fenyegetőleg borult be közéletünk láthatára, hogy kénytelenek voltunk bizonytalan időre a jobb napok visszatérésére halasztani el az országosnak tervezett
ünnepséget.” (MN, 1906. nov. 13.) Az ünnepély elhalasztásáról Lévay így ír naplójában: „A Szemere-ódát, úgy gondoltam, tátrai hűsölésem alatt fogom elkészíteni.
Semmi se lett belőle. Ahelyett néhány apró lyrai vers került. A szobor leleplezése
szeptember hóra volt tervezve. De az ünnepély a szerencsétlen politikai viszonyok
miatt a jövő évre halasztatik. Így az óda ezúttal nem sürgősen szükséges. A szobor már régóta készen áll, s a vármegyeházánál a pincegádorban van elhelyezve.
A szerencsétlen Szemerének még ezt az elkésett dicsőítését sem kíséri szerencse.
Mily megható elégiát írna erről naplójába, ha most is írna, s ha tudná, hogy a forradalom utáni magatartása miatt sokan még most sincsenek kibékülve az ő egyéniségével. Kivált most a szenvedélyek ily elvakult, lázongó kitörései talán még az
ünnepély lefolyása alatt sem kímélnék őt. Pedig politikusnak is, írónak is nagyobb
volt a mai nap szereplő nagyságok legtöbbjénél.” (Lévay 2001, I, 327.)
Egy év elteltével a politikai viszonyok konszolidálódása lehetőséget ad a szoboravató ceremónia megtartására: a tervezett időpont 1906. október 21., amelyet
hamarosan október 28-ra módosítanak. Az újabb halasztást Lévay így kommentálja naplójában: „A Szemere-szobor leleplezését, melynek én még mindig adósa
vagyok a megígért ódával, ismét elhalasztották az előbb kitűzött október 21-éről
okt. 28-ára azért, mert előbb a megyeház tereme el lesz foglalva a képkiállítással. Szegény Szemerét még szobra fölállításában is üldözi a balszerencse, pedig
életében is eleget üldözte! Előre sejtem, hogy majd emlékünnepélyének fényét is,
ha elhomályosítni nem fogják is, de nem szívesen látják a jelent dicsőítő hazafiak, akik nem tudják megbocsátani Szemerének az emigráció körében tanúsított
magatartását, különösen azt, hogy Kossuthtal nem mindig járt egy úton.” (Lévay
2001, I, 368.) A Rákóczi-ünnep helyi eseményei miatt (éppen ezen a napon halad
át Miskolcon a bujdosók hamvait Kassára szállító különvonat) azonban a szobor
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leleplezésére október 28-án sem kerül sor. Pedig immár Lévay is felkészült az ünnepi fellépésre: „Végre a múlt napokban lucaszék módjára elkészítettem a Szemere-ódát. Voltaképp most sincs készen. Pótolni kell itt-ott, s törölgetni a szeplőket.
Olyan volt az élete, hogy a dicsőítés is csak bús hangon szólhat róla, s az óda szinte
elégiává olvad. Ha erőm, hangom engedi, magam szeretném elmondani a szoborleleplezési ünnepen, mely a Rákóczi hamvainak hazaszállítása miatt november
11-re halasztatott.” (Lévay 2001, I, 370.) A költemény befejezéséről Gyulainak
is beszámol 1906. október 6-án kelt levelében: „A »Szemere ódával« is készen
vagyok. Inkább elégia mint óda. Ugy hatott rám e szerencsétlen, nagy tehetségű
hazafi élete. Ez az utolsó alkalmi költemény, melyet »fölkérésre« írok. Nem érdemes arra a nyugtalanságra, melybe nekem az ilyen kerül.” (Gyulai–T. Szabó,
662. Megjegyzendő, hogy nem a Szemere Bertalan szobránál az utolsó ilyen alkalmi költeménye: Arany és Tompa centenáriumát is Lévay-emlékódákkal ünnepli a
Kisfaludy Társaság és Gömör vármegye [→ 26, 27].)
Az 1906. november 11-i ünnepély Szemere avasi sírjának [→ 8] megkoszorúzásával kezdődik, majd a vármegyeházán – a Szemere-leszármazottak jelenlétében – díszközgyűléssel folytatódik. Kubik Béla főispán és Vadnay Tibor főjegyző
beszédeit (lásd: MNL BAZML IV. 803. 36. köt. 829–830/1906; MN 1906. nov. 13.)
követően a közgyűlés tagjai és a díszvendégek átvonulnak a feldíszített Szemere
térre. Itt elsőként Tarnay Gyula emelkedik szólásra – beszéde (lásd: MNL BAZML
IV. 803. 36. köt. 832/1906; Tarnay 1906; Ellenzék, 1906, nov. 13.; MN, 1906. nov.
13.) azonban jórészt Lévay 1870. november 7-én elhangzott arcképavató orációjának [→ 7] átvétele, illetve aktualizálása. A szoborról („mely a kiváló férfiut ös�szefont karokkal ábrázolja, amint reménykedő szemekkel tekint maga elé, hazánk
sorsának jobbrafordulásában bizva”) az alispáni beszéd végeztével hullik le a lepel,
és „a közönség meghatottan nézte a szobrot és percekig éljenezte annak művészi
alkotóját”. (A Szemere-ünnep, Ellenzék, 1906. nov. 13.) „Ezután Lévay József ősz
költőnk lépett a szónoki emelvényre. Hosszantartó lelkes éljenzéssel üdvözölték
koszorus költőnk alakját, amint ott egyenesen, a magas korától meg nem törve,
viruló, friss, piros arccal állott. Ez volt az ünnepélynek egyik legmeghatóbb része.
Lévay József gyönyörű alkalmi ódáját szavalta el csengő, messzehallható hangon.
Az óda cime: Szemere Bertalan szobránál. Az ódát szavalás után szétosztották
a megjelent közönség között.” (Szemere Bertalan szobra, MN, 1906. nov. 13. A
röpívet lásd: Lévay 1906b.) Az ünnepély – és egyben a díszközgyűlés – a szobor szertartásos átadásával (az átadó Borsod vármegye nevében Tarnay Gyula, az
átvevő Miskolc városa nevében Szentpáli István polgármester) és a koszorúzási
ceremóniával zárul. (Az ünnepélyről lásd még: A miskolci ünnep. A Szemere-szobor leleplezése, BpH, 1906. nov. 12.; Szemere Bertalan szobra, PN, 1906. nov. 12.;
Bistei 1991, 381–382. A Vasárnapi Ujság több fotót is közöl az ünnepélyről, köztük azt, amely a díszmagyarba öltözött, oldalán kardot viselő Lévayt örökíti meg
költeményének felolvasása közben: VU, 1906/46, 751–752.)
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Az ünnepély után a Korona szállóban kétszáz terítékes bankettet rendeznek, melyen az első poharat Lévay köszönti a Szemere családra. A díszebéd legnagyobb hatású tósztja a Tarnay Gyuláé, aki Lévayra emeli poharát (MN, 1906. november 13.):
A nagy fejedelem II. Rákóczi Ferenc hazahozatalával kapcsolatos
ünnepségeknek egyik legmegkapóbb, legkiemelkedőbb jelenete Orsován
játszódott le, midőn Thaly Kálmán az 5 ös bizottság vezetője a kormány elé
állt és a következőleg szólt: „Negyven éve munkálkodom a Rákóczi korszakon,
agitálok a hamvak hazahozatala és a diffamáló törvény eltörlése tárgyában.
A hamvak itt vannak, a diffamáló törvény eltöröltetett; vágyam beteljesült
nyugodtan meghallhatok.”
Ezen jelenethez teljesen hasonló játszódott le most előttünk, melyről a fehér
asztalnál megemlékezni akarok.
Szemere Bertalan jellemének tisztaságát csak a történelem buvára tudta
igazán. A félreértés és hálatlanság sötét világitásba helyezte történelmünk ezen
nagy alakját; az idő s a személyi ellentétek soká nem voltak alkalmasak arra, hogy
a félreértés köde eloszoljék s e nagy alak a rágalom salakjától megtisztittassék.
Lévay József költői lelkének melegségével, ideális gondolkozásának
rajongásával közel 40 éven keresztül szakadatlanul dolgozott azon, hogy a
félreértés köde szétoszoljon s a nagy alak a maga valóságában jelenjen meg a
történelem piedestálján. S most, midőn Szemere Bertalan emlékünnepét üljük
s a szoborra egy egész ország hálája és kegyelete helyezi koszoruját, az ősz költő
szerénysége is jogosan kérhetne szót e nap diadalünnepéből.
Lévay József rajongó lelkesedése nem közönséges tényező volt abban, hogy
a hamvak hazakerüljenek, hogy az Avasi sirkertben emlék állittassék, hogy a
megyei székház részére arckép készittessék, hogy Borsodmegyében a Szemere
kultusz ne szünjön meg, hanem erősödjék. Tizenegy év előtt, midőn az alispáni
széket elhagyta, szerető gondjaimba ajánlotta a Szemere-szobor ügyét s most
40 év után midőn egy ország hálája és kegyelete helyezi el koszoruját, az ihletett
dalnok a szobor talapzatán megjelenik s a következőképen dalol:
„Itt várom nemzetem boldog jövőjét,
A honfi szivek egyesült erejét,
S tudom, hogy bár feledve elhalok,
Elveim szentek s halhatatlanok.”
S ez ünnep után jóságos tekintetével, rózsás arcával s fehér hajával itt van
köztünk ő, mint egy hegyóriás, melynek ormát hó fedi, de a hó az ő nagyságát
hirdeti.
Itt van köztünk, mint egy éltető nap, mely lenyugvásában is szellemének
sugarait szórja ránk, hogy azzal még utólszor is beragyogja, bearanyozza
szűkebb kis hazájának tájait.
Itt van köztünk, mint egy galamb lelkületü patriarcha, kinek példája és élete
a közjóért való önzetlen tevékenységre tanit.
Itt van közöttünk a nemzet koszorus költője, aki hazaszeretetről regél s
hazaszeretetre buzdit.
Legyen is még sokáig itt köztünk. Szivünkből kivánjuk.
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Borsod vármegye hivatalos formában – azaz jegyzőkönyvileg – is kinyilvánítja
háláját az agg poéta szerepvállalásáért: „közgyűlésünk megragadja az alkalmat,
hogy hálás köszönetét fejezze ki Lévay József volt alispánunk, koszorús költőnk
részére az ünnepély fényének azon jelentékeny emeléseért, hogy a leleplezés alkalmával írt, magasztos szárnyalású ódáját személyesen előadni szíveskedett.” (MNL
BAZML IV. 803. 36. köt. 907/1906.) Az ódát pedig teljes terjedelmében iktatják a
díszközgyűlés jegyzőkönyvébe: MNL BAZML IV. 803. 36. köt. 833/1906.
Az ünnepélyről Lévay az alábbiakat jegyzi be naplójába: „Mióta innen eltávoztam, följegyzésre legméltóbb esemény volt a Szemere Bertalan szobrának
Miskolcon, november 11-én történt ünnepélyes leleplezése, mely általában igen
sikerültnek mondható. Derült, szép, híves őszi nap, lelkes, nagy közönség, hazafias részvét úgy a szomszéd törvényhatóságok, mint egyéb testületek és a Szemere család részéről. Egyedül a parlament és a kormány tanúsított azon csaknem
hidegséget azáltal, hogy nem képviseltette magát méltóképpen azon belügy- és
elnökminiszter emlékünnepén, aki egyik első úttörője volt azon talaj előkészítésének, melyen ők most oly nyeglén gyakorolják hatalmukat. Nem tudják megbocsátni Szemerének, hogy nem mindenkor és nem mindenben fújt egy követ Kossuthtal. Az alkalomra készített költeményemet csakugyan magam mondottam el
a nagy közönség előtt, amint láttam, eléggé kedvező hatással, bár se test, se kedély,
se hang nem volt nálam rendes, erős állapotban. Számtalan példányban nyomtatták ki csinos alakban, s azonnal osztogatták a jelenlevőknek. Én pedig később jó
barátaimnak s ismerőseimnek küldöztem, kiknek némelyikétől nemcsak meleg
köszönetet kaptam, de legnagyobb »bámulatot« is a felett, hogy az én »életkoromban« ily alkotás telhetett tőlem. Az ünnepélyen és az azt követő lakomán is nagy
elismerésben részesültem, melynek szinte túlságosan magasztaló kifejezése volt
az alispán által reám mondott pohárköszöntő.” (Lévay 2001, I, 371–374.) 1906.
november 14-én Gyulainak írott levelében főként a politikai összefüggéseket fejtegeti: „A Szemereszobor leleplezési ünnepélyén vasárnap szerencsésen átestünk.
Szemere iránt most, halála után, jobb volt az Isten, mint a magyar kormány és a
magyar parlament. Gyönyörű napfényes időt küldött az ünnepélyre; a kormány
egy igen gyarló vékony államtitkárt; a parlament hirtelenében előkapott két egyszerű képviselőt. Hogyan is feledhetné a Kossuth fia, hogy Szemere egy úton haladni nem akart a nagy kormányzóval? Az államtitkár annyira jártas volt a mi
megyei viszonyainkban, hogy a mi Palóczy Lászlónkat »Pálóczy Horváth László«-nak nevezte pohárköszöntőjében. Én is szerencsésen elmondhattam a Szemere-emlékverset. Utolsó szereplésem a pódiumon. Neked is küldtem belőle egy
példányt. 2000 példányban nyomatták.” (Gyulai–T. Szabó, 683.) Emlékódával
Lévay valóban nem szerepel többé szónoki pódiumon (Tompa- és Szemere-ódáját
arra felkért előadók tolmácsolják a centenáriumi megemlékezéseken [→ 26, 27]),
beszéd tartására azonban még két alkalommal (Egressy Gáborra és báró Vay Bélára emlékezve) vállalkozik [→ 24, 25].
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Magyarázatok
-Dicső fejdelmét nem hiába várta, / Szent hamvait most már keblébe zárta:
II. Rákóczi Ferenc hamvait 1906. október 29-én a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban helyezik végső nyugalomra országos emlékünnepély keretében.
-Vezérkedett a legelsők sorában, / Midőn hazánk vért, életet kívánt: Szemere – mint belügyminiszter, kormánybiztos és miniszterelnök – meghatározó
pozíciókat tölt be a szabadságharc időszakának politikai vezetésében. Ekkori tevékenységéről lásd: Deák G. 1991; Szőcs 1991; Hermann 1991; Takács P. 1991.
-Ő reá is ah! idegen ég alatt / Sok, sok nehéz, keserves év szakadt: A távollétében halálra ítélt Szemere 1849 augusztusától közel tizenhat évet tölt emigrációban.
-Megjött a száműzött, s mélán szegezte / Révedező tekintetét reánk: Az amnesztiát kapó Szemere 1865 januárjában már elborult elmével tér vissza hazájába.
-„Itt kezdtem, itt végzem e drága téren […]”: Utalás arra, hogy Szemere
szobrát a vármegyeháza melletti parkosított területen állítják fel. Szemere „itt”,
azaz Borsod megye aljegyzőjeként kezdi magasra ívelő közhivatalnoki-politikusi
pályáját. Vármegyei tevékenységéről lásd: Ruszoly 1991a.
24. [BESZÉD EGRESSY GÁBOR
EMLÉKTÁBLÁJÁNAK LELEPLEZÉSEKOR]
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1908.
Kommemorációs esemény
Lévay József 1908. november 5-én az alábbiakat jegyzi be Sajószentpéteren
vezetett naplójába: „Egressy Gábor születésének századik évfordulóját nagy ünnepélyességgel készülnek megünnepelni itt a szomszédban, Lászlófalván, ahol
ő, a református pap fia 1808. november 8-án született. Az emlékünnep kezdeményezője az »Országos Színész Egyesület« s azzal együtt a miskolci »Múzeumés Közmívelődési Egyesület«. Az ünnepély most vasárnap Miskolcon kezdődik
délelőtt s folytatódik délután Lászlófalván, hol emléktáblát helyeznek a református templom falára. Végződik este Miskolcon díszelőadással a színházban, Bánk
bánnal. A »M. T. Akadémia« engem bízott meg, hogy koszorúját én tegyem le
Lászlófalván Egressy emléktáblája előtt. Nem szívesen vállalkozom én már semmi
nyilvános szereplésre. Idegenséget érzek iránta. De ezt a kis megbízást mégis el
kellett fogadnom nemcsak azért, mert az »Akadémiától« jön, melynek én úgyis igen kevés szolgálatot tettem, – hanem azért is, mert nekem Egressy Gábor
személyes jó barátom volt, s művészi nagy értékét, irodalmi és hazafiúi érdemeit
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rokonszenves kegyelettel tudom és akarom is méltányolni.” A két nappal későbbi naplóbejegyzés már a koszorúzó beszéd összeállításának lehetőségeit taglalja:
„Egressy Gábor emléktáblája előtt holnap, vasárnap délután csak néhány szó kíséretében fogom letenni az »Akadémia« koszorúját. Beszéd tartására nincs elég
idő. Alig lesz az elég a program lényeges pontjainak elvégezésére. Az ünnepély
délután négy óra tájban lesz Lászlófalván, s az ünneplők öt óra után visszaindulnak Szentpéterről Miskolcra. Az »Akadémiával« nem volt Egressynek közvetlen
érintkezése. Az nem számlálta őt tagjai sorába. De nagy érdemeit hallgatva is elismerte és méltányolta. Színművész a magyar színészet első gárdájából, aki eddig
közöttünk nemcsak túl nem haladott, de utol sem ért személyes írója volt a nagy
tragikai alakoknak. Szakmájában alapos, erőteljes, finom ízlésű író. Törekvéseiben
kifogástalan jó hazafi, amit válságos körülmények közt is egész lelkesedéssel és
odaadással bizonyított. Efféle néhány emlékező mondat, úgy hiszem, elég lesz a
koszorú letételéhez.” (Lévay 2001, II, 50–51.)
Az Országos Színészegyesület és a Borsod-Miskolczi Közművelődési és Múzeum Egyesület által 1908. november 8-án rendezett centenáriumi emléknap a
miskolci Egressy-matinéval kezdődik a Korona szálló nagytermében, majd az ünneplő közönség Lászlófalvára utazik, ahol a református templomban leleplezik az
ünnepelt emléktábláját. Az impozáns fekete gránittábla felirata: „EBBEN A KÖZSÉGBEN SZÜLETETT / EGRESSY GÁBOR / A NAGY MAGYAR SZINMŰVÉSZ / HALHATATLAN EMLÉKÉNEK HÓDOLVA / SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN / EMELTÉK EZ EMLÉKTÁBLÁT: / AZ ORSZÁGOS
SZINÉSZ EGYESÜLET / ÉS A / BORSOD-MISKOLCZI KÖZMŰVELŐDÉSI /
ÉS MÚZEUM EGYESÜLET / 1808–1908 / NOVEMBER 8.” Az ünnepséget az
Országos Színészegyesület elnökének, Ditrói Mórnak – Hidvéghy Ernő kolozsvári színész által felolvasott – beszéde (lásd: PH, 1908. nov. 11.) nyitja meg, ezután Szuhay Benedek sajókápolnai lelkész szavalja el Egressy Gábor emlékezete
című ódáját (lásd: SL, 1908/46, 491–492). Az emléktábláról a lepel Miskolc város főjegyzőjének, Nagy Ferencnek a beszéde közben hullik le, majd következnek
a koszorúzó orációk, elsőként az Akadémiát képviselő Lévay rövid szónoklata.
Naplójában Lévay így ír a lászlófalvai megemlékezésről: „Tegnap délután lefolyt
az ünnepély Lászlófalván Egressy Gábor születésének századik évfordulója emlékére. Vasárnap lévén, igen népes volt az ünneplő közönség. Sokan jöttek Miskolcról is részint az ünnepély hivatalos érdekeltjei, részint más érdeklődők. Ott volt
Lászlófalva egész lakossága és igen sokan a közeli községekből. Nagy márványlap
van elhelyezve belől a templom falába, s aranybetűkkel följegyezve azon Egressy
Gábor neve és emlékezete s a tervezők neve s az »Országos Színész Egyesület« és
a »Borsod-Miskolci Múzeum Egyesület«. Alól az évszám: »1808–1908. november
8.« De ez a november 8., ha Egressy születése évét akarja jelenteni, hibás; mert
amint most, ahogy a parókián megnéztem, 1808. november 5-én született s 11én kereszteltetett. Keresztapja Eőri Filep Gábor akkori szentpéteri pap és püspök
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volt. Alkalmi beszédek mondattak. Számos koszorú egyesektől és hatóságoktól.
Reám nézve legmeghatóbb volt a találkozás Egressy Ákossal, a Gábor fiával, kit
ifjúsága korában gyönyörű gyereknek ismertem. Most egy szomorú kinézésű ősz
aggastyán, mint mondja, hetvenhat éves. Az egész ünnepély alatt könnyezett.
Különösen ellágyult, midőn atyjával volt barátságomat említettem. Családjával
együtt nagy ragaszkodással vettek ott körül, s érzékenyen búcsúztunk. Az ünnepély öt óra előtt véget ért, s a közönség eloszlott.” Lévay beszédének kivonatát is
feljegyzi naplójába. (Lévay 2001, II, 52.)
A centenáriumi emléknap a miskolci színházban rendezett díszelőadással folytatódik (a fő attrakció a Bánk bán a Gertrudist alakító Jászai Mari fellépésével),
és társasvacsorával zárul. Az emléknapról lásd: Egressy-ünnepély Borsodban, PH,
1908. nov. 10.; Egressy Gábor emlékezete, BpH, 1908. nov. 10. A Vasárnapi Ujság
fotókat közöl a lászlófalvai ünnepélyről: VU, 1908/46, 926, 927.
Magyarázatok
-egy végső diadala közben maga a meglepő halál: Egressy 1866. július 30-án
halt meg – Brankovics Györgyöt játszva – a színpadon. Haláláról így ad hírt a
Vasárnapi Ujság: „Délben még szokott délczeg magatartásával láttam a szinház
képezdéje felé menni, este még szokott erélyével lépett szinpadra, s éjfélkor már
ki volt teritve. Legkedvenczebb szerepében, annak leghatásosb jelenetében, a közönség tapsai közt, a cothurnusban halt meg. Bizonyára, kivánva sem kivánhatott
volna szebb halált magának.” (Kunsági 1866, 375.)
25. [BÁRÓ VAY BÉLA EMLÉKEZETE]
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1911.
Kommemorációs esemény
Báró Vay Béla (1829–1910), Borsod vármegye egykori főispánja [→ 14] és a
miskolci Nemzeti Kaszinó elnöke elhunytáról értesülve Lévay az alábbi sorokat
jegyzi be naplójába: „báró Vay Béla augusztus 17-én reggeli kilenc órakor Alsózsolcán nyolcvanadik évében elhunyt. Nem lepett meg a hír, de mégis meghatott.
Régóta tudtam, hogy ő testi-lelki törődöttsége miatt már az elmúlás szélén gyötrődik. Terhe önmagának, terhe környezetének. Hivatali pályám huszonkét évig
tartott vele, mint főispánnal, közvetlen érintkezésben. Megnyertem rokonszenvét,
barátságát, s érdemes volt reá, hogy azt én is viszonozzam.” (Lévay 2001, II, 121.)
Szeretett főispánja emlékét Lévay egy olyan beszéddel is megörökíti, amelyet a
Kaszinó 1911. április 23-i közgyűlésén mond el Vay Béla képmásának leleplezé261

se alkalmából. Az ünnepi közgyűlésről így tudósít a helyi sajtó: „Ünnepi szint és
hangulatot adott a miskolczi Nemzeti Kaszinó tegnapi éves rendes közgyűlésének
az a körülmény, hogy a közgyűlés keretében leplezték le a Kaszinó hosszu időkön
át volt nagyérdemű elnökének, néhai báró Vay Bélának arcképét. Az ünnepi beszédet koszorus költőnk, a magyar irodalom büszkesége: Lévay József mondta.
A beszéd méltón emlékezett meg Vay Béla báró érdemeiről és magas szárnyalásu
költői szavakban ecsetelte Vay Béla báró munkás életének történetét. […] Amikor
a gyönyörű beszéd elhangzott, lehullt a lepel a képről, ugyanolyan mint a vármegyeház nagytermében lévő arcképe Vay Béla bárónak. A kaszinói kép Halász
Hradil Rezső művészi alkotása. Vay Béla bárót diszmagyarban, férfikora delén
örökiti meg. Lévay József költői szárnyalásu beszéde után hosszantartó éljenzés
és taps zugott fel és igen sokan fejezték ki üdvözlésüket Lévay Józsefnek a remek
beszédért.” (A miskolczi Nemzeti Kaszinó közgyűlése. Néhai báró Vay Béla arcképének leleplezése, MN, 1911. ápr. 25. Lásd még: A Nemzeti Kaszinó közgyülése. Báró
Vay Béla arcképének leleplezése, Ellenzék, 1911. ápr. 25.) Az ünnepély lefolyásáról
Lévay naplója is beszámol: „Miskolcon a »Nemzeti Kaszinó« április 23-án tartott ünnepélyes közgyűlésben leplezte le egykori nagyérdemű elnöke, báró Vay
Béla arcképét. Számos évtizeden át volt ő a kaszinó elnöke. Az volt haláláig. Nagy
közönség gyűlt egybe az ünnepélyre. Én tartottam a leleplezési beszédet, mely
egy kis emlékbeszéddé kerekedett ki. Sok-sok éven át működtem együtt vele a
vármegye közigazgatásában: ő főispán, én főjegyző. Utóbb rokonszenves barátság
hozott minket közelebb egymáshoz. Az egyéniségére való visszaemlékezés hatotta át rövid beszédemet. A hallgatóság élénk részvéttel és, úgy láttam, tetszéssel is
kísérte. Én magam pedig örültem, hogy ezzel a néhány meleg szóval áldozhattam
Vay Béla emlékének, amit maga a család is, gondolom, szívesen fogadott.” (Lévay
2001, II, 143–144.)
Magyarázatok
-„non omnis moriar multaque pars mei vitabit Libitinam: nem halok én
meg egészen, nagy részem ki fogja kerülni a halált.”: A horatiusi szöveghely
(Carm., III, 30, 6) Devecseri Gábor fordításában: „Meg nem halhatok én teljesen:
elkerül / téged, síri folyó, jobb felem” (Horatius 1961, 259).
-Láttuk őt itt, szeretett vármegyéje főkormányzói székén, láttam én az ő oldala mellett évtizedeken át: Báró Vay Béla főispáni beiktatása 1872. június 17-én
kerül sor Lévay főjegyzői üdvözlőbeszédével: Borsod, 1872. jún. 27. (A beszéd fogadtatásáról lásd: Borsod, 1872. jún. 20.) 1894-ig tartó borsodi főkormányzóságára Lévay így tekint vissza önéletrajzában: „1872-ben a közigazgatásnak a törvényhozástól történt elkülönítésével Báró Vay Béla foglalta el a megye főispáni székét s
huszonkét éven át megnyerő szelídséggel, józan mérséklettel s közszeretettől környezve teljesíté köztünk a »supremus moderatori« kötelességeket. Tántoríthatatlan híve volt a Deák-pártnak s velünk kezet fogva teljes erejéből védelmezte annak
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zászlóját és érdekeit, de hivatali hatalmát és befolyását igazságtalan presszióra fel
nem használta. A hivatalos érintkezés nem csak kölcsönös bizodalmat, hanem
őszinte barátságot is szült köztünk, mely akkor sem szűnt meg, midőn a megyei
közélet színpadáról mind a ketten leléptünk.” (Lévay 1935, 37.) Lásd még: Lévay
2001, I, 158, II, 119, 121.
-szinte halálig szentelte erejét és áldozatkészségét egyháza szolgálatára és
vezetésére: Báró Vay Bélát 1894-ben választják meg a Tiszáninneni Református
Egyházkerület főgondnokává. E hivatalát egészen haláláig ellátja.
-betetőzte a hosszú szép életpályát a törvényhozás teremében kifejtett jelentékeny szereplésével: Báró Vay Béla az 1880-as és az 1890-es években kétszer
is betölti a főrendiház alelnöki tisztét.
26. ARANY BÖLCSŐJE. SZÜLETÉSE SZÁZADIK
ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPLÉSÉRE
Szövegforrás
Alapszöveg: Lévay 1917.
Egyéb szövegforrás: Arany bölcsője. Születése századik évfordulójának ünneplésére a Kisfaludy-Társaságban, [1917]; Arany bölcsője. (Születése századik évfordulójának ünneplésére a Kisfaludy-Társaságban) = Az Ujság, 1917. febr. 12.; Arany
bölcsője. Születése századik évfordulójának ünneplésére a Kisfaludy-Társaságban =
BSz, 169 (1917), 449–451; Arany bölcsője. (Születése századik évfordulójának ünneplésére a Kisfaludy-Társaságban) = MN, 1917. febr. 18.; Arany bölcsője. Születése
századik évfordulóján, a Kisfaludy-Társaságban = Lévay 1925, 93–96.
Kommemorációs esemény
Lévay 1916. október 5-én az alábbiakat jegyzi be naplójába: „Tegnap este olvasták fel a »Kisfaludy Társaság« ülésén Búcsú című versemet, nem tudom, mily
hatással. – Ma Kozma Andortól kaptam levelet, melyben a társaság nevében kér,
hogy a jövő évben, Arany születésének századik évfordulóját ünnepelvén a »Kisfaludy Társaság«, írjak én erre bármi kis verset, hacsak néhány sort is. Szeretném
s igyekszem teljesíteni a kérést, de nem tudom bizonyosan, telik e még tőlem.
Pedig a költők közt Arannyal foglalkozik legtöbbet az én gondolatom. Csudáltam
és szerettem őt és verseit.” (Lévay 2001, II, 373.) Kozma Andor, a Kisfaludy Társaság másodtitkára a következő – 1916. október 1-én kelt – levéllel fordul az agg
poétához (MTAKK Ms 5689/393.):
Kedves Józsi bácsi,
a Kisfaludy-Társaság legközelebbi, 1917 február 7-én tartandó ünnepélyes
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közűlését Arany János dicső emlékezetének szenteljük, mert a jövő esztendő e
csodás nagyunk születésének századik évfordulója.
Nagy ünnepünk akkor lenne a legméltóbb a haló porában is ünneplendőhöz, ha azon az űlésen kedves Józsi bácsi is részt venne egy verssel. Akárminő
műfajhoz tartozóval s akárminő terjedelművel. Egyetlen kérésünk csak az, hogy
Aranyról vagy Aranyhoz szóljon. Még ha csak nehány sor lenne is az, megszentelné ünnepünket. Hiszen kedves Józsi bácsiban csodáljuk, tiszteljük és szeretjük immár azt a felséges nagy magyar költő generatiot egyedűl, melyben Arany
volt a „primus inter pares”.
A Társaság engem becsűlt meg azzal, hogy mielőtt még hivatalos felkéréssel
fordulna kedves Józsi bácsihoz, én magánuton kérjem meg: ne tagadja meg majdan, a mire a Társaság mély tisztelettel s meleg szeretettel kéri.
Szerettem volna Miskolczra utazni s szóval előadni a kérést. De lehetetlen
volt elutaznom s dolgaim és körülményeim úgy alakultak, hogy úgy látszik, a
közel jövőben sem mozdúlhatok el Budapestről. Igy, kénytelen vagyok a szóbeliségről letenni s ezzel a levéllel fordulni Józsi bácsihoz. Nagyon szépen kérem,
ne adjon nekem és a társaságnak kosarat.
Természetesen, boldogok lennénk, ha maga Józsi bácsi is eljönne az ünnepre
s személyesen olvasná fel, a mit írt. De ha ez februárban nehezére esnék, akkor
tessék bátran rám bízni versét, én azt igyekezni fogok úgy felolvasni, hogy az
előadás méltó legyen ahhoz, a ki a verset irta s ahhoz a kiről a vers szólni fog.

A hivatalos felkérés – Lévay naplója szerint – 1916. november 19-én érkezik meg
Miskolcra: „Tegnap a »Kisfaludy Társaságtól« kaptam hivatalos kérelmet, illetve
elismerést arról, hogy Kozma Andor[ral] közölt ígéretemhez képest költeményt
fogok írni Arany születésének századik évfordulója emlékére, melyet a társaság
jövő évi februárban tartandó díszgyűlésén ünnepel. Hiszen erős énbennem a szeretet és a vágyakozás, de az erő, úgy érzem, megfogyatkozott. A szellem kincstára
üresedőben van, gépezete napról napra bomladozik. Szinte félek, hogy a kegyeletes ígéret ígéretnek fog maradni.” (Lévay 2001, II, 375.) A napló a költemény
megírásának a nehézségeit is megörökíti: „Küzdve küzdök azzal a költeménnyel,
melyet ígéretem szerint a »Kisfaludy Társaságnak« Arany születése századik évfordulója ünnepére kellene írnom. Ily makacsnak talán egyszer sem találtam a
Múzsát. Úgy érzem, mintha már teljesen kialudt volna belőlem az ihlet. Szorgalmasan, darabonként össze nem illő egyes versszakokat faragcsálok. Különös, hogy
legelőször a költemény legutolsó versszaka alakult ki nálam. Átgondolt, egységes, rövid kompozíció helyett hosszú, terjengős, dirib-darab részletekkel törődöm.
Éjjel-nappal nyugtalanít. Már szinte bánni kezdem az elhamarkodott ígéretet. Ha
végrehajthatom, csakugyan ez lesz az utolsó barátkozásom a Múzsával.” (Lévay
2001, II, 378.) December végére aztán elkészül az emlékóda: „Nagy törödésembe került nekem valami költeményt gyártani az Arany születése megünneplésére.
Hetekig nyugtalanította még az éjszakákat is. Már készen vagyok vele, de nem
megelégedve. Címe: Arany bölcsője. Összeférceltem, többnyire invita Minerva. In264

tés a Múzsától, hogy itt van ideje a hallgatásnak.” (Lévay 2001, II, 380.) A naplóból
az is kiderül, hogy Lévay ezzel a költemény kívánja lezárni több mint hét évtizedes
költői pályáját: „Végre elküldöttem tegnap Kozma Andornak az Arany születése
századik évfordulójára írott költeményemet: Arany bölcsője. A vers megírásánál
erősen éreztette velem a Múzsa, hogy nem akar többé velem barátkozni. Ajándéka most már tartós gyötrelemmel és aggodalommal járt. Nem is lett kielégítő az
eredmény. Nem tudok már Aranyról valami érdekes, új húrt pengetni. Mindent
elénekeltem már róla, és most észrevétlenül is magamat ismételem. Megfogadom
hát a Múzsa intését. Nem írok többé verset. Ez volt az utolsó. (Lévay 2001, II, 381.)
Elhatározását egy interjúban nyilvánossá is teszi: „jött az én jó Beöthy barátom levele, aki kedves szavakkal arra invitált, hogy mint Aranynak egyetlen élő kortársa,
irnék valamit arra az ünnepségre, mit ők Arany János századik születésnapján
rendezni szándékoznak [...] Természetesen készséggel tettem eleget kivánságának
és ezzel megirtam utolsó versemet is, mely a nagy napon olyan prolog-féle lesz.
Most azután már többé igazán nem veszem a tollat a kezembe.” (Lévay Józsefnél,
PN, 1917. febr. 2. Lásd még: Vadnay B. 1921, 8.) A költemény már a Kisfaludy
Társaság Arany-ünnepélye (1917. február 11.) előtt számos elismerésben részesül
(erről lásd: Lévay 2001, II, 382, 383), úgyhogy Lévay bizakodva várhatja a hivatalos felolvasást: „A »Kisfaludy Társaság« ma, vasárnap tartja rendes évi közülését,
amelyet most főleg Arany János születése századik évfordulója emlékének ünneplésére szentel. Mint hírlik, gyönyörű dolgokat tervez Arany emlékének minél
szélesebb körben való terjesztése és hatásossá tétele végett. Most olvassa fel ott
Kozma Andor az én költeményemet, az Arany bölcsőjét. Nem tudom, megközelíti-e hatása azt a dicsérő véleményt, melyet róla némelyek hangoztattak. Sajnos,
hogy én nem vehetek személyesen részt Arany megünneplésében. Ott vagyok én
lélekben most is, mialatt e sorokat írom. Úgy éreztem s úgy érzem ma is, hogy
az Arany bölcsője után nem nyújt már nekem a Múzsa valami figyelemre méltót.
Nem várom tőle, nem is zaklatom érte.” (Lévay 2001, II, 383–385.)
A Kisfaludy Társaság centenáriumi Arany-ünnepélyére az 1917. február 11én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott LXXI. közülésen kerül
sor. Kozma Andor Beöthy Zsolt elnöki nyitóbeszédét (Beöthy 1917; Az Ujság,
1917. febr. 12.) és Vargha Gyula titkári jelentését követően olvassa fel Lévay ódáját. Az Ujság tudósítása szerint: „Kozma Andor r. tag lépett most a hallgatóság
elé, hogy felolvassa a Kisfaludy-Társaság nesztorának, Arany János kortársának
és legjobb barátjának, a miskolczi tuszkulánumában élő 92 éves nagy költőnek,
Lévay Józsefnek, Arany bölcsője czimü, megragadó hatást keltett költeményét. Fájdalom, az agg költő nem volt jelen, de talán a távolból is megérezte, hogy az ország
szeretete ma fokozottabb hévvel keresi őt csöndes, boldog magányában. Azoknak a tündöklő szépségeknek, a melyeknek szinpompájában Lévay költeménye
ragyog, hivebb és méltóbb tolmácsolója alig akadhatott volna Kozma Andornál, a
ki Arany Jánosnak a legkitünőbb tanitványa és a kinek Lévay József is atyai barátja
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volt már a régi, miskolczi szép napokban is. Mielőtt Kozma Andor felolvasta a
várva-várt irodalmi remekmüvet, előbb elmondta, hogy ez a költemény Arany János meghitt barátjának, a Kisfaludy-Társaság nesztorának, az immár 92 esztendős
Lévay Józsefnek remekműve. Hogy egy költő még 92 éves korában is a hanyatlás
legcsekélyebb jele nélkül ragyogtassa alkotó erejét, ez máig a világirodalomban
példátlan volt, az egyedül Lévay Józsefnek adatott meg. Szép csoda ez s mi nagyon
hálásak lehetünk – mondotta – hogy Arany János emlékezetét Lévay Józseffel ünnepelhetjük. Felolvasta ezután a szép költeményt, melyet mai tárczarovatunkban
közlünk. A költemény felolvasásának befejeztével a közönség viharos tapssal és éljenzéssel fejezte ki elragadtatását. Sokáig viharzott a lelkesedés, a mely mint szikratávirat röpült a távolba, az ősz költő hajléka felé. A dobogó körül ülők biztatták
Kozma Andort, a kinek az ováczióból szintén bő rész jutott ki, hogy köszönje
meg a hallgatóság lelkes tüntetését. De Kozma Andor mozdulatlanul ült a helyén.
Annak a babérerdőnek még csak egy levele után sem nyult, a melyet a lelkesedés
ma Lévay Józsefnek, az agg és nagy költőnek ajánlott föl.” (Arany János századik
születésnapi évfordulója – A Kisfaludy-Társaság diszközgyülése, Az Ujság, 1917.
febr. 12. Lásd még: Arany János emlékezete. A Kisfaludy-Társaság ünnepélyes közgyülése, PN, 1917. febr. 12.; Lévay József verse Arany János századik születésnapján,
MN, 1917. febr. 15.) A centenáriumi megemlékezést Riedl Frigyes és Voinovich
Géza értekezései (Riedl 1917; Voinovich 1917) zárják. A Társaság táviratban
üdvözli a Miskolcon tartózkodó Lévayt: „Ünneplő kegyeletünk mai napja egyszersmind Méltóságod fényes költői diadalának ünnepnapjává lett. Köszönjük és
elragadtatással köszöntjük.” A táviratot „a jelenvolt előkelőségek” – József főherceggel az élén – valamennyien aláírják. (A távirat aláírt kéziratának fotóját lásd:
VU, 1917/7, 108. Lásd még: A Kisfaludy-Társaság Arany-ünnepe, PH, 1917. febr.
12.; A Kisfaludy-Társaság közgyülése, BpH, 1917. febr. 12.)
Lévay 1917. február 14-én kelt levelében hálásan mond köszönetet Kozma Andornak a felolvasásért (OSzKK Fond 44/59.):
Kedves Andor Öcsém!
Irántam mindig tanusított nagy becsű jóságának és szeretetének koronája
volt az, hogy „Arany bölcsőjét” a Kisfaludy-Társaság Arany-emlékünnepén felolvasni szíveskedett. És hogy ezt olvasta! úgy, hogy rokonszenves rám emlékezésével már előre is megnyerte a hallgatóság érdeklődését, hogy aztán előadásával
elérje azt a meglepő, fölemelő, szinte példátlan sikert, mely már szinte felülmulta a költemény értékét.
Isten áldja meg érte s fogadja a leghálásabb köszönetemet. Nem tudom, kinek köszönjem aztán, hogy Az Ujság oly bőven és melegen emlékezik az „eseményről” melynek sikeréből legalább a fele részt kedves Andor öcsém rovására
írom, nemcsak pompás felolvasása ért, de azért is mert a költemény megírására
a buzdítást tőle nyertem.
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Naplójába is megnyugodva jegyzi be: „Váratlanul nagy meglepő kitüntetést és
méltánylatot hozott nekem a »Kisfaludy Társaság« által f. é. február 11-én megtartott Arany-emlékünnepély. Költeményem: Arany bölcsője, melyet Kozma Andor
olvasott fel, rendkívül kedvező, szinte elragadtatásnak mondható fogadtatásban
részesült. A hírlapok nagy elismeréssel írnak róla. Velem soha nem foglalkoztak
ennyit. Azt csudálják leginkább, hogy mindez kilencvenkét éves koromban történik velem. Várom a táviratnak szánt gyönyörű egypár sor üdvözletet [...] Bizony
én is azt hiszem, amit Arany mondott magáról, hogy a fölhevülésben nagyobb »a
hír, mint az érdem«, s mához egy esztendőre senki sem beszél, s nem is emlékszik
róla.” (Lévay 2001, II, 385–388.) Az Arany bölcsője sajtóvisszhangjához lásd például Az Ujság cikkét: „A főváros egész népe annak a csodás költeménynek a hatása alatt áll, amelyet a 92 éves Lévay József irt Arany János századik születésnapjára, és amelyet ma Az Ujság közölt tárcájában. Megéreztük jóelőre azt a mélységes
hatást, amit kelteni fog. Mikor a Kisfaludy Társaság vasárnapi diszközgyülésén a
költeményt Kozma Andor a legművészibb tökéletességgel és a szive mélyéig meghatott régi jó barát lelkesedésével felolvasta, a Magyar Tudományos Akadémia
disztermének válogatott közönsége alig birta magát fékezni tetszésének nyilvánitásában. Kossuth Lajos levelei óta, amelyeket nagy hazánkfia Turinból küldözgetett 90 éves korában, nem volt a magyar olyan büszke egy nagy magyar aggastyán
csorbitatlan szellemi és lelki erejére, mint most a Lévay József nagy elméjére. Az
emberek alig tudják elképzelni azt a természeti csodát, hogy egy férfiu, akit az
isteni gondviselés már az emberi életkor legvégső határán tulra vezetett, ebben a
magas korban nem csak nagy, de a legnagyobb is lehessen azon a téren, amelyre őt
szivének, lelkének hajlama és jó sorsa kiválasztotta. Magasztos költeményének főleg az a része fogta meg az olvasók ezreinek lelkét, amelyben arra kéri megdicsőült
barátját, Arany Jánost, hogy »leszáll az éj, végkép elhallgat a dal, emelj fel engem a
mennybe magaddal.« Könnyes szemmel olvasták ezt még azok is, akik Lévay Józsefet életükben soha nem látták.” (Az Ujság, 1917. febr. 12.) Kozma még versbe is
foglalja az Arany-centenárium eseményeit. Az Arany bölcsőjére vonatkozó sorok
(Koboz krónikája, Az Ujság, 1917. febr. 18.; KTÉ, L [1917], 48):
S mikor Aranyról hangzott az ének
Tiszta szivéből Arany hivének,
Ki aggul ifjan dalol és érez:
Mind közel jártunk Arany lelkéhez.

Jelképes, hogy a 93 éves Lévay nem csupán poétai pályáját lezáró költeményének
tekinti Az Arany bölcsőjét, de naplójának egyik utolsó, 1917. február 23-án kelt bejegyzése is az emlékóda sikeréről szól: „Alig bírom számba venni és megköszönni az
Arany-emlékünnepély alkalmából hozzám érkező üdvözlő, magasztaló, túlbecsülő
megkereséseket. Nem gondoltam, hogy költeményem, Arany bölcsője ilyen meglepő s felemelő hatást érhet el. Nem mondom, hogy jól nem esik, de izgat, nyugtala267

nít, s ez már nekem nem jól esik. Fölötte gyöngének érzem magamat. Ez a Bölcső
csakugyan utolsó ajándéka lesz az én Múzsámnak.” (Lévay 2001, II, 388.)
Magyarázatok
-Zord az idő; viharja zúg felettünk: Utalás az első világháborúra.
-Körünkben második bölcsőt találtál: Utalás Arany költői pályakezdésére,
amely a Kisfaludy Társasággal kapcsolódik össze.
-Versenyre érkező vendége voltál: Arany első sikereit 1846–47-ben a Kisfaludy Társaság pályázataira beadott pályaműveivel (Elveszett alkotmány; Toldi) éri el.
Arany és a Társaság kapcsolatáról lásd: Szász 1885.
27. TOMPA EMLÉKE. SZÜLETÉSE SZÁZADOS
ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPÉN
Szövegforrás
Alapszöveg: Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén Rimaszombatban, 1917. szeptember 28-án = Sóldos 1918, 48–50.
Egyéb szövegforrás: Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén,
Rimaszombatban, 1917 szept. 28. = KTÉ, LI (1918), 45–47; Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén Rimaszombatban, 1917 szeptember 28-án
= GK, 1917. szept. 30.; Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén, Rimaszombatban, 1917 szept. 28., BSz, 172 (1917), 293–295; Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén Rimaszombatban, 1917 szept. 28.,
MN, 1917. nov. 18.; Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén
Rimaszombatban 1917 szept. 28. án = OSzKK Fond 44/59; Tompa emléke. Születése százados évfordulójának ünnepén Rimaszombatban 1917. szept 28-án = HOM
HtD 76.1131.1.; Tompa emléke. (Születése százados évfordulójának ünnepén, Rimaszombat, [1917.] szeptember 28.) = Lévay 1925, 104–107.
Kommemorációs esemény
Bár Lévay az Arany bölcsője című ódával kívánja lezárni költői pályáját [→ 26],
egy másik centenárium alkalmából érkező felkérés elhatározásának megváltoztatására készteti: Gömör-Kishont vármegye ugyanis – ahogy ez az 1917. március
14-én kelt alispáni felkérő levélből (MTAKK Ms 5983/185) kiderül – az ő ódájával
szándékozik Tompa Mihály születésének századik évfordulóját megünnepelni:
Méltóságos Uram!
Gömör és Kishont vármegye törvényhatósági bizottságának közgyülése határozatilag kimondotta, hogy koszorus költőnk, Tompa Mihály születésének
100. évfordulóján, 1917. Szeptember 28-án disz közgyülés keretében áldoz nagy
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fia kegyeletes emlékének. Ugyanekkor megalakitja az ő nagy nevének égise alatt
az ő magyar nemzeti eszményeinek a legszélesebb megyei néprétegekben elterjesztése és fejlesztése végett a Gömörmegyei Tompa Kultur Társaságot.
Mint a vármegyének ez időszerinti vezetője, – s ugy is mint a Gömörmegyei
Tompa Társaság előkészitő bizottságának elnökének méltóztassék megengedni,
hogy bizalommal közeledem Méltóságodhoz azon nagy kérésünkkel: kegyeskedjék megtisztelni vármegyémet is és a Gömörmegyei Tompa Társaságnak
ugyancsak 1917. szeptember 28-ra tervezett országos irodalmi emlék-ünnepét
is egy alkalmi költemény irásával, mely ennek a Tompa ünnepének bensőséget
és fényt kölcsönözne.
Ugy érzem, hogy Méltóságod iránt mint a mi büszkeségünknek, Tompa Mihálynak leghivebb barátja, mint az ő kegyeletes emlékezetének szóval és dalban
legbuzgóbb ápolója és mint az ő költői eszményeinek leghivatottabb fejlesztője:
nem fog elzárkózni tisztelettel teljes közeledésünk és bizodalmas kérésünk elött.
Felbátorit erre az az országos nagy siker is, mely Méltóságodnak az Arany-emlékezetére irt győzelmi ódáját méltán fogadta!
Őrizze és tartsa meg a magyarok Istene nemzetünk és a mi Tompánk számára is költő erejének azt az eleven lüktetését, és fenséges hevét, melyet e gyönyörű
költeményben is csodálva érezünk.
Azon bizó reményben, hogy fenti tisztelettel teljes nagy kérésem szives meghallgatásra talál és ihletett lelke ujabb alkotását kegyes lesz annak idején hozzám
eljuttatni, maradok Méltóságodnak mély tisztelője.

Az agg miskolci poéta kötelességének tekinti a felkérés teljesítését: „Tompa Mihályt igen tartalmas embernek ösmertem. Az értékét nem is tudták eléggé. Méltán
említik őket így: Arany, Petőfi, Tompa, kik közül mindegyik különböző tehetség
volt és Tompa, szerencsétlenségére egy kicsit el is homályosult Arany és Petőfi
mellett. A fővárosi sajtó se nagyon favorizálta, a Kisfaludy-Társaság is többet törődhetett volna vele, s mondhatom, senki sem méltányolta eléggé. […] Bizony
jóvá kell tenni a nagy mulasztást s hogy most 100 éve annak, hogy született, épen
itt a jó alkalom. Magam is megírtam már az ünnepséghez a jubiláris költeményt,
el is küldöttem! […] Szeretnék ott lenni a Tompa ünnepségén; erős vágyat érzek,
hogy a költeményemet magam olvassam, – de a sorssal szembe szállani hálátlanság és bűn volna!” (Vadnay B. 1917.)
Az 1917. szeptember 28-án Rimaszombatban rendezett centenáriumi ünnepély – amelyen Lévay személyesen már nem vehet részt – Gömör-Kishont vármegye rendkívüli díszközgyűlésével kezdődik a vármegyeháza dísztermében. Itt
Putnoky Móric főispán nyitóbeszédét követően Fornet Gyula alispán lép a szónoki emelvényre, aki külön is köszönti a távollevő Lévayt (beszédét lásd: Sóldos
1918, 5–7; GK, 1917. szept. 30.), majd Hanvay Zoltán, „Tompának kortársa és kebelbarátja” emelkedik szólásra. Hanvay csak felvezeti az általa írt, ám Wallentínyi
Dezső rimaszombati főgimnáziumi tanár által felolvasott emlékbeszédet (lásd:
Sóldos 1918, 7–39; Hanvay 1918). A felolvasást követően gróf Serényi Béla ke269

reskedelemügyi miniszter a kormány, Wallentínyi Dezső titkár pedig az eperjesi
Széchenyi Kör nevében köszönti a vármegye közönségét (beszédeiket lásd: Sóldos 1918, 40–42). Ezután az ünneplő közönség a költőről elnevezett téren álló
Tompa-szoborhoz [→ 21] vonul, „hol ezrekre menő nép várakozott már az ünnepélyre”. Itt szavalja el Veress Samu nyugalmazott főgimnáziumi igazgató „Lévay
József szép ünnepi ódáját, mely méltó párja az Arany-ünnepélyre írt költeményének”. A szavalatot „zúgó tapsvihar követte”, majd a szobor megkoszorúzása következett. (Sóldos 1918, 48, 50; A rimaszombati Tompa-ünnepély, SL, 1917/40–41,
292; Tompa Mihály születésének százéves évfordulója, GK, 1917. szept. 30.) A megemlékezés Tompa szülőházánál folytatódik, ahol Czinke István rimaszombati ref.
lelkész, egyházkerületi főjegyző tart beszédet (lásd: Sóldos 1918, 53–56; Czinke
1917). Az ünnepélyről készült fotókat lásd a képes hetilapokban: VU, 1917/40; ÚI,
1917/41; TV, 1917/41; ÉU, 1917/41. Ezután az ünneplő közönség ismét a vármegyei székház tanácskozási termébe vonul, ahol a közgyűlés „elrendeli, hogy a díszközgyülésen elhangzott beszédek jegyzőkönyvbe vétessenek, továbbá, hogy az ekként szerkesztett jegyzőkönyv egész terjedelmében nyomtatásban megjelenve az
ünnepélyen résztvett, arra meghivott testületeknek, egyesületeknek, vendégeknek
s az összes megyebizottsági tagoknak küldessék meg, – valamint, hogy a Hanvay
Zoltán író, törvényhatósági bizottsági tagnak a díszközgyűlésben elhangzott beszéde külön lenyomatban is sokszorosittassék”. (Sóldos 1918, 56–57.)
Az Ujság című lap kiküldött tudósítója (tudósítását lásd: Tompa Mihály születésének századik évfordulója. A költő szülővárosának, Rimaszombatnak ünnepe,
Az Ujság, 1917. szept. 30.) a rimaszombati ünnepélyről visszautazva miskolci otthonában keresi fel Lévayt. A beszélgetésükből készült interjú-cikkben az emlékünnepély és Tompa aktuális megítélése is szóba kerül: „Rendkívüli érdeklődéssel
hallgatta a rimaszombati ünnepély részleteit, de igen lehangoló hatást észleltem
nála, a mikor kérdésére őszintén azt feleltem, hogy az ünnepély meglepően nagyszerü volt ugyan, de a vármegyei kereten belül maradt, mert az ország kulturtényezői az ismert vasuti mizériák folytán nem jöhettek el. Lévay József erre szelid
melanchóliával válaszolta: – Vasuti mizéria? Ugy tudom, hogy Budapestről reggel
elindul, délután már Rimaszombaton van. Nem ez a baj. Hanem az a baj, hogy a
mai generácziót már nem érdekli Tompa Mihály. Érdeklődésük teljesen kimerül
abban, hogy Arany Jánosért és Petőfi Sándorért érdeklődnek, de már Tompa Mihály iránt teljes a közöny. Nem helyes ez, kérem. Ezt igen sajnálatosnak tartom.”
(Látogatás Lévay Józsefnél, Az Ujság, 1917. okt. 2.)
E Gömör-Kishont vármegye felkérésére készült centenáriumi Lévay-ódával
emlékezik Tompára a Kisfaludy Társaság is: az 1917. szeptember 28-i emlékülésen
Kozma Andor olvassa fel a költeményt. Az itt elhangzott beszédet, értekezést és
költeményeket lásd: Ünnepélyes havi ülés Tompa Mihály születése százados évfordulója ünneplésére, KTÉ, LI (1918), 37–63.
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Magyarázatok
-Két csillag gyúlt száz év előtt ez évben / Borús egünkön egymáshoz közel:
1917 nem csupán Tompa, de Arany János születésének (1817. március 2.) centenáriumi éve is. [→ 26]
-Szobrát virágerdő ölelje most körül: A centenáriumi ünnepély helyszíne Rimaszombat főtere, ahol Holló Barnabás 1902-ben – Lévay költeményével – leleplezett, egész alakos Tompa-szobra áll. [→ 21]
-Örökéletűvé tenni a virágot: Utalás a számos kiadásban megjelent Virágregékre, Tompa legnépszerűbb költeményeire.
-Népének atyjaként viselte gondját: Tompát református lelkészi hivatása
1846-tól egészen haláláig Gömör vármegyéhez (Bejéhez, Kelemérhez, majd pedig
Hanvához) kapcsolja.
-„az elnyomott magyarnak / Magát kisírni sem volt már szabad”: Lásd a
Pusztán. 1850. című Tompa-költemény nyolcadik strófájának utolsó sorait: „S
magát az elnyomott magyarnak / Kisírni nem szabad.” (Tompa 1902–1905, I, 204.)
-Az ő lantján zengett bátorító ének, / Élesztgetője a csüggedő reménynek:
Utalás azokra az allegorikus Tompa-költeményekre (A madár fiaihoz; A gólyához), amelyek a szabadságharc bukása utáni időszak közösségi érzületének hatásos kifejezői.
-S élete alkonyán, hogy még egyszer lássa, / Feltűnt szabadságunk hajnalhasadása: Utalás az 1867. évi kiegyezésre.
-A hanvai sírbolt: Az 1868. július 30-án elhunyt Tompát a hanvai református
templom melletti sírkertben temetik el. [→ 15]
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BETŰRENDES SZÓMAGYARÁZATOK
-absolut: Feltétlen, korlátlan (hatalom), egyeduralmi.
-accord: Több különböző magasságú zenei hangnak egyidejű megszólaltatása.
-aegis (aigisz): Zeusz – Héphaisztosz által kovácsolt – mitikus pajzsa; aegise
alatt: segítsége által, oltalma alatt.
-aequátor (ekvátor): Egyenlítő.
-alma mater: A szellemi otthont jelentő iskola.
-ambitionál: Valamit elérni kíván; sikerre, elismerésre törekszik.
-Antéus (Antheusz, Antaiosz): Poszeidónnak, a tenger istenének és Gaiának,
a föld istennőjének a fia, aki a küzdelmek során a földet megérintve újra és újra
erőre kap. (Lásd például: Kerényi K. 1977, 292.)
-areopág (areopagus): Ítélőszék, bíróság. Az ókori Athénban az Areioszpagosz
dombjánál tanácskoztak a különféle ügyekben bíráskodó és a városállam ügyei
felett ellenőrzést gyakorló arkhónok.
-ascéta (aszkéta): Önmegtartóztató, az élet örömeiről lemondó ember.
-Bábel: Utalás a bibliai történetre, melyben az Úr megakadályozza az emberi
önhittséget és gőgöt jelképező bábeli torony felépítését (Genezis, 11).
-babér: „Növénynem a kétlakiak és kilenczhímesek seregéből, mely déli Európában tenyészik. (Laurus). Minthogy a régi rómaiak ennek leveleivel koszorúzták
a diadalmasokat, átv. ért. jelent: dicskoszorút, dicsőséget.” (CzF)
-bolyg / bolyog: „Czél és irány nélkül tévelyeg; általán: jár kel. […] Szélesb ért.
görbe, kanyargós utakon, ösvényen halad czélja felé.” (CzF)
-burján: „Parragon heverő leginkább kövér televény földet ellepő, sűrüen benövő gyimgyom, gizgazféle növények.” (CzF)
-capitól (Capitolium): Az ókori Róma leghíresebb dombja, vallási, katonai,
politikai és közigazgatási központja; Róma hatalmának, tekintélyének és dicsőségének jelképe.
-Cassandra: Priamosz trójai király leányát, Kasszandrát Apollón azzal bünteti,
hogy ugyan képes legyen megjósolni a jövőt (így például Trója pusztulását), ám
jóslatait senki ne higgye el. (Lásd például: Kerényi 1997, 390.) A kasszandrai
jóslat olyan szerencsétlenséget, bajt, tragikus eseményt megjövendölő, később be
is teljesedő jóslat, amelynek nem adnak hitelt.
-contemplatió: Szemlélődés, elmélkedés.
-cultus: Nagyfokú, szertartásos tisztelet, imádat, rajongás.
-dilettantismus: A hozzáértés, a szakismeret hiánya, tehetségtelenség.
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-elmél: „Szoros ért. az észrevett tárgyat megfontolja, meghányja veti, s róla
ismeretet szerez.” (CzF)
-epigon: Hagyománykövető utód, eredeti tehetség nélküli utánzó.
-eszély: „Személyes tulajdonság, melynél fogva valaki eszével élni tud, a czélravezető eszközöket kitalálja és helyes felfogással s kellő időben alkalmazza.” (CzF)
-fakó szekér: Vasalatlan szekér.
-fátum: A végzet, az elkerülhetetlen sors.
-fecskefal: Szalmás sárból rakott fal.
-feladás: „Kérdés, mese, nehézség, melyet megfejtésül terjesztnek elé.” (CzF)
-fellengő: Lásd föllengő.
-fesz: „Jelenti valamely testnek szilárd igenyességü, de bizonyos korlátok közé
szorított állását, melynél fogva az mintegy hajthatatlan, merev állapotban van.
Innen jő: feszes, feszeleg, feszűl, feszít stb. Ellentéte: hajlékonyság, tágas, kényelmes,
szabad mozgás. Átv. beszédbeli, irásbeli fesz am. erőtetett, a szabályokhoz szolgailag ragaszkodó, modoros beszéd v. irás.” (CzF)
-föllengő: „Ami magasan lebeg, száll, repül, tulajdon és átv. értelemben. Föllengő sasok. Föllengő gondolatok, képzeletek.” (CzF)
-fövény (föveny): „Némely tájakon egy értelemben vétetik a homok szóval.
Azonban a közönségesebb szokás inkább azt nevezi fövénynek, mely vizekben,
vizenyős helyeken, folyókban, vízhólyagokban vagy szárazon is kavicsos rétegekben találtatik, s nagyobb és durvább szemű”. (CzF)
-füveny: „tájdivatos föveny helyett.” (CzF)
-gebeckedés: Kapaszkodás, erőlködés.
-genius / géniusz: Védőistenség a római mitológiában – őrszellem, illetve szellemi alkotóerő, rendkívüli tehetség, lángész.
-glória: Dicsőség, dicsfény.
-hamv-veder: „Vederalakú edény, melybe a régiek az elégetett holttestek maradványait tették, és elásták.” (CzF)
-hattyúdal: „1) Keserves, szivreható dal, melyet a régi költők képzelődése szerént a hattyú halála előtt elzeng. 2) Átv. ért. a költőnek vagy zeneszerzőnek azon
dala, melyet halála előtt legutószor írt.” (CzF)
-Hunnia: A magyarok (hunok) legendás őshazája – itt Magyarország.
-Hymen: A házasság istene a görög mitológiában.
-igénytelen: „Igény vagy követelés nélkül való; szerény, keveset mutató, kevésre vágyó; érdemei és jeles tulajdonságai daczára nem rátartós.” (CzF)
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-kalit: Kalitka.
-keserv: „Átv. ért. mély bánat, mély fájdalom, gyászos állapot.” (CzF)
-kies: „Betű szerént am. a kedélynek tetsző, kedves érzéket gyönyörködtető.
Különösen mondjuk vidékről, tájról, erdőről, kertről, ligetről, mely a szemekre
kellemesen hat, mely az érzékeknek gyönyörélvet nyújt.” (CzF)
-könyű: „A könyű vagy könyv és köny v. könny teljesen egy értelemben használtatnak”. (CzF)
-láncsa (lándsa, lándzsa): „Hosszu nyársforma fegyver, melyet öklelő harczban, harczjátékban vagy vadászatban is szoktak használni. Minthogy lényegére
nézve alig különbözik a dárdától, kopjától, dsidától, innen e nevek köz használatban fölcseréltetnek.” (CzF)
-magna charta: I. (Földnélküli) János angol király által 1215-ben kiadott, a
rendi jogokat biztosító alkotmánylevél. A Magna Charta – mint a királyi hatalmat
korlátozó és a parlamentarizmust előkészítő okirat – évszázadokon át nagy hatást
gyakorol az alkotmányfejlődésre.
-mérv: Mérték(szabály).
-Minerva (Athéné): A bölcsesség, a tudományok és a mesterségek istennője a
görög-római mitológiában.
-mindenha: „Minden időben, folytonosan. Ellentéte: soha azaz seha.” (CzF)
-Múzsák: A művészetek és a tudományok kilenc istennője a görög-római mitológiában. A múzsa: az ihlet, illetve az ihletet adó nő.
-nemtő: Őrangyal, őrszellem.
-nornák: A sors istennői a skandináv mitológiában.
-Nesztor: Pülosz királya, a Tróját ostromló és feldúló görög sereg legidősebb
és legbölcsebb vezére.
-orv: Alakoskodás, fondorlatosság, csalárdság.
-palaestra: Görög-római küzdőtér, vívóiskola – átvitt értelemben az ékesszólás
gyakorlata.
-Pantheon (panteon): Az összes istennek szentelt templom az antikvitásban –
itt a nemzeti dicsőség (imaginárius) csarnoka.
-példányszerű: Példás, azaz: „Erényes, jó magaviseletű, utánzásra, követésre
méltó.” (CzF)
-persiflage: Csípősség, kigúnyolás.
-phalanx: Ókori gyalogsági hadrend, zárt hadsor.
-Phárosz (fárosz): Világítótorony, vezérlő szellem, útmutató (a Pharosz nevű
nílusi sziget nevéből).
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-phoenix (főnix): Önmagát elégető és hamvaiból újjászülető madár az antik
mitológiában – a halhatatlanság jelképe.
-pietás: Kegyesség, kegyelet.
-porhüvely: „Átv. ért. az emberi testről (mint a lélek hüvelyéről) mondják,
mely majdan porrá válandik.” (CzF)
-productivitás: Alkotóképesség, teremtőerő, termelékenység.
-Prokrustes-ágy: Kényszerítő rendszabály, erőszakos megoldás, eljárás. Antik
mitológiai eredetéhez lásd: Kerényi 1997, 327–328.
-prolog (prológus): Előhang, (verses) bevezetés.
-Prometheusz: Zeusz azzal bünteti Prométheuszt, a tüzet az istenektől az emberek számára ellopó titánt, hogy a Kaukázus sziklatömbjéhez láncoltatja, és folyton újranövő máját egy sassal tépeti. (Lásd például: Kerényi 1997, 145.)
-puritán: Egyszerű, dísztelen.
-republicanus (republikánus): A köztársaságot, illetve a köztársasági eszmét
támogató.
-reputatio (reputáció): Elismertség, jóhír, tekintély.
-révedez: „Szemeivel, vagy képzelődésével ide-oda tétováz, csapong.” (CzF)
-rováték: „Rovás által képzett mélyedék, bemetszett vonal.” (CzF)
-Saturnus (Kronosz): A görög-római mitológia Zeusz előtti főistene sorra nyeli le Rheától született gyermekeit. Megtudja ugyanis, hogy elrendelt sorsa szerint
egyik fia fogja őt hatalmától megfosztani. A jóslatot az a Zeusz fogja beteljesíteni,
akit anyja elrejt Saturnus elől. (Lásd például: Kerényi 1997, 23–24.)
-Sisyphus (Sziszüphosz): A görög-római mitológia ravaszságáról elhíresült
Sisyphos királyának alvilági büntetése: egy sziklatömböt kell felgörgetnie egy
hegycsúcsra, ám mielőtt célhoz érne, a sziklatömb mindig visszagurul. Örökké
tartó munkája a hiábavaló erőfeszítés, a soha célhoz nem érő fáradozás jelképe.
(Lásd például: Kerényi 1997, 236.)
-subjectivitás: Egyéni, személyes beállítódás, felfogás.
-summa: Összeg, összegzés, foglalat.
-sürgelem: „Sürgő tevékenység.” (CzF)
-szövétnek: „Viaszszal vagy szurokkal bevont kenderkötél, vagy szövet, melyet bizonyos innepélyek alkalmával szabad ég alatt gyertya gyanánt lobogtatnak;
másképen latinos névvel: fáklya. A régieknél jelentett általában világot, gyertyát
is.” (CzF)
-talizmán: „Varázsszer, varázskép, varázsgyürü stb., melyekről a babonáshitüek azt tartják, hogy azok hordozása által betegségtől és más szerencsétlenségtől
megóvatnak.” (CzF)
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-tarpéji szikla: A római Capitolium meredek délkeleti oldala – a rómaiak innen vetették a mélybe az árulókat.
-Thália: A kilenc múzsa egyike, a színészet pártfogója.
-törpít: „Törpévé tesz, csonkit; növését akadályozza, szokott magasságra nőni
nem engedi.” (CzF)
-üdül: „A Tájszótár szerént Kemenesalján am. hízik, szépül; és Pápa vidékén
am. növekedik; máskép általános népnyelven: javul. Üde állapotba jut, vagyis testi
lelki ereje ujúl, frisűl, épűl, elevenedik. Hosszas betegség után lassan üdűlni.” (CzF)
-üröm / ürömpohár: „Növénynem az együttnemzők seregéből és nősözvegyek
rendéből […] Keserü mint az üröm. Öröm, üröm, csak egy bötüben különböznek.
(Km.). Ürömmel készitett bor, gyógyital. Átv. űrömpohár, szenvedés, szivkeseritő
állapot.” (CzF)
-üzelem: „Cselekvény; melynél fogva valaki egy vagy más dologban eljár, azokkal tartósabban foglalkodik.” (CzF)
-valhalla (Walhalla): Odinnak (Wotannak), a germán mitológia főistenének
palotája, amelyben a harcban elesett hősök szellemei lakoznak. Átvitt értelemben
a (nemzeti) dicsőség csarnoka.
-vérmes: „Képes kifejezéssel: vérmes remény, midőn valaki teljesen hiszi hogy
vágya teljesedni fog, vagy oly dolgokat remél, melyek csak az ő heves képzelete
szerint teljesedhetők.” (CzF)
-vesztatüz: Vesta (Hesztia) a házi tűzhely, a család, az otthon istennője a görög-római mitológiában. Templomában a Vesta-szüzek táplálják az állandóan égő
tüzet.
-veterán: Kiszolgált katona, valamely ügy tiszteletre méltó, öreg harcosa.
-vidor: „Körülbelül egy jelentésü a vidám szóval.” (CzF)
-vulgus: Köznép, tömeg.
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A JEGYZETEKBEN KÖZÖLT LÉVAY-SZÖVEGEK JEGYZÉKE
-Nemzeti hála. Emlékezés Kazinczy Ferenczre (1857) [→ 1]
-Pohárköszöntők a Kazinczy-centenárium miskolci díszlakomáján (1859. okt.
27.) [→ 2]
-Palóczy László köszöntése hetvenhetedik születésnapján (Miskolc, 1860. okt.
14.) [→ 6]
-A Miskolczi Polgár-Egylet hódoló felirata Deák Ferenchez (1867. márc. 3.) [→ 9]
-[Hát édes öregem…] – Arany János pesti szobrának leleplezése (1893. máj. 14.)
alkalmából [→ 11]
-Báró Vay Béla köszöntése főispánságának huszadik évfordulóján (Miskolc, 1892.
jún. 17.) [→ 14]
-Pohárköszöntő a báró Vay Béla tiszteletére rendezett díszlakomán (Miskolc,
1893. aug. 5.) [→ 14]
-Pohárköszöntő a hanvai Tompa-ünnepély díszlakomáján (1893. júl. 30.) [→ 15]
-Jelentés a sárospataki Tompa szobor leleplezése ügyében (1896) [→ 18]
-Hoc erat in votis – Arany János nagyszalontai szobrának leleplezése (1907. szept.
15.) alkalmából [→ 20]
-Pohárköszöntő a rimaszombati Tompa-ünnepély díszlakomáján (1902. jún. 4.)
[→ 21]
-Idézés – a Toldy-centenárium (1906. márc. 25.) alkalmából [→ 22]
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